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Anotace 

Bakalářská práce „Mediální obraz Afriky v týdenících Reflex, Respekt a Týden 

v letech 2003 – 2009“ analyzuje mediální obraz Afriky ve výše uvedených týdenících 

v období let 2003 – 2009. Cílem práce je popsat základní charakteristiky mediálního obrazu 

Afriky, a to pomocí kvantitativní obsahové analýzy. 

Teoretická část se zabývá principy vzniku zpráv v návaznosti na zpravodajské 

hodnoty, redakční analýzou a mediální konstrukcí reality. V kaţdé podkapitole teoretické 

části práce seznamuje čtenáře s problematikou a přináší kritický pohled na dané studie. 

Ve výzkumné části práce klade konkrétní otázky, pomocí nichţ nastavuje způsob 

práce na kvantitativní obsahové analýze. V úvodu kvantitativní obsahové analýzy práce 

seznamuje s principem této výzkumné metody a s postupem práce. V závěru kvantitativní 

obsahové analýzy přináší práce výsledky, z nichţ je vyvozen závěr, který je jednak shrnutím 

základních zjištění práce, jednak interpretuje mediální obraz Afriky, jehoţ charakter je 

porovnán s tezemi z teoretické části práce a přináší i vlastní výsledky a závěry. 

Ve vyhodnocení práce popisuje za pomoci čísel a procent konkrétní výsledky 

zkoumání. Hlavními zjištěními práce jsou potvrzení platnosti zpravodajských hodnot, ale i 

novějších teorií, ţe mnoho článků má negativní charakter. Vedle toho ale práce odhaluje malý 

pokrok ve výběru témat týkajících se Afriky, protoţe nejčastějším tématem ve výše 

uvedených týdenících v daném období bylo umění a kultura. Stejně tak práce rozkrývá fakt, 

ţe nejčastějšími aktéry byli obyčejní občané. 
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Annotation 

The bachelor thesis „Media coverage of Africa in magazines Reflex, Respekt and 

Tyden in 2003 – 2009“ is analysing the media coverage of Africa in the magazines above in 

2003 – 2009.“ The aim of this work is to describe and analyse the media coverage using the 

quantitative content analysis. 

The theoretical part of work deals with the principle of news production in the context 

of news values, newsroom analysis and media construction of reality. There are both 

academic theories and critical approaches in each chapter. 

At the research part the thesis puts concrete questions, which are used as a toolbox for 

quantitative content analysis. At the introduction of quantitative content analysis the thesis 

introduces the principle of this research method and the process of the work. At the data 

evaluation of the quantitative content analysis the thesis comes with the results used for 

constructing the conclusion, which is both summary of the main recognitions of the thesis and 

interpretation of the media coverage of Africa. Its character is compared with the theoretical 

part and also brings its own results and conclusion. 

There are concrete results described using the numbers and percentage in the data 

evaluation. The main findings of the work are confirmations of the news values relevance, but 

also newer theories, that many of the articles are negative. Next to these findings the thesis 

discovers a slight progress in the news selection, because the most frequent topic in the 

magazines above in the certain period of time was art and culture. The thesis also uncovers a 

fact, that the most frequent actors were common citizens. 
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podrobnější rozbory, byla vzhledem k poţadovanému rozsahu a zaměření práce vynechána. 

c - Technika práce zůstala zachována. Byla však pouţita další literatura, která v tezích 

uvedena není, současně byla některá literatura vypuštěna, protoţe byla shledána jako 

irelevantní. 

d - Struktura práce byla pozměněna, protoţe během studia literatury a samotného psaní bylo 

zjištěno, ţe uspořádání kapitol bude vhodnější upravit a některé kapitoly, vzhledem k jejich 

nedůleţitosti, vynechat. 
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Předmluva 

Důvodů, proč chci provést obsahovou analýzu tématu Afrika ve vybraném českém 

tisku, je několik. Ten nejvýznamnější lze však srovnat s tím, co uvádí Gillian Doyle ve své 

knize Understanding Media Economics hned v úvodu:  „Analýza mediálního obsahu můţe 

například poskytnout prostředek k porozumění společnosti, ve které ţijeme, a jejího 

hodnotového systému.“
1
 Je to oblast, nad kterou se často zamýšlím a chtěla bych posunout 

své jednání o kus dál, tedy k vědecké práci, která by měla mé úvahy ať uţ potvrdit či vyvrátit, 

tak mně osobně přinést jasnější stanovisko k problematice mediálních obsahů, jejich vzniku a 

chování vybraného periodického tisku vůči událostem v Africe na příkladu obsahové analýzy 

tematických článků. Gillian Doyle naznačuje, ţe mediální obsahy jsou velmi úzce spjaty 

s charakterem společnosti a hodnotami, které daná společnost zastává. Nadneseně lze tedy 

mediální obsahy povaţovat za jakýsi pomyslný exkurz do charakteru společnosti, který 

povaţuji za velmi obohacující. 

O Africe se podle profesora Keitha R. Kenneyho píše málo, říká, ţe  

„více neţ dvacet let výzkumu potvrzuje, ţe média Afriku, navzdory hladomoru a 

konfliktům, které tam panují, opomíjejí. Proč? Částečně z rasových důvodů. 

Porovnání zpráv týkajících se Afriky v Emerge – magazínu pro černou střední třídu, a 

v Newsweek naznačuje, ţe rasová příslušnost ţurnalistů  a jejich publika ovlivnila 

obsah zpráv. Emerge publikoval více zpráv o Africe a o větším počtu afrických zemí. 

Publikoval také více pozitivních zpráv neţ zpráv o krizových událostech  (…) a 

Afrika je v amerických zpravodajských médiích obsaţena málo. Více jak dvacet let 

výzkumu potvrzuje to, co kaţdý mediální konzument uţ ví: Média Afriku ignorují 

navzdory tomu, ţe tam vládne hladomor a konflikty. Ve výsledku jsme vedeni k tomu 

věřit, ţe je Afrika zanedbávána a potřebuje naši pomoc.“
2
  

 

                                                           
1
 DOYLE, Gillian. Understanding Media Economics. London : SAGE Publications, 2002. 184 s. „Analysis of 

media content, for example, can provide a means of understanding the societies we live in and our value 

systems.“ 
2
 KENNEY, Keith R. Images of Africa in news magazines: Is there a black perspective?. International 

Communication Gazette. August 1995, 1, s. 61-85. „More than 20 years of research confirms the media ignore 

Africa unless there is a major famine or conflict. Why? Part of the answer is race. A comparison of news of 

Africa in Emerge, a news magazine for the black middle-class, and Newsweek indicates that the race of 

journalists and their audience influenced news content. Emerge published more news of Africa and news of more 

African countries. It published more positive news and reported fewer crisis events.“ a „Africa is undercovered 

by the American news media. More than 20 years of research confirms what every media consumer already 

knows – the media ignore Africa unless there is a major famine of conflict. As a result, we are led to believe 

Africa is a failure and needs our help.“ 
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Také vysvětluje, proč stojí Afrika mimo bělošský zájem:  

„V rovině mediálních rutin ovlivňují obsah tři vzájemně propojené zdroje: 

konzumenti, výrobci a poskytovatelé. Někdo by mohl namítat, ţe americká 

zpravodajská média se jen zřídka zabývají africkými lidmi a událostmi, protoţe 

americké publikum, které má často evropské kořeny, se o Afriku jednoduše nezajímá. 

Rozvíjí se následující myšlenková linie, ţe Afrika stojí daleko od kaţdodenního 

zájmu lidí. Lidé o africké historii a kultuře moc nevědí a takové zprávy jsou pro ně 

nesrozumitelné a/nebo nedůleţité.“
3
 

Výše uvedená fakta shledávám jako znepokojivá a byla jedním z prvních impulzů pro 

mou práci s Afrikou v médiích. Dalším, byť méně podnětným impulzem bylo zhlédnutí filmu 

Hotel Rwanda, kde jsem se dozvěděla, co se v roce 1994 stalo. Byla jsem velmi zasaţena tím, 

ţe jsem ani já, ani mí vrstevníci, o této genocidě nevěděla zhola nic. Viním z toho média a 

domnívám se, ţe hlavním důvodem, proč se o této události psalo a píše málo, je to, ţe se tento 

krvavý konflikt odehrál právě v Africe, která, jak říká Kenney, stojí mimo zájem průměrného 

Američana nebo Evropana. 

 

Technické poznámky: 

V práci nebudu přechylovat, dle svého nejlepšího uváţení se domnívám, ţe se jedná o 

změnu jmen, které bych se ráda vyvarovala. 

Při překladu anglického textu se pokusím o co nejvhodnější interpretaci. Některé 

překlady často se opakujících výrazů se nacházejí na konci práce v části Terminologie. 

Výrazy typu hard news nebo gatekeeping nebudu dávat do uvozovek, protoţe je povaţuji za 

dostatečně standardizované, abychom je mohli povaţovat za korektní součást českého textu. 

 

 

                                                           
3
 KENNEY, Keith R. Images of Africa in news magazines: Is there a black perspective?. International 

Communication Gazette. August 1995, 1, s. 62. „At the media routines level, influences on content come from 

three interrelated sources: consumers, producers and suppliers. One could argue that American news media 

seldom cover African people and events because the American audience, which has largely European roots, does 

not care about Africa. The following line of thought frequently is developed: Africa is far removed from most 

people‟s daily concerns. People don‟t know much about the history and culture of Africa and find news stories 

difficult to understand and/or unimportant.“ 
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Úvod 

Cílem práce je analyzovat způsoby, jakými je ve vybraných českých médiích 

zobrazována Afrika, přesněji jak ji prezentují týdeníky Reflex, Respekt a Týden. Jedná se o 

zpravodajsko-společenská periodika, u nichţ lze předpokládat, ţe se vybraným událostem 

věnují z nadhledu, který vyplývá z periodicity a celkově delších psaných útvarů. 

V teoretické části práce vyloţíme principy zpravodajských hodnot a práce redakcí, 

mediální konstrukci reality a téţ se odkáţeme na kritické přístupy k těmto teoriím. Ve 

výzkumné části práce, která bude vycházet primárně ze studia odborné literatury a uvedených 

metodologických postupů (obsahová analýza), porovnáme, jakým způsobem se jich mnou 

vybraná periodika drţí a na kolik se jimi řídí. Pomocí studia odborných textů také stanovíme 

výzkumné otázky, na něţ nám odpoví výsledky kvantitativní obsahové analýzy. V závěru se 

pokusíme co nejdůvěryhodněji interpretovat obraz Afriky ve výše uvedených časopisech.  

Jak uţ předesíláme v předmluvě, domníváme se, ţe o Africe média obecně referují 

málo. Uveďme si namátkou Kongo, kde se rozprostírá druhý nejrozsáhlejší deštný les
4
 na 

světě, který skrývá velké mnoţství zločinu a násilí na lidech. Mohlo by se na první pohled 

zdát zvláštní, ţe právě Kongo, kde se zdánlivě dějí události zpravodajsky hodnotné, 

nezaplňuje titulní strany všech novin a časopisů. Pokusme se tedy nalézt důvody, proč tomu 

tak je. 

Teoretická část bude čerpat z literatury, která se zabývá vznikem a tvorbou mediálních 

obsahů. Poukáţeme na zpravodajské hodnoty, které, ač mají svůj původ jiţ v 60. letech, mají 

stále značný význam a s doplňky a úpravami se na ně stále odvolávají vědci v nejnovějších 

studiích a výzkumech. Redakční analýza je téţ neopominutelnou součástí teorie, jelikoţ 

v dnešní době komercializace hrají redakční rutiny velmi významnou roli. Mediální 

konstrukce reality nám poslouţí jako ukázka mediálního průmyslu z opačné strany, tedy ze 

strany publika. V době nástupu nových médií, která podněcují vznik aktivního publika, by se 

mohlo zdát, ţe mediální konstrukce reality bude ztrácet na významu, ale nelze opomenout 

fakt, ţe charakter masovosti se z médií terciárních rozšiřuje do médií kvartárních. Nelze tedy 

nezmínit fakt, ţe masová média, jak je známe z posledních desetiletí, mají stále značný dopad. 

                                                           
4
 The Congo [online]. 2004 [cit. 2010-12-29]. Rainforests Mongabay. Dostupné z WWW: 

<http://rainforests.mongabay.com/congo/>. 
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Jak zmiňujeme výše, odborná literatura nám poslouţí jako inspirace ke stanovení 

výzkumných otázek, ale současně i jako příkladné porovnání s našimi výsledky, na nichţ 

hypotézy jiných vědců buďto potvrdíme, nebo vyvrátíme. 
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1. Teoretický kontext 

Základem práce na analýze textu je seznámení s principy, jak takový text, v našem 

případě mediální sdělení, vzniká. Jaké jsou vlastnosti událostí, které se dostanou do novin 

nebo jiného tisku, jak jsou transformovány informace, ze kterých vznikají zprávy. Jaké jsou 

rutiny zpravodajské práce, jak novináři pracují s informačními zdroji a jaká je obecně 

ekonomicko-organizační povaha produkce. V poslední části probereme mediální konstrukci 

reality, abychom k problematice přihlédli i ze strany příjemců mediálních sdělení a abychom 

zjistili, jakou realitu média utvářejí, jaké přinášejí obsahy a do jaké míry je tato 

vykonstruovaná realita objektivní. 

To vše je třeba na úvod zmínit, abychom měli základní informace a podněty pro 

hodnotnou obsahovou analýzu. 
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1.1 Zpravodajské hodnoty 

Abychom byli schopni pochopit, jakým způsobem se z události stává zpráva, co musí 

událost splňovat, aby se stala zpravodajsky cennou a dostala se do tisku nebo na televizní 

obrazovky, je třeba se seznámit se zpravodajskými hodnotami, které jsou vlastnostmi, které 

by událost měla mít, aby se z ní stala zpráva, která bude pro média atraktivní. Jak uvádějí 

jedni z nejznámějších vědců médií Johan Galtung a Mari Holmboe Ruge ve výzkumu The 

Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four 

Norwegian Newspapers: „Čím vzdálenější národ, tím je větší tendence referovat o elitách“
5
 

nebo „čím vzdálenější národ, tím je zpráva negativnější.“
6
 Naznačují zde charakter zpráv 

přicházejících ze zahraničí, které nemají na Norsko přílišný vliv, snaţí se tedy zachytit, jak 

norské noviny prezentují konflikty ve třech výše uvedených zemích, které jsou Norsku 

vzdálené jak kulturně, tak geograficky. Galtung i Ruge očekávají, ţe noviny nebudou o těchto 

zemích informovat velmi objektivně a rovnoměrně. Vycházejí z předešlé analýzy výše 

uvedených novin a jimi vytvořených zpravodajských hodnot a snaţí se zachytit charakter 

událostí z třetího světa, o kterých noviny píší. Na základě tohoto průzkumu vytyčili tucet 

zpravodajských hodnot, které jsou sice podle modernějších výzkumů mírně zastaralé, ale jsou 

stále do jisté míry platné. Vzhledem k tomu, ţe se naše práce tematicky podobají, nelze tento 

výzkum, uţ jako inspiraci ve výzkumných otázkách, opomenout. K získání aktuálních 

výsledků potřebujeme však i novější teorie a principy.  

Ukaţme si pomocí těchto hodnot, jak a do jaké míry budou souviset s naším 

výzkumem a jak je doplňují další odborníci z oblasti rozboru zpravodajství, populární kultury, 

masové komunikace a ekonomické stránky médií. 

Galtung a Ruge říkají, ţe „události se stávají zprávami ve chvíli, kdy splňují 

následující podmínky,“
7
 rozumějme zpravodajské hodnoty. Nesmíme však zapomenout, ţe 

v dnešní době globální vesnice je proces vzniku a pohybu informace rapidně odlišný, neţ byl 

v 60. letech, kdy byl výzkum proveden. Protoţe jak naznačuje Hans Donck, „globální vesnice 

                                                           
5
 GALTUNG, Johan; RUGE, Mari Holmboe. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, 

Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research. March 1965, 1, s. 75. „the 

more distant the nation, the higher the tendency to report elite action“ 
6
 GALTUNG, Johan; RUGE, Mari Holmboe. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, 

Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research. March 1965, 1, s. 77.  „the 

more distant the nation, the more negative the event“ 
7
 GALTUNG, Johan; RUGE, Mari Holmboe. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, 

Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research. March 1965, 1, s. 70.  

„Events become news to the extent that they satisfy in the conditions of…“ 
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ukazuje v reprezentaci jihu malý pokrok“
8
 (citováno podle Gerbner et al., 1993). Dochází tedy 

díky novým technologiím, jako je elektronická komunikace přes internet, k růstu četnosti 

zpráv z třetího světa? V souvislosti s globální vesnicí zřejmě ano, protoţe jednak je tok 

informací v dnešní době mnohem rychlejší neţ například v 60. letech, za druhé elektronická 

komunikace sniţuje náklady a za třetí je dnes snazší vyhledat si konkrétní informace. Je zde 

moţnost dostat se k více informacím, a rozčleňovat tak sféru příjemců mediálních sdělení na 

více, ale konkrétněji zaměřených skupin. Lze tedy očekávat, ţe publikum, které má zájem 

právě například o Afriku, bude mít v dnešní době k získání takových informací více prostoru. 

Pro představu si stručně zrekapitulujme zpravodajské hodnoty vytvořené Johanem 

Galtungem a Mari Holmboe Ruge a na některé se zaměřme hlouběji. 

Johan Galtung a Mari Holmboe Ruge: The Structure of Foreign News  

1. Frekvence 

2. Práh pozornosti 

3. Jednoznačnost 

4. Význam 

5. Souznění 

6. Překvapení 

7. Kontinuita 

8. Variace 

9. Vztah k elitním národům 

10. Vztah k elitním osobám 

Velmi výstiţně popsal tuto zpravodajskou hodnotu s vyuţitím myšlenky Stuarta Halla 

profesor John Hartley: „Noviny jsou plné akce, situací a atributů „elitních osob‟. Ty prestiţní 

jsou součástí nezbytného rozsahu zpravodajské produkce – zlidšťují a stabilizují jejich 

prostředí. Ale ten samotný pojem „elitní osoby‟ má „rutinní znalost sociálních struktur‟, jeţ 

jsou v nich vepsány (…) „Elitní osoby‟ utvářejí zprávy díky moci a svému postavení a 

celebrity jsou jako monopoly v institucionalizovaném ţivotě naší společnosti. Ve frázi C. 

                                                           
8
 DONCK, Hans. News concerning Africa in Dutch morning papers. International Communication Gazette. 

1997, 2, s. 103. „ (…) the global village shows little progress in the representation of the South.“ 
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Wright Millse „elitní osoby‟ kolonizovaly „prostředky utváření historie‟ v naší společnosti“
9
 

(citováno podle Hall, 1973, p. 183). Je tedy předpokládatelné, ţe události z Afriky například 

v bulváru mnoho prostoru nedostanou.  

11. Personalizace. 

12. Negativita. 

Negativitě je třeba věnovat větší prostor proto, ţe velké mnoţství výzkumů se 

podrobně zaměřuje právě na ni, dále proto, ţe jedním z nejznámějších zpravodajských rčení 

je, ţe „špatná zpráva je dobrá zpráva,“
10

 a také proto, ţe mnoho zpráv týkajících se Afriky 

mívá negativní charakter. Negativita ale není charakteristická jen pro média. Kdyţ například 

hovoříme s přáteli, velmi často rozprávíme o problémech a strastech, ale stále se zabýváme 

něčím, co má v sobě jistou dávku negativity. Negativita je jakýmsi odrazovým můstkem nejen 

pro mezilidské konverzace, ale i pro podněty k výzkumům obecně. Z podobného důvodu se 

zabýváme Afrikou, protoţe máme tušení, ţe Afrika je médii (podle výzkumů uvedených 

výše) opomíjena, a povaţujeme to za negativní skutečnost. 

V rámci periodického tisku se však dostáváme do rozporu, protoţe jestliţe John Fiske 

tvrdí, ţe „dnešní populární kultura je násilná“,
11

 proč potom nepíší časopisy o násilnostech 

v Africe více? Lze to vzhledem k výše uvedenému tvrzení povaţovat za atraktivní obsah pro 

tisk. Fiske doplňuje, ţe „rozpoznání závaţnosti jako vymezení charakteru popularity nás má 

dovést spíše k sociálnímu neţ k psychologickému vysvětlení.“ Nicméně namítá, ţe  

„aby byla masová média populární, musejí působit na nejniţší lidské pudy. A 

abychom dokázali, ţe lidská povaha je v základu agresivní, musíme ignorovat dvě 

fakta: Pouze některé filmy, knihy a televizní pořady jsou populární (spousty násilných 

sdělení jsou odmítnuty) a násilí je v nich cenzurováno tak, ţe například sdělení, 

                                                           
9
  HARTLEY, John. Understanding news. London : Routledge, 1982. Selection and construction, s. 82. 

„Newspapers are full of the actions, situations and attributes of „elite persons‟. The prestigious are part of the 

necessary spectacle of news production – they people and stabilize its environment. But the very notion of „elite 

persons‟ has the „routine knowledge of social structures‟ inscribed within it (…). „Elite persons‟ make the news 

because power, status and celebrity are monopolies in the institutional life of our society. In C. Wright Mill‟s 

phrase, „elite persons‟ have colonized „the means of history making‟ in our society.“ 
10

 HARTLEY, John. Understanding news. London : Routledge, 1982. Selection and construction,  s. 79. „Bad 

news is a good news.“ 
11 FISKE, John. Understanding popular culture. London : Routledge, 1989. Popular Discrimination, s. 134.  

„Today‟s popular culture is violent.“   
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v němţ nepohledná hispánská hrdinka středního věku zabije mladého, bílého, dobře 

vypadajícího padoucha muţského pohlaví, byť je násilné, není populární.“
12

  

Fiske tak v podstatě zjednodušuje charakter lidské povahy a vynechává jistá fakta, 

která však pro nás mohou být stěţejní. Vezmeme-li v úvahu, ţe lidská povaha je agresivní, 

předpokládali bychom, ţe člověk bude vyţadovat mediální sdělení násilného charakteru, kde 

se například podrobně rozebírá, jaká násilí jsou v Kongu denně páchána na ţenách. Ale 

vzhledem k tomu, ţe John Fiske hovoří o jistých výjimkách, které jsou příjemci mediálních 

sdělení odmítnuty, lze do těchto výjimek takové zprávy zahrnout. 

Je to odpověď na otázku v úvodu, kde se ptáme, proč média neinformují o Africe více, 

kdyţ Afrika skýtá tolik negativních událostí nesoucích podtext násilí. Je zřejmé, ţe Afrika na 

jednu stranu nezapadá do hodnotového systému západní společnosti, protoţe nabízí obsahy 

nepřijatelné pro průměrného zastupitele Západu, na druhou stranu se můţeme domnívat, ţe 

některé události z Afriky jsou natolik děsivé, ţe patří mezi ony negativní výjimky, které jsou 

příjemcem mediálního sdělení odmítnuty z psychologické podstaty člověka, podle níţ jsou 

některé obsahy nepřijatelné.  

I kdyţ má John Fiske na mysli násilí především ve filmech a televizi, lze jeho teze 

aplikovat i na časopisy, kde se násilí také vyskytuje, byť jako zločiny nebo brutality ve formě 

čistě informativní.  

Jak posléze doplňuje,  

„reprezentované násilí je populární (tak, jako sociální násilí populární není), protoţe 

nabízí významy lidem, kteří ţijí ve společnostech, kde jsou moc a zdroje nerovně 

distribuovány a strukturovány kolem linií konfliktu. Násilí v televizi je konkrétní 

reprezentace třídní (nebo jiné) konfliktní společnosti. Hrdinové a hrdinky, které si 

společnost vybírá pro zpopulárnění své historie, jsou těmi postavami, které nejlépe 

ztělesňují dominantní hodnoty.“
13

 

                                                           
12

 FISKE, John. Understanding popular culture. London : Routledge, 1989. Popular Discrimination, s. 134. „ 

(…) that human nature is at base aggressive, so that to be popular the mass media merely have to appeal to the 

lowest human instincts, is to ignore two facts: only some violent films, books, and television programs are 

popular (many violent texts are rejected), and the violence in them is tightly organized so that, for instance, there 

are no popular texts, however violent, in which an ugly, middle-aged Hispanic heroine kills a succession of 

young, white, good-looking male villains.“ 
13

 FISKE, John. Understanding popular culture. London : Routledge, 1989. Popular Discrimination, s. 134 - 

135.  „Represented violence is popular (in a way that social violence is not) because it offers points of relevance 

to people living in societies where the power and resources are inequitably distributed and structured around 

lines of conflicting interests. Violence on television is a concrete representation of class (or other) conflict 
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Takové hrdiny bychom jistě mohli najít i v článcích týkajících se Afriky, například 

mezi pracovníky humanitárních organizací nebo mezi bojovníky za demokracii a mír. 

Budeme tedy takové aktéry v našich analyzovaných článcích očekávat. Sám John Hartley nás 

v tom utvrzuje, protoţe říká, ţe „chléb a máslo zpráv je konflikt, násilí, rivalita a neshody.“
14

 

Můţeme však namítnout, ţe to v našem případě nemusí fungovat v plné míře, protoţe události 

z Afriky jsou skutečné. Je otázka, zdali jsou lidé schopni přijmout něco negativního s tím, ţe 

se jedná o realitu, ne o pouhý film, kde je násilí tzv. reprezentované.  

Fiske dodává, ţe „násilí je populární pro svůj metaforický vztah k třídnímu nebo 

sociálnímu konfliktu“
15

 a „je to sociální systém, který dělá násilí populárním, ne podstata lidí: 

Kořeny násilí musíme hledat ve společnosti, ne v individuální morálce.“
16

 Také „je násilí 

populární proto, ţe je konkrétní reprezentací sociální dominance a podřízenosti, a protoţe 

reprezentuje odpor vůči takové podřízenosti.“
17

 

Důleţitost zpravodajských hodnot podtrhuje Stuart Hall, který tvrdí: „Protoţe 

okupujeme stejnou společnost a patříme k ryze stejné „kultuře‟, předpokládá se, ţe je zde 

v podstatě pouze jeden pohled na události: Pohled poskytovaný tím, co bývá nazýváno 

kultura, nebo (…) „centrální hodnotový systém‟“
18

 (citováno podle Hall et al. 1978, s. 55). 

Dosah zpravodajských hodnot však není úplný, protoţe jak předesílá John Hartley: „Zatímco 

zpravodajské hodnoty jsou v paradigmatickém výběru událostí klíčové, hrají v syntagmatické 

konstrukci událostí do témat jen částečnou roli.“
19

 Musíme brát totiţ v úvahu, ţe při tvorbě 

zpráv sehrává neméně důleţitou roli redakční práce a její rutiny, které jsou ovlivněny mnoha 

                                                                                                                                                                                     
society. The heroes and heroines that society chooses to make popular at any one point in its history are those 

figures that best embody its dominant values.“ 
14

 HARTLEY, John. Understanding news. London : Routledge, 1982. Selection and construction, s. 83. 

 „The bread and butter of news is conflict, violence, rivalry and disagreement.“ 
15

 FISKE, John. Understanding popular culture. London : Routledge, 1989. Popular Discrimination, s. 135. 

„Violence (…) is popular because of its metaphorical relationship to class or social conflict.“ 
16

 FISKE, John. Understanding popular culture. London : Routledge, 1989. Popular Discrimination, s. 135. 

„It is the social system that makes violence popular, not the “baseness” of the citizens: the root of violence are to 

be found in society, not in individual morality.“ 
17

 FISKE, John. Understanding popular culture. London : Routledge, 1989. Popular Discrimination, s. 136. 

„Violence is popular because it is a concrete representation of social domination and subordination, and 

therefore because it represents resistance to that subordination.“  
18

 HARTLEY, John. Understanding news. London : Routledge, 1982. Selection and construction, s. 83. 

„Because we occupy the same society and belong to roughly the same „culture„, it is assumed that there is, 

basically, only one perspective on events: that provided by what is sometimes called the culture, or (…) the 

„central value system.‟“ 
19

  HARTLEY, John. Understanding news. London : Routledge, 1982. Selection and construction, s. 81. „While 

news values are crucial in the paradigmatic selection of events, they play only a part in the syntagmatic 

construction of those events into stories.“ 
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směry. Je to zaměření konkrétního titulu nebo komercializace médií, vliv ze strany majitelů a 

inzerentů. 

Níţe uvádíme hypotetické vztahy, které nám také poslouţí jako inspirace pro tvorbu 

výzkumných otázek. Galtung a Ruge se ve výzkumu zaměřili po nalezení zpravodajských 

hodnot na to, jak bývají zpravodajské hodnoty ve zpravodajství uplatňovány a jaké mezi nimi 

vznikají vztahy. Uvedli, ţe „těchto dvanáct faktorů na sobě není navzájem nezávislých: Jsou 

mezi nimi zajímavé vztahy.“
20

 V závislosti na tom, ţe faktory spolu jaksi kooperují, navrhují 

Galtung a Ruge tři hypotézy: 

1 – čím více faktorů událost splňuje, tím pravděpodobněji bude vybrána do zpráv – 

SELEKCE 

2 – jakmile je událost vybrána, přítomné zpravodajské hodnoty budou zdůrazněny – 

DEFORMACE 

3 – proces SELEKCE i DEFORMACE probíhají na všech úrovních komunikačního řetězce
21

 

 

V našem výzkumu se pokusíme vysledovat první princip a vyhodnotit, zda 

zpravodajské principy našich časopisů toto kritérium sledují. Deformace by byla sledovatelná 

v analýze kvalitativní. 

Přibliţme si zpravodajské hodnoty situací z kaţdodenního ţivota, kdy v jeden den 

zničí povodňová vlna na druhém konci republiky celou vesnici a v ten samý den budu 

okradena o peněţenku, v níţ jsem měla doklady a tisíc korun. Samozřejmě, ţe aţ přijdu 

domů, první téma konverzace bude ona krádeţ, která se týká mě. Vyplývá z toho, ţe média 

logicky jednají stejně nepřiměřeně sobecky jako lidé ve svých osobních situacích, ovšem 

z jiných důvodů. V soukromých lidských záleţitostech je hlavním faktorem oné sobeckosti 

emocionalita, psychické rozpoloţení a samotný charakter člověka, zatímco u médií hraje 

hlavní roli ekonomický záměr médií orientujících se na zisk. Je patrné, ţe hlavním hybatelem 

v médiích je honba za co nejvyšším profitem, poukazuje na to valná většina vědců a nejen ti. 

Obsah mediálních sdělení je ale ve smyčce determinován povahou lidí a přirozeností lidí, 

                                                           
20

 GALTUNG, Johan; RUGE, Mari Holmboe. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, 

Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research. 1965, 2, s. 71.  „ (…) these 

twelve factors are not independent of each other: there are interesting inter-relations between them.“ 
21

 GALTUNG, Johan; RUGE, Mari Holmboe. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, 

Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research. 1965, 2, s . 71. „1 – The 

more events satisfy the criteria mentioned, the more likely that they will be registered as news (selection), 2 – 

Once a news item has been selected what makes it newsworthy according to the factors will be accentuated 

(distortion), 3 – Both the process of selection and the process of distortion will take place at all steps in the chain 

from event to reader (replication).“ 



Bakalářská práce 

21 
 

kteří určují, jaké obsahy budou média nabízet a jaké obsahy budou lidé ochotni přijímat. 

Protoţe jak říká John Fiske, „populární kultura vzniká na rozhraní kaţdodenního ţivota a 

kulturních zdrojů poskytnutých kapitalismem“,
22

 a „význam je odkryt nebo vytvořen 

čtenářem; je to ta chvíle a proces produkce v kulturní ekonomii, kdy je text povaţován za 

komoditu ve financích.“
23

  

 

1.1.1 Modernější a kritické přístupy 

Pro objektivnější pohled na tvorbu zpráv se podívejme také na méně známé výzkumy, 

jako je například reprezentativní výzkum News Concerning Africa in Dutch Morning Papers, 

který zpracoval Hans Donck, jehoţ záměrem bylo zmapovat prezentaci Afriky 

v nizozemských novinách v průběhu tří týdnů v únoru roku 1992, kdy v Jihoafrické republice 

probíhala demokratizace. Výzkum zaloţil na zpravodajských hodnotách, ale na rozdíl od 

Galtunga a Ruge je rozdělil do čtyř skupin: síla, percepce, negativita a práh pozornosti.  

Potom porovnal, jak se noviny soustřeďují na jednotlivé části Afriky a jak se, opět na základě 

zpravodajských hodnot, západní tisk soustředí na chudý jih. Výsledek je velmi podobný 

závěru Galtunga a Ruge, tedy: „V západním tisku je jih nadále jako součást zeměkoule 

opomíjen, jediný letmý zájem je o války, pohromy a jiné podobné záleţitosti.“
24

  

Jako nositel dalšího moderního přístupu přichází také Raymond W.K. Lau 

s výzkumem Critical Realism and News Production, který naproti ontologickému výzkumu 

Galtunga a Ruge navrhuje epistemologický přístup. Říká, ţe „s přihlédnutím na ontologickou 

povahu sociální reality, jeví se jako zřejmá epistemologická povaha zpravodajských hodnot. 

Protoţe lidé nedovedou jednat jako sociologičtí odborníci, bývá zprávám nutně dán příběh a 

zosobnění. Sociální struktura však nebývá vnímána. Co můţe být vnímáno hlouběji jsou lidé a 

změny vyskytující se v řadě jejich aktivit, které sami proţívají.“
25

 

                                                           
22

 FISKE, John. Understanding popular culture. London : Routledge, 1989. Popular Discrimination, s. 129. 

„Popular culture is made at the interface between the cultural resources provided by capitalism and everyday 

life.“ 
23

 FISKE, John. Understanding popular culture. London : Routledge, 1989. Popular Discrimination, s. 131. 

„Relevance is discovered or produced by the reader; it is the moment and process of production in the cultural 

economy that takes the text beyond its role as commodity in the financial.“ 
24

 DONCK, Hans. News concerning Africa in Dutch morning papers. International Communication Gazette. 

1997, 2, s. 113. „In the Western press the South continues to be a neglected part of the globe, with only fleeting 

interest for wars, disasters, and the like.“ 
25 LAU, Raymond W. K. Critical Realism and News Production. Media, Culture & Society. September 2004, 5, 

s. 698. „Given the ontological nature of social reality, the epistemological nature of news values becomes 
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Vedle teorií uvedených výše zde máme ještě novější studii Popular News in the 21
st
 

Century, která se hned v úvodu nazývá „kritikou základních akademických přístupů 

k přemýšlení nad populárními formami zpráv v pozdním 20. a raném 21. století“,
26

 od 

Stephena Harringtona. Poukazuje na proměnu ve zpravodajství, kdy se zprávy stávají 

zábavnějšími a méně váţnými. Kritizuje krátkozraké akademické přístupy, které se omezují 

na pojmy „tabloid“ a „broadsheet“ nebo „hard“ a „soft“, a namítá, ţe takové přístupy mohou 

být pro definici ţurnalistiky nedostatečné. Všímá si trendu posledních desetiletí a volá po 

novém paradigmatu: „Musí nadejít chvíle, kdy uţ nebudeme povaţovat populistické zprávy 

za hodnotné jen proto, ţe mají nálepku ţurnalistiky.“
27

  

Poukazuje na bulvarizaci médií a proměnu jejich obsahů, polemizuje s vědci, kteří 

brání bulvarizaci médií jako přirozený vývoj, který není škodlivý. Harrington však poţaduje 

jasnou kategorizaci v označení opravdových zpráv a toho, co jen jako zprávy vypadá. 

 

S Harringtonem by zřejmě nesouhlasil Neil Postman, který vidí celou věc zcela 

opačně: 

 „Řečeno bez obalu, zprávy jsou ţánrem slouţícím k zábavě, nikoliv ke vzdělání, 

reflexi či katarzi. Ty, kdo zpravodajské relaci dali právě tuto podobu, přitom nesmíme 

posuzovat příliš přísně. Zprávy nejsou určeny ke čtení ani k poslechu; jsou vysílány 

především proto, abychom se na ně dívali. Jejich tvůrci se nemohou odchylovat od 

obecného směru, kterým se médium ubírá. Za tím není ţádné spiknutí ani nedostatek 

inteligence, nýbrţ jen jednoduchý poznatek, ţe „dobrá‟ televize má pramálo 

společného s definicí kvality výkladu, ale velmi mnoho společného s podstatou 

obrazového vjemu.“
28

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
evident. News necessarily eventalizes and personalizes because people are not spontaneously social scientists. 

Social structure cannot be perceived. What can be perceived are people and changes occurring to them in the 

flux of their self-conceptualized activities.“ 
26

  HARRINGTON, Stephen. Popular news in the 21st century : Time for a new crital approach?. Journalism. 

June 2008, 3, s. 266 „. . . .critique of the main scholarly approaches to thinking about popular forms of news in 

the late 20th and early 21st centuries. . . .“ 
27

 HARRINGTON, Stephen. Popular news in the 21st century : Time for a new crital approach?. Journalism. 

June 2008, 3, s. 278. „There needs to come a point where we no longer legitimate populist news as worthwhile 

simply because it is labelled as journalism.“ 
28

 POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti : Veřejná komunikace ve věku zábavy. Praha : Mladá fronta, 2010. 208 s. 

ISBN 978-80-204-2206-4., s. 106 



Bakalářská práce 

23 
 

Námitkou můţe být to, co v závěru stati říká Harrington:  

„Rád bych našel nějaký průsečík mezi oběma přístupy a rád bych upozornil, ţe tyto 

diskuze měly příliš úzký úhel pohledu na to, co se počítá do zpráv a co ne (…).  Stál 

bych si za tím, ţe bychom měli nalézt nové kritické paradigma (nebo znovuobjevit 

staré), které by počítalo se sloţitostí zpravodajských médií 21. století a se skutečností, 

ţe zprávy jsou nyní pravidelně produkovány těmi, kteří by tradičně za ţurnalisty 

povaţováni nebyli.“
29

  

Harrington téţ poukazuje na práci Colina Sparkse, kde označuje hierarchii populárních 

zpráv jako přechod od „váţného tisku dolů k bulvárnímu supermarketovému tisku“
30

 

(citováno podle Colin Sparks, 2000).  Také nabízí řešení: „Bylo by lepší pokusit se stanovit, 

co je populární a co je populistické.“
31

 Harringtonovy návrhy jsou jistě na místě, funkční a 

nadčasové, ale je otázka, jaký dopad by měly na praktickou stránku věci. Není jisté, zdali by 

v praxi vůbec přinesly něco uţitečného. Můţeme se obávat, ţe jeho závěry nesahají za rámec 

teorie, protoţe navrhují pouhé kategorizace a označení daného problému. Nepřináší řešení pro 

příjemce mediálních sdělení. 

Na to, jaký dopad má tento nový trend na Afriku, by nám mohl odpovědět „Jonathan 

Kwitny, bývalý reportér Wall Street Journal a televizní producent“, který říká, „ţe snaha 

upoutat ţádoucí čtenáře pomocí „soft news„ – takové ty zprávy o celebritách – znamená, ţe 

něco jiného musí být vyřazeno. „A Afrika‟ říká „by byla jako první na seznamu většiny 

editorů‟“
32

 (citováno podle Hultman, 1992: 234). 

Harrington podotýká, ţe „popularizace zpráv je vznešeným hybatelem v mnoha 

ohledech a měli bychom velebit podivuhodné příleţitosti, které nám poskytuje, ale stále 

musíme být vůči tomu, které zprávy se stávají populární, kritičtí a musíme být v pozoru 
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  HARRINGTON, Stephen. Popular news in the 21st century : Time for a new crital approach?. Journalism. 

June 2008, 3, s. 276  „ (…) I would like to find a meeting point between both approaches, and point out that 

these debates have in fact been too narrow in their view  about what counts as „the news‟ (…) I would argue that 

we should seek out a new critical paradigm (or rediscover an old one) which can take into account the 

complexities of the news media in the 21
st
 century, and the fact that news is now regularly produced by those 

who would not be traditionally considered journalists.“ 
30

 HARRINGTON, Stephen. Popular news in the 21st century : Time for a new crital approach?. Journalism. 

June 2008, 3, s. 277 „‟The „‟serious‟‟ press‟ all the way down to „The „‟supermarket tabloid‟‟ press.‟“ 
31

 HARRINGTON, Stephen. Popular news in the 21st century : Time for a new crital approach?. Journalism. 

June 2008, 3, s. 279 „ (…) we might be better off trying to determine what is popular and what is populist.“ 
32 KENNEY, Keith R. Images of Africa in news magazines: Is there a black perspective?. International 

Communication Gazette. August 1995, 1, s. 64 „Jonathan Kwitny, a former Wall Street Journal reporter and 

public television producer, says that the quest to attract desirable readers with soft news – such as stories about 

celebrities – means something else has to be eliminated. “And Africa,” he says, “would be near the top of most 

editors‟ lists.“ 
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například tehdy, kdy jsou tyto příleţitosti vyuţívány u uboze nastrojených komerčních reklam 

na další nový prášek na hubnutí.“
33

 Je ale otázka, zda by dokázal být kritický vůči takovému 

obsahu laik, který je právě tou překáţkou pro praktické vyuţití Harringtonových východisek. 

Posun v tom, co jsou a co nejsou zprávy, vidíme také zde:  

„Nové podoby informačních pořadů, jako je například The Awful Truth Michaela 

Moora, jeţ bývají někdy nazývány jako „nové‟ zprávy, které byly kdysi povaţovány 

za vzájemně jedinečné, mají dva úkoly - bavit a pravdivě informovat občany o 

politice (dávat lidem to, co chtějí a potřebují?). A mají za následek to, ţe tyto nové 

podoby zpráv spadly mimo (nebo mezi) tradiční rozdíly mezi bulvárem a zprávami 

neboli mezi vysoké a nízké zprávy.“
34

  

„Důsledkem je, ţe moţná nastal čas k posunu kritik ţurnalistiky do 21. století a také 

chvíle, kdy je pro hodně lidí respektovanějším komentátorem zpráv a politiky Stephen Colbert 

(z Comedy Central‟s The Colbert Report) neţ mnozí z těch stylizovaných „odborníků‟, kteří 

pokládají základy pro úvodní kritické články po celém světě.“
35

 

Harrington téţ poukazuje na rozdíl mezi „tabloid“ novin a „broadsheet“, kdy tabloid 

jsou o polovinu menšího formátu neţ „broadsheet.“ Ve formátu nalézá odpověď na vysokou 

prodejnost „tabloid“ novin a poukazuje na rozdíly, které vyplynuly s vývojem „tabloid“ a 

naproti tomu „broadsheet“ novin. Podívejme se v tabulce na protichůdné vlastnosti zpráv 

populárních a „kvalitních‟ (viz tabulka č. 1). 
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HARRINGTON, Stephen. Popular news in the 21st century : Time for a new crital approach?. Journalism. 

June 2008, 3, s. 280 „Popularizing news is a noble cause in many respects, and we should celebrate the 

marvelous opportunities provided by it, but we still need to be critical of what news becomes popular, and be 

wary when such opportunities are used up on thinly disguised advertorials about yet another type of diet pill.“ 
34

 HARRINGTON, Stephen. Popular news in the 21st century : Time for a new crital approach?. Journalism. 

June 2008, 3, s. 277 „New forms of informational programming like Michael Moore‟s The Awful Truth, what are 

sometimes called „new‟ news (Harrington, 2005), do two things which were once considered mutually exclusive 

– entertain and genuinely inform citizens about politics (giving people what they want and need?) – so they have 

fallen outside (or between) the traditional distinctions of „tabloid‟ and „broadsheet‟ or indeed „high‟ and „low‟.“ 
35

 HARRINGTON, Stephen. Popular news in the 21st century : Time for a new crital approach?. Journalism. 

June 2008, 3, s. 278  „The implication is that it may be time to move critiques of journalism into the 21
st
 century 

– a time when, for many people, Stephen Colbert (from Comedy Central‟s The Colbert Report) is a more 

respected commentator on the news and politics than many of the self-styled „experts‟ who litter the op-ed 

columns of newspapers around the world.“ 
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Tabulka č. 1: Populární versus ‘kvalitní’ zpravodajské atributy
36

 

Populární Kvalitní 

Tabloid Broadsheet 

Soft Hard 

Brak Hodnota 

Osobní Politické 

Soukromé Veřejné 

Populární kultura Vysoká kultura 

Emocionální  Racionální 

Neodborné Odborné 

Celebrita Intelektuál 

Spotřebitel Občan 

Nicotné Váţné 

Ţenské Muţské 

Zisk Sluţba 

Mikro-politika Makro-politika 

Touhy Potřeby 

 

Tato tabulka nám poslouţí jako další vodítko výzkumných otázek, protoţe je 

předpokládatelné, ţe charakter zpráv týkajících se Afriky bude korespondovat s některými 

vlastnostmi zpráv uvedených právě v této tabulce. Stejně tak lze předpokládat, ţe se zprávy 

týkající se Afriky povahově sejdou spíše se sloupcem napravo. Typologicky zprávy 

s vlastnostmi nalevo výstiţně označil Greame Turner, o němţ je zmínka v Harringtonově 

výzkumu: „Greame Turner prorazil snad nejvhodnější výraz – „junk‟ news: je to jako „junk 

food‟, vypadá to jako zprávy, prodává se to jako zprávy, ale je to jen nezdravá součást 

zpravodajské diety“
37

 (citováno podle Turner, 1996a: 41). Podle Harringtona a Turnera lze 

tedy zprávy takového charakteru česky označit za zprávy podřadné a odpadové. Důvodem je 
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 HARRINGTON, Stephen. Popular news in the 21st century : Time for a new crital approach?. Journalism. 

June 2008, 3, s. 269 

37
 HARRINGTON, Stephen. Popular news in the 21st century : Time for a new crital approach?. Journalism. 

June 2008, 3, s. 272 „Greame Turner has coined perhaps the most apt term for this moment – „junk‟ news: 

„like‟‟junk food‟‟, it looks like news, is sold like news, but it is an unhealthy component of the news diet‟“ 
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také to, co říká Robert McChesney: „Dobrá ţurnalistika stojí peníze, takţe  vţdycky existuje 

pokušení  repertoár trochu naředit.“
38

 

S Harringtonem by také zřejmě z části souhlasil John Fiske, který hovoří o populární 

diskriminaci a říká, ţe „populární diskriminace se týká spíše funkčnosti neţ kvality, a to 

z důvodu uţití v kaţdodenním ţivotě. Základ tohoto procesu vydělování tvoří tři základní 

kritéria: relevance, semiotická produktivita a flexibilita způsobu spotřeby.“
39

 Zdá se, ţe je 

tedy John Fiske jedním z těch, kteří omlouvají bulvarizaci médií jako přirozený vývoj. 

Harrington se pak mezi všemi zmíněnými jeví jako velmi radikální. 

„Populární významy a uspokojení nejsou nikdy osvobozeny od moci, která vytváří 

podřízenost, ve skutečnosti leţí jejich podstata ve schopnosti oponovat, odolávat, 

vyhýbat se nebo na tyto síly útočit. Potřeba relevance znamená, ţe populární kultura 

můţe být pokroková nebo útočná, ale nikdy nemůţe být radikálně osvobozena od 

struktury společnosti, v níţ je populární.“
40

  

Znamená to tedy, ţe není zdaleka v moci médií, jaké obsahy budou nabízet, ale v moci 

společnosti jako takové? Zřejmě ano, odpovídalo by to i tezi, ţe vznik mediálních sdělení je 

zastřešen smyčkou, která způsobuje propojenost médií a jejích příjemců. 

Raymond W. K. Lau povaţuje za klíčový kritický realismus, který označuje jako 

„nový úhel pohledu na několik elementárních otázek na produkci zpráv.“
41

 V závěru analýzy 

nabízí realistický přístup ke zpravodajské produkci a říká, ţe „objektivita nemá být nahrazena 

existujícím paradigmatem, ale má tyto dva aspekty utvořit souměřitelnými, a to pomocí 

prostředků kritických realistických konceptů otevřeného systému a mnohonásobné kauzální 

moci.“
42

 Jedná se ale opět o teorie, které v praxi také mnoho nepřinášejí. Lze jeho řešení však 
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 MCCHESNEY, Robert W. Problém médií : Jak uvažovat o dnešních médiích. Všeň : Grimmus, 

2009. 144 s. ISBN 978-80-902831-2-1., s. 74 
39

 FISKE, John. Understanding popular culture. London : Routledge, 1989. Popular Discrimination, s. 129. 

„Popular discrimination is concerned with functionality rather than quality, for it is concerned with the potential 

uses of the text in everyday life. Three main criteria underlie this section process: relevance, semiotic 

productivity and the flexibility of the mode of consumption.“ 
40

 FISKE, John. Understanding popular culture. London : Routledge, 1989. Popular Discrimination, s. 134 

„Popular meanings and pleasures are never free of the forces that produce subordination, indeed, their essence 

lies in their ability to oppose, resist, evade, or offend these forces. The need for relevance means that popular 

culture may be progressive or offensive, but can never be radically free from the power structure of the society 

within it is popular.“ 
41

 LAU, Raymond W.K. Critical Realism and News Production. Media, Culture & Society. September 2004, 5, s. 

693. „ (…) fresh viewpoint on several well-researched aspects of the fundamental issue of news production.“ 
42

 LAU, Raymond W.K. Critical Realism and News Production. Media, Culture & Society. September 2004, 5, s. 

707 „The objective is not to replace the existing paradigms but to make them commensurable by means of the 

critical realist concepts of an open system and multiple causal powers.“ 
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interpretovat tak, ţe navrhuje zachování objektivity jako nezbytné zpravodajské hodnoty, ale 

současně dává prostor rozmáhajícímu se paradigmatu. 

 

1.1.2 Další determinanty na vznik zpráv 

Jedním z mnoha dalších pohledů na mediální obsahy skrývá výzkum Pamely 

Shoemaker a Stephena Reese, kteří vytvořili model hierarchie vlivů na mediální obsah 

pomocí pěti soustředných kruhů (více viz kapitola Redakční analýza). Došli k závěru,  

„„ţe zde není přímý vliv charakteru komunikátorů, pozadí, a zkušeností 

s mediálním obsahem‟ (citováno podle Shoemaker and Reese, 1991: 80). 

Shoemaker a Reese také píší, ţe ţurnalisté tráví jen trochu času úvahami nad 

publikem (…). Věří, ţe novináři píší primárně pro sebe, pro své editory a pro jiné 

novináře. Tato studie nicméně také zkoumá myšlenku, ţe rasa novinářů můţe mít 

velkou sílu a jejich publikum můţe mít velmi silný vliv na obsah zpráv“
43

 

„Tato studie naznačuje, ţe černí Američané se cítí být svázáni se svým africkým 

dědictvím“
44

 a ţe „zpravodajská média si musejí uvědomit, ţe větší a větší část jejich publika 

je černá, ţe se černí čtenáři o Afriku zajímají a ţe by měla brát v úvahu přání černých 

příjemců. Mainstreamové publikace musejí zprávy o Africe zveřejňovat častěji a odborněji, 

zejména proto, aby nepřišly o významnou skupinu čtenářů, čímţ by zmizely z trhu. Potřebují 

černou perspektivu Afriky.“
45

 Mohla by tedy právě černošská vrstva občanů ţijících v USA 

být podnětem ke zmnohonásobení mediálních sdělení týkajících se Afriky. 

„O tom, co je zpráva a co je zpravodajsky cenné, v podstatě rozhoduje střední třída, 

střední věk, bílí američtí muţi  - lidé, kteří mají velmi omezené lidské zkušenosti a kteří 
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 KENNEY, Keith R. Images of Africa in news magazines: Is there a black perspective?. International 

Communication Gazette. August 1995, 1, s. 65 „ (…) that there is no direct influence of communicators‟ 

characteristics, backgrounds, and experiences on media content.“ (…)  Shoemaker and Reese also write that 

journalists spend little time considering their audience. (…) They believe journalists write primarily for 

themselves, for their editors and for other journalists. This study, however, tests the idea the race of journalists 

and their audience can be a very powerful influence on news content.“  
44

 KENNEY, Keith R. Images of Africa in news magazines: Is there a black perspective?. International 

Communication Gazette. August 1995, 1, s. 80 „This study indicates that black Americans feel ties to their 

African herritage.“ 
45

 KENNEY, Keith R. Images of Africa in news magazines: Is there a black perspective?. International 

Communication Gazette. August 1995, 1, s. 81 „The news media must realize that an increasingly large part of 

their audience is black, that black readers care about Africa, and that their media should take into account black 

readers‟ desires. Mainstream publications need to publish more and better news about Africa  in order to avoid 

turning off a significant group of readers and thereby lose circulation. They need a black perspective on Africa.“ 
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přeceňují schopnost těchto omezených zkušeností, jimţ chybí světový rozměr. Většinou jsou 

to lidé, kteří nikdy neměli afroamerického přítele, natoţ africkou známost“
46

 (citováno podle 

Capturing the Continent, 1990: 5). Hovoříme však pouze o dalších podnětech, které umocňují 

uplatnění zpravodajských hodnot, které jsou spoluutvářeny jedinci uvedenými výše.
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 KENNEY, Keith R. Images of Africa in news magazines: Is there a black perspective?. International 

Communication Gazette. August 1995, 1, s. 62 „What is news and what is newsworthy is basically decided by 

middle-class, middle-age, white American males – people who have a very narrow slice of human experience 
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1.2 Redakční analýza  

Zde se v rámci tvorby zpráv střetávají dva subjekty, a to novinář naproti organizaci, 

pro kterou pracuje. Při analýze obsahů jednotlivých periodik tedy musíme počítat se 

subjektivním přístupem novináře, jehoţ jednání, tedy psaní, je ovlivněno jeho povahou a 

mediální společností, pro kterou pracuje a která určuje, jaký obsah bude periodikum 

produkovat. Keith R. Kenney v International Communication Gazette poukazuje na model 

Pamely Shoemaker a Stephena Reese (1991) zobrazující hierarchii faktorů ovlivňujících 

obsah zpráv:  

„Pamela Shoemaker a Stephen Reese (1991) vytvořili model hierarchie vlivů v 

podobě pěti soustředných kruhů. Vnitřní kruh obsahuje potenciální vlivy na obsah 

masových médií od demografického charakteru novináře po jeho postoje a 

profesionální zkušenosti. Další kruh reprezentuje mediální rutiny, které slouţí jako 

nátlaky na konkrétního pracovníka. Na dalším stupni jsou ekonomické záměry, 

nátlaky strukturálních a vlastnických rutin. Čtvrtý kruh se zaměřuje na vnější faktory 

mediálních organizací, jako jsou zdroje informací, reklama, publikum, sociální 

instituce jako podnikání a vláda, ekonomické prostředí a technologie. Na nejvyšší 

úrovni sociologové médií přezkoumávají ideologie a funkci médií jako nástavbu 

hlavních zájmů společnosti.“
47

  

Na tomto modelu vysvětluje Kenney malé pokrytí Afriky v tisku.  

Práce redaktora se odvíjí od novinářských rutin, které „mohou být pojaty pouze jako 

objektivizace novinářů odvozujících jednání od práce v mnoţství podobných interakcí (které 

představují zpravodajskou organizaci).“
48

 „Novinářská práce je na jedné straně tvůrčí 

činností, na straně druhé vzniká v rámci hierarchizované organizace pravidelně se opakujícími 
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 KENNEY, Keith R. Images of Africa in news magazines: Is there a black perspective?. International 

Communication Gazette. August 1995, 1, s. 61 - 62 „Pamela Shoemaker and Stephen Reese (1991) have created 

a hierarchy of influences model with five concentric circles. The inner includes potential influences on mass 
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 LAU, Raymond W.K. Critical Realism and News Production. Media, Culture & Society. September 2004, 5, s. 

701 - 702 „ (…) can only be conceptualized as objectivations of journalists‟ self deriving meaningful (inter-

)actions as they negotiate within clusters of similar interactions (which constitute the news organization).“ 
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procesy produkce. Novinářská práce probíhá v neustálém časovém tlaku uzávěrek, a aby ji 

novináři zvládli, musí být rutinizována“
49

 (citováno podle Tuchman, 1978). 

Práce v redakci je podle McChesneyho ovlivněna ze dvou směrů, a to nabídkou a 

poptávkou. Dodává, ţe „tento způsob psaní je levnější a jednodušší neţ „závaţné‟ 

zpravodajství a nikdy nezaplete mediální společnost do sporu s někým mocným (…)“.
50

 

Závaţným zpravodajstvím chápeme zpravodajství bez nádechu bulváru a komercializace. 

Podle zjištění uvedených výše je však zřejmé, ţe takové zpravodajství dnešní poptávce příliš 

neodpovídá. Je pak logické, ţe se mu mediální společnosti spíše vyhýbají a snaţí se 

přizpůsobit publiku. Pod tímto závaţným zpravodajstvím si můţeme představit i informace 

z Afriky, protoţe zprávu o nedostatku vody v Somálsku lze jistě povaţovat za závaţnější neţ 

to, ţe se Karlu Gottovi narodilo dítě. Vychází tak na povrch další důkaz toho, ţe se Afrika 

v médiích objevuje málo. 

Na podobu zpráv můţe mít vliv také to, ţe „profese zpravodajského redaktora často 

slouţí jako počáteční stupínek v kariérní dráze směřující k odlišným profesím.“
51

 Jestliţe 

redaktor povaţuje svou práci pouze za přechodnou, je třeba být v pozoru, protoţe by mohlo 

hrozit, ţe svou práci nebude brát příliš váţně a bude tak vytvářet méně kvalitní obsahy.  

Definujeme-li redakční práci, můţeme se odvolat na Denise McQuaila, který tvrdí, ţe 

„organizační vlivy odkazují především k důsledkům rutinních byrokratických postupů, 

ideologické vlivy k hodnotám a kulturním tlakům, jeţ nejsou čistě individuální a osobní 

povahy, nýbrţ pramení také ze sociálního (a státního) zakotvení zpravodajské činnosti.“
52

  

Níţe shrneme vnitřní faktory, které působí v redakcích a přímo ovlivňují vznik zpráv. 

 

1.2.1 Gatekeeping 

Jeho podstata dřímá v rozhodování redaktora, které informace zpracuje a které ne. Je 

to právě zpravodaj, redaktor nebo editor, kteří „rozhodují o tom, co se „dostane do zpráv‟ a co 
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„skončí v koši‟.“
53

 „Pojem „gatekeeping‟ („hlídání u brány‟) se zhusta pouţívá pro označení 

procesů, jimiţ se při práci v médiích provádí výběr; jedná se především o rozhodování, zdali 

připustit, aby konkrétní zpráva „prošla branou‟ zpravodajského média do zpravodajství.“
54

 

„Výchozím bodem tohoto konceptu je skutečnost, ţe novináři se při výkonu své profese 

setkávají s ohromným mnoţstvím potenciálních zpráv, z nichţ jen omezené mnoţství mohou 

vyuţít v obsahu svého média.“
55

 Autorem označení gatekeeping je David M. White, který 

zjistil, ţe „zcela nejsnadnější průchod informační branou měly takzvané lidsky zajímavé 

příběhy a politické zprávy.“
56

 Redaktor, který má moc vybírat materiál, který bude pouţit, byl 

označen jako gatekeeper a jeho zodpovědná role byla téţ prozkoumána hlouběji.  

„Ve skutečnosti se ţádný gatekeeper nerozhoduje jen na základě svých subjektivních 

představ. Na rozhodování redaktora má vliv mnoho dalších faktorů: profesní vztahy 

v rámci mediální organizace, vztahy ke kolegům a nadřízeným. Gatekeeper musí 

pracovat pod tlakem komunikačních rutin v rámci organizace, která má své priority a 

je současně kontinuálně ovlivňována tlaky zvenčí“
57

 (citováno podle Shoemaker, 

1991, s. 62).  

Redaktoři jsou tedy svazováni z mnoha stran, ale „míra svobody pro vykonávání 

zpravodajské práce se můţe mezi jednotlivými médii výrazně odlišovat“
58

 a je 

pravděpodobné, ţe redaktoři časopisů, jako jsou Reflex, Respekt a Týden, budou mít volnější 

reţim práce a více svobody například pro autorské psaní. 

V dnešní době, kdy „se zpravodajská média stávají stále více součástí zábavního 

průmyslu“
59

 (citováno podle Franklin, 1997, 4), se práce v redakci změnila a novináři se 

musejí přizpůsobit. Protoţe jak říká Harrington: „Autor se dívá na způsob, jakým jsou zprávy 

prezentovány, jako na další způsob zábavy, která představuje moderní redakční kulturu, a na 

to, jak vlastnické zájmy určují pravidla (která jsou si velmi podobná).“
60
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Protoţe zpráv přicházejících od zdrojů je příliš mnoho, „nakonec musejí i samy 

zpravodajsky cenné události bojovat o zařazení do limitovaného počtu dostupných boxů.“
61

 

Nabízí se zde teorie mediální konstrukce reality, neboť se k příjemcům nedostanou zdaleka 

všechny informace. Díky gatekeepingu se k příjemci dostane jen hrstka informací, coţ za 

jakousi konstrukci reality povaţovat lze. O této problematice si ale povíme více v další 

kapitole. 

Proces gatekeepingu se v jednotlivých redakcích liší, ale jeho podobnost bude mít svůj 

původ jistě také ve zpravodajských hodnotách. John Hartley vysvětluje, ţe „tyto základní 

zpravodajské hodnoty představují dobrou myšlenku typu zprávy, která přeţije výběrový 

proces. Seznam hodnot také poskytuje vodítko pro přednostně odlišná témata - čím více 

těchto podmínek téma splňuje, tím bude hlubší“
62

 a povaţuje zpravodajské hodnoty za 

ideologický kód. 

Denis McQuail prosazuje silný dopad gatekeepingu a říká: „Dokonce se zdá, jako by 

faktory ovlivňující „gatekeeping‟ měly také jistý průběţný a předvídatelný vliv na obraz světa, 

který média zprostředkovávají. Lze tedy říci, ţe alespoň do té míry mají organizační a 

byrokratické faktory nějaké potenciální ideologické důsledky.“
63

 

 

1.2.2 Gender aspekty složení redakcí 

Charakter zpráv je determinován také tím, zda za mediálním obsahem stojí zástupkyně 

ţenského nebo zástupce muţského pohlaví. Víme, ţe tzv. hard news jsou zpravidla muţskou 

parketou, naopak soft news mají původ u ţenských autorek. Důvod této skutečnosti bychom 

mohli nalézat obrazně v prapůvodní roli muţe a ţeny, kdy muţ je drsný lovec, který se stará o 

základní lidské potřeby, a píše věcné hard news, zatímco něţná ţena, hodná matka, pečuje o 

děti a domácnost, píše soft news. „Hard news (často negativního charakteru) jsou převládající 
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kategorií zpráv“
64

 a lze je povaţovat za oblast strohých informativních textů, zatímco soft 

news jsou odlehčenější články, které se právě v časopisech jako Reflex, Respekt a Týden 

mohou vyskytovat častěji, neţ například v ekonomicky zaměřeném týdeníku. Vhledem 

k tomu, ţe se v Reflexu, Respektu a Týdnu vyskytuje mnoţství kulturních rubrik, prostorů pro 

rozhovory a reportáţe, větší zastoupení ţen je předpokládatelné.  

Tak jako v redakcích převaţují muţi, John Hartley říká, ţe „zpravodajské hodnoty 

mají jistě muţského autora, ve smyslu rodovém tak emocionálním. Ale zdá se, ţe samotný 

novinář, ať uţ muţ nebo ţena, nejsou schopni uniknout institucionalizované moci 

(prezentované jako správná ţurnalistika), i kdyţ on nebo ona ideologii zmíněné moci 

zpochybňuje.“
65

 Harrington hovoří dokonce o „zastaralém odlišování mezi mytickým 

„politickým muţem‟ a „osobní ţenou‟, (…)  a o tom, jak je tento problém svázán s pojmy, 

jako je bulvarizace“
66

 (citováno podle Catharine Lumby, 1999b). O bulvarizaci se 

v týdenících Reflex, Respekt a Týden jistě nejedná, ale můţeme očekávat nárůst ţenských 

zaměstnanců. 

Redaktoři i redaktorky jsou svázáni institucemi stejnou mírou, musejí následovat 

stejná pravidla, odlišují se pouze typy textů, které zpracovávají. Podle tabulky níţe je však 

patrné, ţe jsou ţeny v menšině. 

Ve spojitosti s naší tematikou si uveďme počty ţen a muţů v redakcích, kde vidíme, ţe 

jasně převaţují muţi, nicméně největší podíl ţen v redakci má časopis Respekt. 

Periodikum Ţeny Muţi 

Reflex 5 19 

Respekt 8 18 

Týden 14 32 
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Podle teorie uvedené výše můţeme odhadnout, ţe je ţen v redakcích Respektu a 

Týdne relativně hodně. Je to způsobeno zřejmě tím, ţe tyto společensko-kulturní týdeníky se 

zaměřují na široké spektrum témat, zejména Týden, kde nalezneme redakční celky jako 

Kultura nebo Moderní ţivot, coţ jsou dle teorie výše přesně ta témata, o kterých píší většinou 

ţeny. Například v oblasti ekonomiky působí v Týdnu pouze muţi.  Také v Reflexu mají ţeny 

na starosti zejména kulturní záleţitosti, jako film, umění, rozhovory a reportáţe. 

Zpravodajství je zde především muţskou doménou. Podrobnější a ověřené informace o 

redakci Respektu se nám nepodařilo získat. 

 

1.2.3 Práce se zdroji 

Zodpovědnost za obsah zpráv však nemají jen redakce, jejich zaměstnanci, investoři a 

inzerenti. Je třeba myslet na surový materiál, který se redaktorům dostává do rukou, a na to, 

ţe obsah a mnoţství tohoto materiálu je omezeno podle moţností a zájmů informačních 

agentur. Jak se dozvíme níţe a v kapitole Současná situace, je přístup k informacím v Africe 

zúţen na mnoţství a kvalitu do takové míry, do jaké jsou zástupci státní administrativy a jiné 

oficiální zdroje ochotny informace ventilovat, dále na ochotu informačních agentur do 

takových oblastí investovat. S přihlédnutím na situaci v mnoha afrických zemích je zřejmé, ţe 

celý obraz, který se nám nabízí, nebude příliš objektivní a úplný. V tom nás utvrzuje výňatek 

ze studie Keitha R. Kenneyho, který říká, ţe „poskytovatelé informací také určují rutiny 

mediálních organizací. Afričtí korespondenti musejí zápasit se zdroji, které jsou ze strachu o 

své bezpečí a ze strachu z cenzury neochotné podávat informace. Podle zahraničního editora 

National Public Radio Codiho Simona je natolik náročné dostat se k oficiálním zdrojům, ţe 

jsou vymýceny zprávy, které by jinak ventilovány byly“
67

 (citováno podle Capturing the 

Continent, 1990: 7). 

Jeden zádrhel v problematice zdrojů leţí tedy v tom, ţe ani informační agentury se 

nedostanou ke všem informacím, druhý je na úplně opačné straně, a to na straně zájmů 

informačních agentur. Střetává se zde redaktor a informační agentura. O tomto vztahu 

výstiţně referuje Raymond W. K. Lau: „Jistá míra nerovnoměrného přístupu je nevyhnutelná, 
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ţurnalisté se musejí proměnit ve znalé analytiky místo toho, aby jednoduše nechávali 

stabilizované zdroje dělat závěry a vymycovat de facto jakoukoliv obhajobu. Ale naše analýza 

ukazuje, ţe taková transformace ţurnalistů se zdá být nemoţná.“
68

 Jedná se tedy o skeptický 

pohled na věc, kdy Lau naznačuje, ţe zdroje mají ve skutečnosti velkou moc a moţnost 

obsahy mediálních sdělení do jisté míry deformovat. Naproti tomu je zde ale aktivita 

samotných redakcí, kdy „zpravodajská média neustále hledají vhodný obsah (…). “
69

 Dále 

tvrdí, ţe 

„ve snaze zajistit si včasné, směrodatné a jinak nedostupné informace, a zvláště proto, 

aby získala náskok před konkurencí, si média pro své vlastní účely vytvářejí kontakty 

s informovanými lidmi uvnitř institucí i s různými experty. Stejně tak se případné 

zdroje snaţí navázat a udrţovat pravidelné kontakty s médii, neboť si chtějí zajistit 

přednostní a vstřícný přístup. Platí to především o politických činitelích, velkých 

podnicích, veřejných institucích, populárních osobnostech z oblasti zábavy atd.“
70

 

 

1.2.4 Intermediální agenda 

Vedle agenda-setting existuje pojem intermediální agenda, která je „specifickou 

oblastí zkoumání agendy“,
71

 kde se zabýváme tím, „kdo má moc nastolovat agendu médií.“
72

 

Podle Tomáše Trampoty „někteří jedinci a zástupci institucí mají větší moţnost zveřejňovat 

témata, která povaţují za důleţitá, a mohou nabízet svá zarámování. Média ale často čerpají 

při sestavování své agendy i z jiných médií.“
73

 „Důleţitým zdrojem výběru událostí do 

mediálních obsahů jsou témata obsaţená v ostatních médiích.“
74

 Ve stejné studii je uvedeno, 

ţe „výzkumy intermediální agendy poukazují na skutečnost, ţe média nemusejí jako zdroj 
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informací vyuţívat pouze extramediální subjekty, či institucializované informační sítě jako 

jsou například zpravodajské agentury, ale také jiná (často konkurenční) média.“
75

 

Intermediální agenda je faktorem ovlivňujícím obsah zpráv na bázi kopírování a 

inspirace u konkurence, přičemţ tak můţe docházet ke stírání hranic mezi povahou 

jednotlivých mediálních organizací. To lze povaţovat za nepříliš vhodné, nicméně je tento 

faktor pro mediální organizace jako ekonomické subjekty nezbytný. 
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1.3 Mediální konstrukce reality  

Kromě toho, jak zprávy vznikají, je třeba se zaměřit na jejich účinky, vliv na publikum 

a na to, jaký druh informace nám média vlastně nabízejí a jakou mají média moc. 

To, co nám média nabízejí, je determinováno mnoha faktory. Pro přehlednost a 

usnadnění práce s textem si je z hlediska původu však můţeme jednoduše rozdělit do dvou 

skupin.  

1 – Vnitřní – a) Faktory produkce  

                     b) Faktory organizační    

                     c) Ekonomické vlivy 

2 – Vnější – a) Politické vlivy 

                    b) Vlivy technologie 

                    c) Vlivy nemediálních aktérů 

 

Všechny tyto faktory ovlivňují zprávy, ale tím i celkový mediální obraz, který spatří 

publikum, současně tak konstruují a ovlivňují podobu mediální reality. 

Hlavní roli zde jistě hraje ekonomický záměr kaţdé soukromé mediální společnosti. 

Vedle veřejnoprávních médií si musíme uvědomit expanzi soukromých firem. Tuto 

skutečnost komentuje Denis McQuail: „Média se však stále více stávají právě průmyslovým 

odvětvím, aniţ by přestala být společenskou institucí.“
76

 Média tedy povaţujeme za instituci, 

která je v informovanosti společnosti, a tím v utváření veřejného mínění zcela klíčovou. Denis 

McQuail hovoří o důvodech komercializace médií a přechodu na obchodní podniky. Říká, ţe 

„ke zrychlení tohoto trendu vedlo v posledních letech několik důvodů. Nejdůleţitějším z nich 

je rostoucí průmyslově-ekonomická důleţitost informací a komunikačního vybavení; dalším 

důvodem je skutečnost, ţe s expanzí mediálního průmyslu klesá podíl veřejných zásahů do 

mediální produkce (téţ v souvislosti s obratem k trţní ekonomice v bývalých komunistických 

státech).“
77

 Na to ale můţeme namítnout, ţe v dnešní době nastává díky novým médiím 

změna, kdy má veřejnost na obsahy mnohem větší vliv. Má moţnost se na jejich vzniku více 

podílet, protoţe se od starších masových médií odlišují vysokou mírou reciprocity a imerze. 
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Za tvorbou zpráv stojí výše uvedené faktory, tedy komplex determinantů, jimţ 

podléhá novinář. Nelze však pouze jeho vinit z toho, co se ve skutečnosti otiskne, protoţe 

není díky redakčním rutinám a moţnostem informačních agentur pouze v jeho moci, co se do 

zpráv dostane. „Ti, kdo kritizují novinářské výstupy, ať uţ z pravicového, či levicového úhlu 

pohledu, často přeceňují rozsah, v jehoţ rámci se mohou novináři volně pohybovat.“
78

  

Protoţe neexistuje ţádný hlídací pes, který by zajišťoval, ţe média budou spravedlivě 

vytvářet obsahy intelektuálně relevantní, je podle Roberta W. McChesneyho právě 

ţurnalistika  

„přísným hlídacím psem těch, kdo jsou a chtějí být u moci, která je schopna vypátrat, 

co je pravda a co leţ, a která dokáţe představit velkou šíři osvícených názorů na 

důleţitá témata dne. Toto vše nemusí dělat kaţdé médium, ale mediální systém jako 

celek by měl občanům zajistit snadnou dostupnost této ţurnalistické kvality. Jelikoţ 

mocní často chtějí informační tok ovládnout, je základním problémem svobodné 

společnosti, jak dokáţe vytvořit mediální systém, který dá vzniknout čemusi, co se 

blíţí demokratické ţurnalistice.“
79

 

Ţurnalistika má velkou moc a výsadu maximálně ovlivňovat veřejné mínění, ale 

faktorů determinujících, co se čtenáři dostane do rukou nebo divákovi na televizní obrazovku, 

je příliš mnoho a je jasné, ţe realita vycházející z médií není úplná realita, ale realita 

determinovaná právě těmito faktory, z nichţ nejmocnější je podle Gillian Doyle právě zisk: 

„Obsah novin (…) je produkován novináři a editory za účelem zaujmout čtenáře. Přístup ke 

čtenářům je pak oceněn a prodán inzerentům (citováno podle Picard, 1998: 116 – 17). Některé 

noviny spoléhají pouze na příjem z inzerce, která pokrývá jejich náklady a přináší zisky.“
80

 Je 

zde ale další, jiţ výše naznačený faktor ovlivňující podobu ţurnalistiky, a to politika. Přestoţe 

dnes bereme kvalitní nestrannou, a zejména liberální ţurnalistiku jako samozřejmost, 

nesmíme zapomenout, ţe „představa, ţe by ţurnalistika měla být politicky neutrální, 

nestranná, profesionální, dokonce objektivní, se objevila aţ ve dvacátém století.“
81

 Musíme 

pak počítat s tím, ţe se média ještě od politického vlivu úplně neoprostila, protoţe neuplynula 
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dostatečně dlouhá doba. Musíme brát tedy na vědomí, ţe ne vţdy dostaneme všechny nebo 

úplné informace. Jak uţ jsme uvedli výše, média jsou hlavním prostředkem k získávání 

informací, je tedy stěţejní, co média nabídnou. Musíme brát ale v úvahu výše uvedené 

determinanty a uvědomit si, ţe média nestojí za událostmi, ale za zprávami. Je jasné, ţe se 

stalo mnoho událostí, o nichţ se příjemci nedozví, protoţe nebyly nikde zveřejněny. To, ţe 

hlavním důvodem této skutečnosti je ekonomický záměr mediálních firem, naznačuje opět 

Gillian Doyle: „Předpokládá se, ţe kaţdodenní rozhodnutí komerčních společností stojí za 

účelem maximalizace zisků.“
82

 

Robert W. McChesney vidí v komercializaci ţurnalistiky velký úpadek a tvrdí, 

ţe  

„povaha toho, o čem se píše a jak se o tom píše, podstata ţurnalismu, se změnila, a to 

jedině k horšímu. Faktická správnost a poctivost („jeţ McChesney povaţuje za 

hodnoty, které trvají‟), ty jsou sice moc hezké, ale nejsou úplným smyslem 

ţurnalistiky, pokud se daný článek týká soudu s celebritou nebo mytí hřívy oslovi. 

Komplexnější otázkou je, jak pokles prostředků a tlak na vytváření zisku fakticky 

přesnou ţurnalistiku nutí, aby se soustředila na určité události a ne na jiné.“
83

 

Denis McQuail o komercializaci hovoří obecněji:  

„Dlouhodobé očekávání, ţe by média měla přispívat ke vzdělání, kultuře a umění, se 

dostalo do rozporu se skutečnými nebo vnímanými pravidly mediálního trhu 

v podmínkách sílícího boje o publikum. Termín „komercializace‟ má mnoho významů 

a jeden z nich  - jde o vysoce vlivný pohled - stojí proti celé řadě klíčových sociálně-

kulturních hodnot. Komercializace je spojována s manipulací, konzumerismem, 

nedostatkem slušnosti, původnosti a tvořivosti“
84

 (citováno podle Blumler, 1991, 

1992). 

Gillian Doyle povaţuje za velmi důleţitou ekonomiku, o níţ tvrdí, ţe „ekonomika jako 

obor je velmi významná pro porozumění, jak mediální společnosti a průmysly fungují.“
85

 

Seznamuje nás téţ s ekonomikou médií: „Podle Roberta Picarda se ekonomie médií „zabývá 
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tím, jak se mediální provozovatelé scházejí s potřebami publika, inzerentů a jak se společnost 

schází s dostupnými zdroji‟“
86

 (citováno podle Picard, 1989: 7). 

Přestoţe bychom se mohli domnívat, ţe média by měla být maximálně okleštěna o 

ekonomické vlivy, McChesney namítá, ţe „schopnost profesionální ţurnalistiky nemíchat do 

zpráv otevřeně komerční hodnoty byla vţdy pochybná, protoţe moc přijímat a vyhazovat 

novináře i sestavovat rozpočet  byla vţdy na straně majitelů.“
87

 

Doyle dodává, ţe „celkové vystupování ekonomie má důleţitý důsledek na 

vystupování podnikání a na vyhlídky firem ve všech sektorech, včetně médií.“
88

 Souhlasil by 

jistě Harrington, který říká, ţe  

„koncept schopnosti zároveň produkovat zprávy i peníze začal hrát v televizi 

dominantní roli, honba za ziskem odřízla původní vůli médií dělat kvalitní 

ţurnalistiku (…)  a místo snahy o zvyšování dobrých hodnocení se soustřeďuje na 

zvýšení zisku investorů, kteří se řídí pouze finanční stránkou (citováno podle Hallin, 

1994: 176; Meyer, 2003: 12). Neţ aby média soupeřila s konkurencí o nejlepší servis 

a tím o uspokojení spotřebitele, „je to celé o sniţování nákladů na výrobu‟“89 

(citováno podle Miller, 2007: 16). 

Mohlo by se tedy zdát, ţe se tomuto vlivu nelze vyhnout, ale abychom média tolik 

nepaušalizovali, uveďme si také zmínku Doyle o tom, ţe existují mediální společnosti, jejichţ 

hlavním záměrem je poskytovat univerzální obsah a ne se snaţit za kaţdou cenu vydělat. Jsou 

to veřejnoprávní média, do nichţ však Reflex, Respekt a Týden nespadají. Najdou se ale i 

úctyhodné výjimky, jako například Scott Trust, který ve Spojeném království vlastní The 

Guardian a The Observer a jehoţ „záměrem je spíše chránit nezávislost editorů a pokračování 
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titulů, neţ pracovat na zisku.“
90

 Je zde pak další moţnost: „Za předpokladu, ţe ţádný trh 

s novinami nebude dostatečně velký a bohatý, je pak teoreticky moţné, ţe několik titulů můţe 

pracovat výdělečně na základě nabídky odlišného segmentu z celého spektra spotřebitelského 

zájmu.“
91

 Tím zcela nevylučuje moţnost existence titulů, které se řídí pouze svojí ideologií, 

která jim vynáší sama o sobě. Jak ale namítá Harrington, „ (…) je zde často velká propast 

mezi tím, co televizní zpravodajské pořady prohlašují, ţe budou dělat, a co ve skutečnosti 

svému publiku nabízejí.“
92

 Jistě se můţe snadno stát, ţe některé médium v počátku své 

existence razí myšlenku kvalitní ţurnalistiky, ale s vývojem a finančními krizemi můţe aţ 

později přistoupit na upadající ţurnalistiku zábavního komerčního charakteru. 

Velký vliv na současnou uvolněnost médií má jistě také to, ţe „kdokoliv s touhou stát 

se novinářem můţe „vzít tuţku a papír a psát‟“
93

 (citováno podle Bishop, 2004: 31). Tak se 

mění i charakter novinářů, u nichţ „se vytrácí specializace, neboť čím dál více reportérů píše 

opět o všem.“
94

 Na druhé straně se jedná o riziko demokracie, která nabízí moţnosti všem. 

 

1.3.1 Vliv médií na veřejnost a účinky médií 

Charakter mediální reality je určen také tím, jak realitu vnímá příjemce mediálního 

obsahu, je ovlivňován tím, jaký mediální obsah veřejnost dostává a jak jej chápe. 

Dalekosáhlost mediálních sdělení je dána mocí médií, které vstupují do povědomí kaţdé 

domácnosti a kaţdého občana.  

„Všichni jsme se stali konzumenty populární kultury označované jako masová média 

(hromadné sdělovací prostředky)“, (…)  „masová média jsou často povaţována za 

pouhou zábavu a jejich vliv na ţivot většiny lidí bývá vnímán jako vcelku okrajový. 

Tyto názory však nepostihují celou pravdu, neboť masová média ovlivňují i mnohé 
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jiné formy našeho sociálního chování. Sdělovací prostředky, jako noviny a televize, 

významným způsobem formují naše zkušenosti a veřejné mínění – nejen proto, ţe 

specifickými způsoby ovlivňují naše postoje, ale i proto, ţe jsou přístupovou cestou 

ke znalostem, na nichţ závisejí mnohé formy sociální činnosti.“
95

  

Vzhledem k tomu, ţe Reflex, Respekt a Týden také spadají do masových médií a 

v České republice jsou jedněmi z nejčtenějších společensko-politických magazínů, mají podle 

tvrzení výše na českou společnost velký vliv. Média utvářejí mediální realitu, která se jednak 

v mnoha rovinách kontinuálně formuje, jednak je otázkou pro mnohé vědce. Na akademické 

půdě probíhají debaty o funkci mediálních sdělení, kdy „akademičtí teoretikové, kteří se 

soustřeďují na moc textu, se zabývají schopností textu omezovat jeho kulturní uţití a dávat 

tak přednost jistým významům a přednášení určitých sociálních funkcí. Analyzují a vysvětlují 

disciplinární a nepopulární povahu zdrojů, s nimiţ musejí lidé bojovat za účelem konstrukce 

populární kultury.“
96

 Na niţší laické úrovni  

 

„o mediálním sdělení lidé často diskutují jak v okamţiku, kdy jej přijímají, tak po 

jeho přijetí… [sdělení] jsou transformována soustavným procesem vyprávění a 

převyprávění, interpretací a reinterpretací, komentářů, smíchu a kritiky… Tím, ţe tato 

sdělení přebíráme a trvale je zpracováváme do svého ţivota, … stále formujeme a 

přetváříme své schopnosti, ověřujeme si své pocity a chutě a posunujeme obzor svých 

zkušeností.“
97

 

 

1.3.2 Objektivita 

Jedním z kritérií kvalitní ţurnalistiky je objektivita, která by měla zajišťovat 

pravdomluvnost a co nejdůvěryhodnější informativnost médií. Podle informací uvedených 

výše bychom se ale mohli domnívat, ţe objektivita médií ztrácí svůj význam, protoţe na 

významu naopak nabývá ekonomická stránka věci. 

Pokud můţeme pouţít výzkum Galtunga a Ruge a zobecnit jej na Afriku a naše 

časopisy, pak je to skutečně tak, ţe o rozvojovém světě se píše málo. Znamená to, ţe vzniká 
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jakási realita, která je však médii vykonstruovaná, přizpůsobená potřebám média a publika, a 

v médiích tak objektivita chybí. Nemáme totiţ všechny informace o tom, co se děje právě 

například v Africe, nedostáváme tedy objektivní zpravodajství. „Obecně je ale objektivita 

nejstarším a dosud klíčovým pojmem profesní etiky liberální ţurnalistiky; je zárukou kontroly 

kvality, jeţ od nás poţaduje, abychom věřili, ţe předkládané texty jsou platné a věrohodné.“
98

 

Stejně to vidí i Denis McQuail, který shledává objektivitu jako „ústřední pojem ve vztahu ke 

kvalitě informací“
99

 a říká o ní, ţe „je spojena s principem svobody, poněvadţ nezbytnou 

podmínkou nepředpojatosti a pravdivosti je nezávislost.“
100

 Můţe pak docházet ve veřejnosti 

k domněnkám, ţe například v Somálsku je po potravinové krizi vše v pořádku a nic 

vzrušujícího se tam uţ neděje. Ţijeme v mediální realitě, ne ve skutečné realitě. Realitou je 

pro nás jen to, co nám sdělí média. Lze proto chápat mediální realitu jako něco negativního, 

za co můţe novinář? Zřejmě ne, protoţe jednak „novinář dělá to, co je potřeba dělat, aby 

vyrobil zboţí v rámci omezení daných uzávěrkou a konkurenčními tlaky. Je zaměstnanec 

podřízený řadě vedoucích pracovníků, která sahá aţ k majiteli“
101

 (citováno podle 

Schlesinger, 1987) a „lze-li ţurnalistiku povaţovat za organizovanou odezvu na události, jeţ 

se ve světě odehrávají, pak změny společenského prostředí ovlivňují způsob, jak je tato 

organizace strukturována.“
102

 Navíc „je ţurnalistika společenskou konstrukcí“,
103

 je tedy i na 

vině společnosti, ţe informací o Africe dostáváme méně. Pozitivní je však usnadnění přístupu 

k informacím, které jsou dnes díky novým technologiím snadno získatelné. 

Mimo jiné je zde další pozitivní přístup Denise McQuaila, který tvrdí, ţe „média uţ 

sama přicházejí na to, ţe objektivita zvyšuje cenu jejich produktu – tedy zpráv – na trhu.“
104

   

Ale přestoţe „se objektivita stala etickým prvkem podporujícím status ţurnalistiky 

jako hlasatele pravdy“
105

 (citováno podle Tuchman, 1972, str. 661, Objectivity as Strategic 
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Ritual.), Harrington namítá:  „Nicméně za poslední asi tak dvě desetiletí se veřejnost postupně 

odpoutala od těchto podob „kvalitních‟ zpráv a viděli jsme rychlý vzestup populárnějších 

podob zpráv a proud pořadů o aférkách, často označovaných jako „bulvár.‟“
106

 Čtenář neboli 

příjemce dostává tedy to, co sám poţaduje a co jeho chování ve společnosti dává najevo, ţe 

chce. „Příkladem můţe být situace, kdy se politici snaţí soustředit pozornost voličů na to, co 

je z hlediska jejich strany nejdůleţitější. Takový postup je základní součástí prosazování se a 

pokusů o ovlivňování veřejného mínění,“
107

 které se tak stává neobjektivním. 

 

1.3.3 Percepce mediálního obsahu ze strany publika 

Mohlo by se zdát, ţe jedinou starostí lidí ze Západu je obstarat si zábavu. Jak píše 

John  Fiske: „Fanoušci Star Treku a jiných sci-fi seriálů jako Blake’s 7 mohou být velmi 

produktivní. Například natáčejí tematická videa, která si mezi sebou vyměňují“
108

 (citováno 

podle Bacon-Smith 1988). (Pozn. autora: V dnešní době nových médií bychom mohli říci, ţe 

díky internetu fanoušci videa sdílí). Na Youtube se tak vyskytuje mnohem více zábavných 

videí z oblasti hudby, filmu, fanoušci jsou zde velmi aktivní, ale oproti tomu se zde vyskytuje 

mnohem méně dokumentárních kousků, které by neplnily zábavní funkci. Stejně tak nás ve 

výše uvedené tezi utvrzuje například prodejnost českého denního tisku, kdy k 

nejprodávanějším novinám patří deník Blesk.
109

 

Na obranu mediálního cíle však Fiske dodává: „Relevance textu umoţňuje jeho účast 

v kaţdém dni; příjemci jsou kulturními výrobci, ne kulturními spotřebiteli.“
110

 Je pak na vině 

mediálního cíle, co média produkují? Problém bude zřejmě na obou stranách. Média 

produkují to, co povaţují za snadno prodejné, a tím, co publikum poţaduje, si samo diktuje, 
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jaké obsahy se na něj budou ze strany médií hrnout. Podle Gillian Doyle zde hlavní roli hraje 

zejména neviditelná ruka trhu.  

Musíme připustit, ţe objektivně vzato, měla by se média zabývat závaţnějšími tématy, 

ale jsou jistá pravidla, která média kvůli svému přeţití musí dodrţovat. Fiske tyto záměry 

vysvětluje a říká, ţe „jisté textové zboţí masové kultury je populární nejen proto, ţe z něj 

mohou být vyvozeny sociálně relevantní významy: Média dodávající toto zboţí musejí mít 

povahu, která je rovnoměrně přizpůsobitelná kaţdodennímu ţivotu.“
111

 

Znamená to, ţe časopisy nemohou informovat o Africe více, protoţe je to téma 

kaţdodennímu ţivotu příliš vzdálené? Vzdálené je geograficky, ale je vzdálené i socio-

kulturně? Je přece jasné, ţe čtenář bude článek o brutálním znásilnění dvou set ţen a dětí číst 

se staţeným ţaludkem a zděšeným výrazem ve tváři. Je to ovšem chvilková záleţitost, kterou 

během pár minut ve většině případů přebije to, ţe spěcháme do práce, musíme vyzvednout 

dítě z krouţku a probojovat se co nejrychleji ucpanou magistrálou. Tento znepokojující fakt 

dobře vystihuje film Hotel Rwanda, kde v jedné pasáţi hovoří novinář s manaţerem hotelu, 

ve kterém jsou před Hutuskými rebely ukryty stovky lidí, jimţ hrozí smrt, protoţe příslušníci 

kmene Hutu vyvraţďují mačetami všechny příslušníky kmene Tutsi a umírněné Hutu. 

Manaţer hotelu Paul říká novináři, ţe se o této zkáze musí dozvědět svět a ţe kdyţ se to 

dostane do zpráv v Evropě a USA, OSN pošle pomoc. Novinář však jen skepticky odvětí, ţe 

to není vůbec pravda, ţe lidé se budou dívat u večeře na zprávy, a kdyţ uvidí, co se děje ve 

Rwandě, řeknou si, ţe je to strašné a budou pokračovat v jídle. Nezapomeňme však, ţe 

„kulturní praktiky rodinného ţivota jsou rozdílné a sloţité.“
112

 Mezi příjemci mediálních 

sdělení jsou různé zvyky, díky nimţ mají lidé zájem o jiná témata a zajímají se o ně různou 

mírou. Fiske sice rozvádí tuto problematiku o rodině v příkladu sledování televize, ale v rámci 

tisku bude výše uvedené tvrzení fungovat zřejmě stejně.  

Jako vysvětlení nezájmu o Afriku přichází Fiske se stanoviskem, ţe „televize, knihy, 

noviny, nahrávky a filmy jsou populární částečně díky své typické vlastnosti médií, které 
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umoţňují příjemcům vyuţívat média způsobem, jakým si to sami přejí.“
113

 Příjemce má 

moţnost volby a je ryze na něm, jestli médium vůbec vyuţije, a kdyţ uţ jej vyuţije, je zde 

mnoho způsobů, jak s ním naloţit. V televizi můţeme z BBC, kde zrovna běţí reportáţ 

z Dárfúru, přepnout na MTV. Snad jde o přirozený pud sebezáchovy, zachování klidu a 

optimálního psychického rozpoloţení, kdy většina lidí po svém kaţdodenním stresu dává 

přednost Blesku nebo Televizním novinám, které atmosféru spíše odlehčují, neţ aby vnukly 

člověku pocit, ţe má v tom svém neštěstí ještě rozjímat nad neštěstím někoho, kdo je vzdálen 

deset tisíc kilometrů. 

Vzhledem k tomu, ţe o hrůzných událostech z Afriky se ví jiţ delší dobu a podobné 

události se dějí opakovaně, zvykli jsme si a jako čtenáři nepotřebujeme, aby se beznohé tělo 

objevilo na titulní straně. Proč by mělo? Není to přece ţádná senzace. Důleţitější je, ţe byla 

Helena Vondráčková včera nakupovat Na Příkopě, aniţ by měla make-up. Je nám toto téma 

zkrátka bliţší? Dá čtenář přednost společensko-zábavné, lépe bulvární, události nebo 

závaţnému tématu, které se týká chudé země? Přihlédneme-li k tomu, ţe „konzumní 

magazíny mají tendenci silně spoléhat na vizuální stránku a nejsou svázány konkrétními 

národními nebo regionálními publiky,“
114

 mohli bychom předpokládat, ţe Afrika bude pro 

příjemce atraktivní, protoţe nabízí širokou škálu témat, která jsou tzv. neohraná a doslova 

neokoukaná. Podle výzkumů, které jsme uváděli výše, tomu tak stále není a zřejmě ani 

nebude, protoţe „ (…) podoby populárních zpráv reprezentují proces demokratizace (…)“
115

 a 

bylo by náročné vnést teorie uvedené výše do praxe. Potvrzuje to i Berger a Luckmann: „Můj 

zájem o vzdálené sféry je obvykle méně intenzívní a rozhodně pozbývá na naléhavosti. 

Nejvíce se zajímám o souhrn objektů souvisejících s mou kaţdodenní prací – například o svět 

automobilové opravny, jsem-li automechanikem.“
116

 Dodávají a tím v podstatě zaštiťují celou 

naši kapitolu Mediální konstrukce reality: „To, co mě „tady a teď‟ v kaţdodenním ţivotě 

potkává, je mým vědomím povaţováno za nejreálnější realitu.“
117

 Je otázka, zdali máme tuto 

skutečnost povaţovat za problém, ale spíše bychom se přikláněli k tomu, ţe ano, protoţe 

                                                           
113

 FISKE, John. Understanding popular culture. London : Routledge, 1989. Popular Discrimination, s. 158 

„Television, books, newspapers, records, and films are popular partly because their nature as media enable them 

to be used in ways in which the people wish to use them.“ 
114

 DOYLE, Gillian. Understanding media economics. London : SAGE Publications, 2002. Print media, s. 135 

„Consumer magazines tend to rely heavily on visual imagery such as photographs and are not tied down to 

specific national or regional audiences.“ 
115

 HARRINGTON, Stephen. Popular news in the 21st century : Time for a new crital approach?. Journalism. 

June 2008, 3, s. 273 „ (…) popular news forms represent a process of democratization. . . .“ 
116

 BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality : Pojednání o sociologii vědění. 1. 

Brno : CDK, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1., s. 28 
117

 BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality : Pojednání o sociologii vědění. 1. 

Brno : CDK, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1., s. 28 



Bakalářská práce 

47 
 

„redaktoři opakovaně prohlašují, ţe jen málo lidí mimo redakce opravdu chápe, jak za 

poslední dvě  desetiletí komercialismus naprosto vysává podstatu ţurnalistiky.“
118

 Znamená 

to, ţe realita, kterou zobrazují média, je uměle vykonstruovaná a tím vlastně přestává být 

skutečnou realitou. 
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2. Stanovení výzkumných otázek 

Výzkumné otázky jsou nezbytné pro nastavení proměnných v kvantitativní obsahové 

analýze, kterou v našem výzkumu pouţijeme. Abychom získali mediální obraz, musíme určit, 

co konkrétně chceme zjistit. 

 

1) Který týdeník informoval o Africe nejvíce? 

2) Jaký byl vývoj četnosti článků o Africe v letech? 

3) Které téma se v týdenících vyskytovalo nejvíce? 

4) Jaký aktér se v týdenících vyskytoval nejvíce? 

5) Týkaly se články primárně Afriky? 

6) Jaký rozsah měly články, které jsme kódovali? 

7) Jak se různily jednotlivé týdeníky v rámci témat? 

8) Jak se různily jednotlivé týdeníky v rámci aktérů? 

9) Jak se různily jednotlivé týdeníky v rámci rozsahu? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 

49 
 

3. Kvantitativní obsahová analýza Afriky v týdenících 

Reflex, Respekt a Týden 

3.1 Metodologie 

3.1.1 Teorie kvantitativní obsahové analýzy 

Kvantitativní obsahová analýza je „výzkumnou metodou pro systematický a 

intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky podloţeného 

kladení otázek.“
119

 Aplikujeme deduktivní metodu, která  

„vychází z teorie nebo z obecně formulovaného problému. Teoretický nebo praktický 

problém je přeloţen do jazyka hypotéz. Hypotézy navrhují, jaké spojení mezi 

proměnnými bychom měli najít, je-li naše hypotéza pravdivá. Pak následuje sběr dat. 

Odpovídají-li závislosti mezi sebranými daty vzorci předpovězenému v hypotézách, 

přijmeme hypotézy jako platné. Jinak musíme hypotézy odmítnout.“
120

 

K získání mediálního obrazu vyuţíváme právě tuto metodu, protoţe nám poskytne 

nejobjektivnější odpověď na naše otázky a ověří platnost předem stanovených hypotéz. Její 

výsledky by měly naznačit, jak je Afrika prezentována ve vybraných titulech. Miroslav 

Disman o této metodě říká, ţe „kvantitativní výzkum není nic jiného neţ testování 

hypotéz,“
121

 které jsou uvedeny v kapitole níţe. 

 

3.1.2 Identifikace problému a určení hypotéz 

Naším výzkumným tématem je Afrika, a to konkrétně články týkající se Afriky 

v týdenících Reflex, Respekt a Týden v letech 2003 – 2009. Zajímá nás, jaký obraz Afriky 

tyto týdeníky vytvářejí. Zaměříme se zejména na počet článků, jejich témata, typy aktérů a 

porovnání mezi jednotlivými tituly. Také se budeme zajímat o to, jaký měly články věnované 

Africe rozsah a zda se články zabývaly primárně Afrikou, či nikoliv. 
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Naší hlavní hypotézou je to, ţe se články budou zabývat tématy zejména negativního 

rázu, tzn. tématy, jako je válka a špatné ţivotní podmínky. Na straně druhé předpokládáme, 

ţe nejčastějšími aktéry budou buďto zástupci elit, tzn. politici, umělci nebo podnikatelé 

nebo typy jako hrdinové v podobě humanitárních pracovníků. Tyto hypotézy jsme 

stanovili na základě předešlého studia odborné literatury, která nás seznámila se 

zpravodajskými hodnotami, ale i novějšími teoriemi o tvorbě zpráv a způsobem práce 

v redakci, coţ jsou velmi důleţité faktory, které určují podobu tisku, který analyzujeme. 

 

3.1.3 Operacionalizace 

Kódovacími jednotkami jsou články v týdenících Reflex, Respekt a Týden v období 

od 1.1.2003 do 31.12.2009. V internetovém mediálním archivu Newton Media kódujeme 

články, které nám databáze najde zadáním výrazu „Afrika“, kódujeme však jen ty, v nichţ se 

lexikální varianta slova Afrika, tedy „afr“, vyskytuje minimálně 2x. Varianty jako „afro“ 

nepovaţujeme za relevantní. Také nekódujeme rozhovory a články, u nichţ se slovo „afr“ 

vyskytuje pouze jako popis fotografie.  Tato kritéria mají zajistit, abychom nekódovali 

irelevantní články, v nichţ Afrika nehraje ţádnou roli. Rozhovory také nekódujeme, protoţe 

v rozhovorech se Afrika vyskytuje v mnoha kontextech a těţko se určuje konkrétní téma a 

aktér. Druhým důvodem je to, ţe rozhovory jsou jinými typy článků, které nejsou předmětem 

našeho zkoumání. 

Kódujeme všechny články, odpovídající kritériím uvedeným výše. Databáze Newton 

Media nám zadáním slova Afrika vyhledala 429 článků, jejich počet se však díky kritériím 

uvedeným výše zúţil na počet 287. 

U článků budeme sledovat datum, titul, rozsah, téma, typ aktéra a to, zda se článek 

zabýval primárně Afrikou, coţ jsou technicky proměnné, které jsme si stanovili. Datum a titul 

netřeba více vysvětlovat, rozsah určujeme počtem řádků, nikoliv počtem stran, protoţe máme 

k dispozici pouze internetový mediální archiv, kde jsou strany nerozeznatelné. Hodnoty pro 

rozsah, stejně jako pro proměnnou téma a typ aktéra, jsme nastavili na základě předběţného 

výzkumu, kde jsme si současně ověřili proveditelnost sběru dat. Pro proměnnou téma jsme 

stanovili hodnoty nejen na základě předvýzkumu, ale také na bázi předešlého studia 

odborných textů, které díky jiţ provedeným výzkumům určité typy hodnot také nabízejí. 

Sepsali jsme si seznam témat, která se vyskytla v cca dvaceti procentech zkoumaného vzorku, 
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seskupili je a vytvořili seznam hodnot, jichţ bude nabývat proměnná téma. Stejným 

způsobem jsme postupovali při sestavení seznamu hodnot pro proměnnou typ aktéra. Poslední 

proměnná, která určuje, zdali se článek zabýval primárně Afrikou, má také své jasné 

opodstatnění a je nedílnou součástí našeho výzkumu, protoţe nemáme k dispozici obrazový 

materiál a články vyhledáváme pomocí hesla Afrika. Je pravděpodobné, ţe nám databáze 

Newton Media najde i velké mnoţství článků, kde byla Afrika zmíněna pouze okrajově, byť 

se lexikální varianta slova Afrika „afr“ vyskytovala v článku i dvakrát nebo vícekrát. 

V předvýzkumu jsme totiţ zjistili, ţe je nemalé mnoţství článků, kde je Afrika pouze 

vyjmenována vedle ostatních světadílů, například africké státy řadící se k zemím, které 

podporují zrušení trestu smrti. 

3.1.4 Plánování a organizace 

Na kódování jsme si stanovili dobu pěti dnů, přičemţ se doba kódování zúţila na 

pouhé tři dny, na zhruba patnáct hodin čistého času. Pro případ velké časové náročnosti jsme 

měli k dispozici další dva kódovače, kteří však nakonec zapojeni nebyli. Sběr dat tedy 

nakonec vyţadoval pouze jednoho kódovače. 

3.1.5 Přípravná a ověřovací fáze 

V této fázi jsme vyzkoušeli, je-li náš výzkum proveditelný. Jednak jsme prošli některé 

tištěné časopisy z vybraného období a zjišťovali, zda nám týdeníky nabídnou dostatečný počet 

kódovacích jednotek, které budou počtem dostačující pro obsahovou analýzu. Po stanovení 

proměnných jsme vyzkoušeli, jsou-li hodnoty aplikovatelné na několik namátkou vybraných 

článků. Po ověření, ţe výzkum proveditelný je, jsme přešli ke sběru dat. 

3.1.6 Sběr dat 

Ke sběru dat jsme pouţili aplikaci Microsoft Excel, abychom hodnoty zanášeli rovnou 

do programu, který nám bude schopen vytvořit grafy a poskytnout zřetelné výsledky. 

3.1.7 Vyhodnocení 

Vyhodnocení se nachází níţe v kapitole 3.2. 
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3.2 Výsledky kvantitativní obsahové analýzy Afriky v Reflexu, 

Respektu a Týdnu 

 

3.2.1 Výsledky a vyhodnocení platné pro všechny týdeníky 

dohromady 

 

Graf č. 1 a 2  Počty a percentuální podíly článků týkajících se Afriky ve všech týdenících 

(N = 287) 

     

Komentář ke grafům č. 1 a 2:  

Rozdíly v počtech článků jsou poměrně markantní. O Africe jednoznačně v letech 2003 – 

2009 referoval nejvíce časopis Týden, nejméně Reflex. 
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Graf č. 3 Časový vývoj pokrytí tématu Afrika v letech (N = 287) 

 

Komentář ke grafu č. 3:  

Nejsilnějším byl rok 2005, od tohoto roku však můţeme vidět plynulý úbytek aţ po rok 2009, 

který byl rokem nejslabším. 
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 Graf č. 4  Počty témat ve všech týdenících (N = 287) 

 

Komentář ke grafu č. 4: 

Tento výsledek shledáváme velmi zajímavým, protoţe podle teorie například Johana Galtunga 

a Mari Holmboe Ruge bychom mohli očekávat, ţe budou převaţovat témata negativního 

charakteru. Negativní téma válka, násilí a kriminalita se ve článcích objevilo v 11 %, 

největší prostor si však vzalo umění, jímţ se zabývalo 45 článků. Spadají sem však i recenze 

filmů týkajích se Afriky, africká hudba, výtvarné umění a kulturní akce. Můţeme tedy říci, ţe 

je tento vysoký počet způsoben velkým rozpětím tohoto tematického celku nebo se také 

můţeme domnívat, ţe dochází k pokroku v podobě zájmu o africké téma z nového úhlu 

pohledu. 

Na druhém místě těsně za uměním skončilo téma politika a ekonomika, coţ není příliš 

překvapující výsledek, protoţe jak uvádějí Galtung a Ruge ve své testovací hypotéze „čím je 

národ vzdálenější, tím je větší tendence psát o elitní události.“
122

 A politika a ekonomika do 

takových událostí spadá. Na třetím a čtvrtém místě se umístilo téma válka, násilí, 

                                                           
122 GALTUNG, Johan; RUGE, Mari Holmboe. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, 

Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research. 1965, 2, s. 75. „The more 

distant the nation, the higher the tendency to report elite action“ 
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kriminalita a ţivotní podmínky – nemoci, coţ by opět potvrzovalo hypotézu Galtunga a 

Ruge, kteří tvrdí, ţe „čím víc je národ vzdálený, tím je událost negativnější.“
123

 

Naopak nejméně psaly týdeníky o migraci obyvatel, náboţenství a tradicích, historii, 

vzdělání a sportu, coţ je docela zajímavé, protoţe vzhledem k plánování Mistrovství světa 

ve fotbale v JAR v roce 2010, bychom mohli očekávat, ţe sport bude omílanější téma. Také 

bychom mohli očekávat více článků týkajích se napríklad migrace obyvatel, konrétně 

imigrace Afričanů do Evropy, coţ je téma jednak velmi aktuální, jednak se přímo týká 

Evropy. Na druhou stranu se tolik netýká České republiky, v níţ naše tři týdeníky vycházejí. 

 

Graf č. 5  Počty aktérů ve všech týdenících (N = 287) 

 

 

 

                                                           
123 GALTUNG, Johan; RUGE, Mari Holmboe. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, 

Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research. 1965, 2, s. 78 „the more 

distant the nation, the more negative the event“ 
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Komentář ke grafu č. 5: 

Zde jasně převaţuje aktér občan. Myslíme jím obyčejného člověka bez většího vlivu na 

veřejné události. Vzhledem k tomu, ţe články, kde byli hlavními aktéry občané, byly 

převáţně negativního charakteru, lze souhlasit s další testovací hypotézou Galtunga a Ruge, 

ţe „čím niţší postavení osoba má, tím bude událost negativnější.“
124

 Články s těmito aktéry 

byly často o nemocech, špatných ţivotních podmínkách, občanských válkách nebo o migraci 

obyvatel. 

Nejméně zastoupeným aktérem byl jiný typ aktéra, sportovec, humanitární pracovník, 

vědec a zvíře. 

 

Graf č. 6  Počty článků, které se zabývaly primárně Afrikou a které ne (N = 287) 

 

Komentář ke grafu č. 6: 

Poměrně vysoké procento článků, které se netýkaly primárně Afriky nám můţe napovídat, ţe 

Afrika stojí mimo zájem zástupců Západu. Náš výsledek potvrzuje to, co  o Africe zveřejnil 

Keith R. Kenney:  „Jonathan Kwitny, bývalý reportér Wall Street Journal a televizní 

producent, říká, ţe snaha přitáhnout ţádoucí čtenáře pomocí soft news – takové ty zprávy o 

celebritách – znamená, ţe něco jiného musí být vyřazeno. „A Afrika‟ říká „by byla jako první 

                                                           
124

 GALTUNG, Johan; RUGE, Mari Holmboe. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, 

Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research. 1965, 2, s. 77 „The lower 

the rank of the person, the more negative the event“ 
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na seznamu většiny editorů‟“
125

 (citováno podle Hultman,1992: 234). Tento výsledek také 

potvrzuje další myšlenka, kterou uvádí Kenney, a to ţe pro zástupce Západu jsou zprávy 

z Afriky nedůleţité a nesrozumitelné. V článcích, kde nebyla Afrika hlavním tématem, se 

objevovala často jako jeden ze světadílů vedle Asie, Evropy nebo Ameriky. Čtyřikrát byla 

také Afrika zmíněna jako metaforické pojmenování pro nějaký chaos nebo nebezpečí. 

Například „podmínky jako v Africe“, ve smyslu nelidských podmínek, špíny a nepořádku. 

Tento fakt je velmi důleţitým zjištěním, přestoţe se Afrika v této metaforické části objevila 

jen párkrát. Napovídá to, ţe je Afrika obecně symbolem nestability, válek, špíny a 

nebezpečí. 

 

Graf č. 7  Percentuální podíly článků dle rozsahu ve všech týdenících (N = 287) 

 

Komentář ke grafu č. 7: 

Z tohoto výsledku můţeme  usoudit, ţe ve chvíli, kdy týdeník referuje o Africe, věnuje jí 

velké mnoţství prostoru. Nesmíme však zapomínat na to, ţe poměrně velké mnoţství článků 

se netýkalo primárně Afriky, je tedy moţné, ţe ve velkém mnoţství rozsahlých článků Afrika 

nehrála velkou roli. 

 

                                                           
125

 KENNEY, Keith R. Images of Africa in news magazines: Is there a black perspective?. International 

Communication Gazette. August 1995, 1, s. 61-85, s. 64 „Jonathan Kwitny, a former Wall Street Journal reporter 

and public television producer, says that the quest to attract desirable readers with soft news – such as stories 

about celebrities – means something else has to be eliminated. „And Africa‟, he says, „would be near the top of 

most editors‟ lists“ 
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3.2.2 Porovnání výsledků jednotlivých titulů a jejich vyhodnocení 

TÉMA 

Graf č. 8  Počty témat v Reflexu (N = 73) 
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Graf č. 9  Počty témat v Respektu (N = 89) 

 

Graf č. 10  Počty témat v Týdnu (N = 125) 

 



Bakalářská práce 

60 
 

Komentář ke grafům č. 8, 9 a 10: 

Výsledek Reflexu, kdy hlavním tématem bylo umění, není velmi překvapivý, nicméně 

minimální počet článků o válce, násilí a kriminalitě překvapivý je. Velký zájem Respektu o 

politiku a ekonomiku je dán zřejmě zaměřením toho týdeníku, který má z našich tří vybraných 

nejblíţe ke zpravodajství. Týden by jako jediný splňoval teorii o nutnosti negativity, protoţe 

nejčastějším tématem v tomto týdeníku byla právě válka, násilí a kriminalita. 

 

TYP AKTÉRA 

V přílohách č. 5, 6, a 7 můţeme vidět, ţe nejčastějším aktérem všech týdeníků byl občan, dále 

zástupci státní administrativy, umělci a celebrity, ale často byl aktér neurčitý. Zajímavý je 

výsledek Reflexu, kde počet umělců byl téměř roven občanům. O zvířatech se alespoň 

minimálně zmínil Reflex a Týden, v Respektu však nebylo zvíře zastoupeno ani v jednom 

článku, coţ koresponduje s charakterem Respektu, který bývá označován jako noviny a v jeho 

kompetenci je zejména podrobnější zpravodajství. 

 

ROZSAH 

V přílohách č. 8, 9 a 10 vidíme, ţe zde jsou výsledky aţ na Týden poměrně vyrovnané. Týden 

dával mnohem častěji přednost krátkým článkům, zatímco v Respektu se článků v této délce 

vyskytovalo minimum. Tento výsledek je zřejmě dán tím, ţe mají týdeníky velmi podobné 

zaměření a nejedná se o klasické noviny a ryzí zpravodajství, dávají proto časopisy přednost 

delším článkům. Pro hlubší uvedení do problematiky je větší rozsah článku na místě. Rozdíly 

v počtu článků v rámci rozsahu mezi jednotlivými týdeníky podtrhává styl těchto týdeníků, 

kdy například u Týdne  můţeme vidět velké mnoţství stran plných a krátkých článků 

v malých boxech, které jsou pro časopis Týden typické. Naopak v Respektu nalezneme 

zejména články rozsáhlé, většina článků zde zabírá minimálně jednu stranu. 
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4. Současná situace novinářského zájmu o Afriku ve 

srovnání s naším výzkumem 

Situace v Africe mimo média je zkratkovitě velmi těţko popsatelná, ale podle 

historické literatury a jiných odborných textů vyvozujeme závěr, ţe kolébkou znepokojivých 

událostí týkajících se diktatury, finančních krizí, etnických čistek, občanských válek a 

nelidských ţivotních podmínek je kolonizace. „Rozvoj organizovaného zločinu je 

v subsaharském prostoru úzce spjat s nepřirozeným vznikem samotných státních institucí. Ty 

po pádu koloniální nadvlády  vetšinou zdědily hranice, které vytvořili na území Afriky 

kolonisté, aby si rozdělili sféry vlivu, a nebrali přitom ohled na rozvrstvení domorodých 

etnických skupin.“
126

  

O čem ale víme povrchově z médií a ještě méně z literatury, která na danou 

problematiku podle afrikanistů z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy téměř neexistuje, je 

například zločin na dětech a na ţenách, kdy jsou „prodávány po celé západní a střední Africe 

za trojím účelem: otrocká práce v zemědělství, nerostných dolech atd., sexuální otroctví, 

výcvik a účast v ozbrojených kofliktech na straně nestátních ozbrojených sil (povstalecké 

skupiny atd.).“
127

  

Informace uvedené výše nám poskytuje kniha Organizovaný zločin a jeho ohniska 

v současném světě, kde je Africe věnováno posledních 17 stran, přičemţ ostatním, byť 

mnohem menším ohniskům, je věnován větší, maximálně přibliţně stejný prostor. Naznačuje 

to, ţe se o zločinu v Africe ví velmi málo a tato kapitola nám poskytuje pouze jakýsi výčet 

druhů organizovaného zločinu.  

Keith R. Kenney říká, ţe: 

„posílání reportérů a fotografů do Afriky je drahé. V roce 1989 Today Show plánovala 

týdenní sérii ţivých vstupů vysílaných z Afriky a pět reportérů nebo producentů bylo 

pověřeno k vypracování návrhů na reportáţe. Tento projekt byl nicméně pozastaven, 

protoţe vedoucí General Electric, jeţ je vlastníkem NBC, couvli v utrácení peněz za 

Afriku (citováno podle Capturing the Continent, 1990). Mezitím náklady na 

udrţování zpravodajů v cizině dramaticky stouply na částku mezi 250.000 a 500.000 

                                                           
126

 SMOLÍK, Josef; ŠMÍD, Tomáš; VAĎURA, Vladimír. Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném 

světě. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 204 s. ISBN 978-80-210-4438-8., s. 185 
127

 SMOLÍK, Josef; ŠMÍD, Tomáš; VAĎURA, Vladimír. Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném 

světě. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 204 s. ISBN 978-80-210-4438-8., s. 195 
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dolary ročně, a to v době, kdy inzerce a jiné druhy příjmů mířících do zpravodajských 

organizací slábly (citováno podle Fair, 1992b). A i kdyţ jsou zpravodajové rozmístěni 

po Africe, hledají scénáře, které jsou jednoduché a vhodné ke shromáţdění a k prodeji 

vydavatelům a zpravodajským trhům. Výsledkem je, ţe se zpravodajové zaměřují na 

převraty, zemětřesení a na to, co dělá z Afriky dţungli“
128

 (citováno podle Ebo, 1992). 

To, jak málo informací se nám o Africe dostává, potvrzuje i to, ţe „aţ na jednu 

jednočlennou kancelář ABC v Nairobi nezůstaly v Africe, Indii a Jiţní Americe ţádné jiné 

kanceláře velkých vysílacích stanic, přitom jsou tyto oblasti domovem více neţ dvou miliard 

lidí.“
129

„Fakta z roku 1991 ukazují, ţe pouze 5 % z napočítaných 3260 zahraničních 

zpravodajů bylo pověřeno prací v Africe, coţ je pouze nepatrné zvýšení z 3 % v roce 1975“
130

 

(citováno podle Klesch, 1991). Potvrzuje to i „článek o stavu mezinárodního zpravodajství ve 

sdělovacích prostředcích ve Spojených státech, jehoţ autorkou byla dlouholetá zahraniční 

zpravodajka Pamela Constable,“
131

 která napsala, ţe „také přední televizní společnosti zavírají 

své zahraniční kanceláře a své prostředky soustřeďují na několik velkých témat jako je 

Irák.“
132

 

„Západní novináři očekávají v Africe barbarství, protoţe populární kultura zapříčinila, 

ţe je na Afriku nahlíţeno jako na kontinent divokých zvířat a krutých lidí“
133

 (citováno podle 

                                                           
128

 KENNEY, Keith R. Images of Africa in news magazines: Is there a black perspective?. International 

Communication Gazette. August 1995, 1, s. 63 „Sending reporters and photographers to Africa is expensive. In 

1989, the “Today” show planned a week-long series of live broadcasts from Africa, and five reporter/producers 

were assigned to develop story ideas. The project was suspended, however, because executives at General 

Electric, which owns NBC, had balked at spending the money for Africa (Capturing the Continent, 1990). 

Meanwhile, the cost of keeping a foreign correspondent abroad has increased dramatically to between $250,000 

and $500,000 a year in a time when advertising and other revenue coming into news organizations has declined 

(Fair, 1992b). And even when correspondents are stationed in Africa, they look for stories that are easy and 

convenient to gather and to sell to editors and news markets. As a result, correspondents emphasize coups, 

earthquakes and jungle images of Africa (Ebo, 1992).“ 
129

 CONSTABLE, Pamela. Www.washingtonpost.com [online]. 2007 [cit. 2010-12-11]. The Washington Post. 

Dostupné z WWW: <http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2007/02/16/AR2007021601713_pf.html>. „Aside from a one-person ABC bureau in Nairobi, 

there are no network bureaus left at all in Africa, India or South America -- regions that are home to more than 2 

billion people.“ 
130

 KENNEY, Keith R. Images of Africa in news magazines: Is there a black perspective?. International 

Communication Gazette. August 1995, 1, s. 64 „In fact, a 1991 census of 3,260 foreign correspondents found 

that only 5 percent of these journalists were assigned to Africa, which is only a slight increase from 3 percent in 

1975 (Klesch, 1991)“ 
131

 MCCHESNEY, Robert W. Problém médií : Jak uvažovat o dnešních médiích. Všeň : Grimmus, 

2009. 144 s. ISBN 978-80-902831-2-1.,s. 68 
132

 CONSTABLE, Pamela. Www.washingtonpost.com [online]. 2007 [cit. 2010-12-11]. The Washington Post. 

Dostupné z WWW: <http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2007/02/16/AR2007021601713_pf.html>. „the major networks are also closing down foreign 

bureaus, concentrating their resources on a few big stories such as Iraq.“ 
133

 KENNEY, Keith R. Images of Africa in news magazines: Is there a black perspective?. International 

Communication Gazette. August 1995, 1, s. 64 „Western journalists assume African barbarity because popular 
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Brantlinger, 1986; Pieterse, 1992). Tento fakt přímo koresponduje s výsledkem našeho 

výzkumu, kdy jsme zjistili, ţe je Afrika povaţována za oblast sporů, nepořádku a válek. 

Výzkumy prokázaly, ţe „zprávám o běloších byly věnovány titulní strany, zatímco s 

událostmi týkajícími se černochů bylo zacházeno jako s nedůleţitými běţnými zprávami.“
134

 

„Jeden zkušený komentátor poznamenává: „Vţdycky jsem měl pocit, ţe je zastoupení Afriky 

v televizi řízeno politickým postojem Spojených států amerických vůči Africe (…). Můj 

krátkozraký pohled na věc je, ţe zastoupení Afriky ve zprávách je tam, kde jsou dolary 

americké pomoci‟“
135

 (citováno podle Ungar and Gergen, 1991: 5). 

Další ukázkou toho, ţe Afrika je v médiích opomíjena, je výrok Anthonyho Lewise, 

sloupkaře z New York Times a dvojnásobného drţitele Pulitzerovy ceny: „„Americký postoj 

k Africe obsahuje jistou blahosklonnost, která není neposkvrněna rasismem‟“
136

 (citováno 

podle Africa and the World, 1990: 10). 

„Z patnácti článků v „bílých‟ publikacích bylo třináct článků o krizích  a dvanáct bylo 

negativního rázu.“
137

 Naproti tomu „články v černých časopisech byly označeny jako 

nekrizové zprávy.“
138

 

Tato fakta mají podle Kenneyho původ zde:  

„ „Stovky let boje Afriky a Západu v obchodu s otroky, koloniální a postkoloniální 

vztahy vytvořily systém třídění lidí a společností, které nechaly Afriku na okraji 

společnosti‟ (citováno podle Fair 1992b, s. 9). Toto historické vysvětlení je 

podporováno studiem zobrazování Afriky v umění. Neţ vzniklo otroctví, nebyli 

Afričané povaţováni za „Ty Druhé‟, ale obrazy ukazují černé Afričany v různých 

                                                                                                                                                                                     
culture has conditioned them to view Africa as a conctinent of wild beasts and savage people (Brantlinger, 1986; 

Pieterse, 1992)“ 
134

 KENNEY, Keith R. Images of Africa in news magazines: Is there a black perspective?. International 

Communication Gazette. August 1995, 1, s. 67 „Stories of whites were given front-page coverage while big 

events on blacks were treated as unimportant routine news.“ 
135

 KENNEY, Keith R. Images of Africa in news magazines: Is there a black perspective?. International 

Communication Gazette. August 1995, 1, s. 64 „One veteran broadcaster notes: „I have always felt that televison 

coverage of Africa would be driven a lot by the United States government policy toward Africa. … My mental 

shorthand is that the coverage goes where the (U.S. aid) dollars go‟“ 
136

 KENNEY, Keith R. Images of Africa in news magazines: Is there a black perspective?. International 

Communication Gazette. August 1995, 1, s. 68 „‟American attitued toward Africa include a certain 

condescension, not untouched by racism‟ (Africa and the World, 1990: 10)“ 
137

 KENNEY, Keith R. Images of Africa in news magazines: Is there a black perspective?. International 

Communication Gazette. August 1995, 1, s. 73 „Of the 15 articles in “white” publications, crisis news dominated 

13, and 12 articles were negative.“ 
138

 KENNEY, Keith R. Images of Africa in news magazines: Is there a black perspective?. International 

Communication Gazette. August 1995, 1, s. 74  „. . . articles in the black magazines were categorized as non-

crisis news.“ 
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rolích. Tisíce obrazů ze 14. a 15. století ukazují, ţe Evropa zobrazovala černé jako 

vznešené, svaté a mudrce, stejně tak jako sluţebné, poslíčky a muzikanty (citováno 

podle Bugner, 1976, 1979, 1989). Nicméně otroctví změnilo všechno. Najednou byli 

Afričané povaţováni za boţsky ideální pro otroctví.“
139

  

Zájem bílých o pozitivní témata tak podle Kenneyho zřejmě klesá, ale podle 

našeho výzkumu to není tak úplně pravda.  

„Souzeno podle několika předešlých studií, dnešní vizuální zobrazení Afričanů ve 

zpravodajských médiích není podle všeho o moc lepší. Gary a Cooper (1991) 

zkoumali 102 fotografií (včetně map) zobrazujících hladomor v Africe ve třech 

týdenících a zjistili, ţe nejvíce fotografií (20) se vztahovalo na americké celebrity a 

Live Aid se snahou pomoci, zatímco na patnácti fotografiích byly hladové děti a na 

dalších třinácti byl zobrazen hlad obecně.“
140

  

V našem případě se však známé osobnosti vyskytovaly v článcích týkajících se 

zejména kultury a umění. Navíc se v nich objevovalo minimum tzv. celebrit a známých 

umělců, jednalo se spíše o umělce neznámé, a to za účelem seznámit s nimi veřejnost. 

McChesney hovoří o úpadku televizního zpravodajství: „Mohl bych pokračovat dál a 

hovořit o Britney Spears a dalších lascivních pitomostech, které obzvláště v televizních a 

rozhlasových zprávách převládají, ale uţ dávno není třeba přinášet nové a nové důkazy a něco 

takového názorně dokazovat.“
141

Ale my vidíme, ţe námi vybraný tisk se minimálně do 

jisté míry drţí zásad kvalitní ţurnalistiky, protoţe se na celebrity a ony lascivní pitomosti 

nezaměřuje.  

 

                                                           
139

 KENNEY, Keith R. Images of Africa in news magazines: Is there a black perspective?. International 

Communication Gazette. August 1995, 1, s. 68 „According to Fair (1992b), “The hundreds of years of Africa‟s 

unequal engagement with the West through the slave trade, colonial and post-colonial realations has produced a 

system of classification of people and societies, which has left Africa marginalized” (p. 9).This historical 

explanation is supported by studies of images of Africa in art. Before the institution of slavery, black were not 

seen as “Others,” and pictures showed black Africans in a variety of roles. Thousands of images from fourteenth- 

and fifteenth-century Europe have been found showing black as royalty, saints, and sages as well as servants, 

pages, and musicians (Bugner, 1976, 1979, 1989). Slavery, however, changed everything. Africans were 

suddenly viewed as divinely fitted for servitude.“ 
140

 KENNEY, Keith R. Images of Africa in news magazines: Is there a black perspective?. International 

Communication Gazette. August 1995, 1, s. 68 „The visual images of Africans today in the news media 

apparently are not much better, judging from the few studies that have been done. Gary and Cooper (1991) 

studied 102 photographs (including maps) in the three newsweeklies of famine in Africa and found that most 

photos (20) were related to U.S. celebrities and the Live Aid relief effort, while 15 photos showed starving 

children and additional 13 showed starvation in general.“ 
141

 MCCHESNEY, Robert W. Problém médií : Jak uvažovat o dnešních médiích. Všeň : Grimmus, 

2009. 144 s. ISBN 978-80-902831-2-1., s. 70-71 
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Závěr 

Na většinu výzkumných otázek nalezneme odpověď jiţ ve výsledcích kvantitativní 

obsahové analýzy a na některé doplňující otázky v kapitole Současná situace… Je však na 

místě si výsledky shrnout a formulovat mediální obraz Afriky v týdenících Reflex, Respekt a 

Týden srozumitelněji a přehledněji. 

V kapitole 3 jsme si poloţili následující otázky: 

1) Který týdeník informoval o Africe nejvíce? 

Z týdeníků Reflex, Respekt a Týden v letech 2003 – 2009 zveřejnil nejvíce článků Týden. Je 

však třeba brát na vědomí, ţe právě v Týdnu byl nejniţší počet rozsáhlých článků (nad 40 

řádků). Nelze tedy říci, ţe přestoţe Týden publikoval dohromady 125 článků, poskytl o Africe 

informací nejvíce. Vzhledem k tomu, ţe Reflex a Respekt publikovaly články o rozsahu nad 

40 řádků s jasnou převahou nad kratšími články, je moţné, ţe právě tato dvě periodika 

poskytla informací o Africe více. 

2) Jaký byl vývoj četnosti článků o Africe v letech? 

Nejvíce článků týkajících se Afriky se v týdenících vyskytlo v roce 2005, a to v počtu 55. 

Naopak nejméně článků bylo napsáno v roce 2009, a to v počtu 31. 

3) Které téma se v týdenících vyskytovalo nejvíce? 

Ve všech týdenících dohromady se nejvíce vyskytovalo téma umění, poté politika a 

ekonomika a téma válka, násilí a kriminalita. V jednotlivých týdenících se však podíly témat 

různí, protoţe náš výzkum ukázal, ţe Reflex dával nejvíce přednost umění, Respekt politice a 

ekonomice, a Týden válce, násilí a kriminalitě. 

4) Jaký aktér se v týdenících vyskytoval nejvíce? 

Nejčastějším aktérem v našich týdenících byl jednoznačně občan. Převaha tohoto aktéra se 

prokázala i ve všech týdenících jednotlivě. Na druhém místě se umístili celebrita nebo 

umělec, na třetím místě zástupce státní administrativy z Afriky. Ve větší míře se 

v jednotlivých týdenících různila druhá a třetí místa. V Reflexu to byl na druhém místě 

umělec nebo celebrita, na třetím místě byl aktér neurčitý. V Respektu na druhém místě 

zástupce státní administrativy z jiného kontinentu, na třetím místě zástupce státní 
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administrativy z Afriky. V Týdnu na druhém místě zástupce státní administrativy z Afriky, na 

třetím místě byl, stejně jako v Reflexu, aktér neurčitý. 

5) Týkaly se články primárně Afriky? 

Většina článků se Afriky primárně týkala. V podílu 65 % pro články týkající se primárně 

Afriky je výsledek zjevný, na druhou stranu to znamená, ţe pouze 187 článků z 287 se 

zabývalo primárně Afrikou a sníţení o 100 článků je velmi vysoké. Jestliţe budeme počítat 

se 187 články a 52 vydáními jednoho titulu ročně, je to za dobu sedmi let pro 3 týdeníky 1092 

vydání, Afrika se tak vyskytla pouze v necelých 20 %. 

6) Jaký rozsah měly články, které jsme kódovali? 

Zde jsou výsledky velmi nevyrovnané, s počtem 152 převaţovaly články rozsáhlé, nejméně 

bylo článků krátkých, které se v týdenících vyskytly v počtu 51. 

 

Vezmeme-li v úvahu námi stanovené hypotézy, kdy jsme očekávali, ţe budou 

převaţovat články negativního charakteru, není to na první pohled tak docela pravda, protoţe 

jak uţ jsme uvedli výše, nejčastějším tématem bylo umění, které negativního charakteru 

rozhodně není, ale politika a ekonomika, jeţ se umístily na místě druhém, často negativní 

charakter měly. Je to způsobeno politickou nestabilitou a špatnou ekonomickou situací 

mnohých afrických zemí.  

Jednoznačně negativní téma válka bylo zastoupeno jako třetí nejčastější. Lze tedy říci, 

ţe naše hypotéza o velkém mnoţství negativních článků se potvrdila. Stejně tak špatné ţivotní 

podmínky, které by při sečtení nemocí, nedostatku vody a potravin nahradily válku, násilí a 

kriminalitu na třetím místě. 

Naše hypotéza v kontextu aktér, kdy jsme očekávali, ţe nejčastěji se bude ve článcích 

vyskytovat politik, umělec, podnikatel nebo hrdina v podobě humanitárního pracovníka, se 

doslova nepotvrdila, protoţe jsme při sestavování hodnot opomněli aktéra v podobě občana, 

který se ve všech týdenících vyskytoval nejvíce. Co se ale potvrdilo, byla přítomnost umělců, 

kteří skončili na druhém místě, a politiků jako zástupců státní administrativy z Afriky na 

místě třetím. Na čtvrtém místě skončil neurčitý aktér, coţ je dáno tím, ţe mnoho článků bylo 

pojato ve smyslu popisu stavu politického uspořádání nebo ekonomického určité země. 

Hrdinové v podobě humanitárních pracovníků se vyskytli pouze v pěti článcích. 
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Podíváme-li se na to, jak principy selekce a deformace korespondují s našimi 

výsledky, můţeme vidět, ţe například výběr témat princip selekce následoval, protoţe jsme 

vypozorovali velký počet zpráv o válce, násilí a kriminalitě, stejně tak o politice a ekonomice, 

které lze povaţovat jednak za vysoce relevantní a následně splňující faktor elit. První 

tematický celek, tedy válka, násilí a kriminalita, má vlastnosti negativity, blízkosti, relevance i 

personifikace. Zprávy, které splňovaly faktor negativity, často plnily i faktor neočekávanosti. 

Také můţeme na základě výzkumu potvrdit, ţe se články našich časopisů v rámci tabulky č. 1 

shodují zejména s pravým sloupcem, tedy s charakteristikami kvalitních zpráv. 

Pokud bychom hleděli pouze na nejčastější téma, dalo by se říci, ţe se nepotvrzují 

hypotézy Galtunga a Ruge
142

 a ţe dochází v referování o Africe k pokroku a starší výzkumy 

jiţ nejsou zcela platné. Ale jelikoţ jsou výsledky prvních tří nejčastějších témat velmi 

vyrovnané, nelze tyto přístupy zamítnout. V případě aktéra v rámci negativity bychom jejich 

hypotézu potvrdit mohli.
143

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
142 GALTUNG, Johan; RUGE, Mari Holmboe. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, 

Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research. 1965, 2, s. 78. „The  more 

distant the nation, the more negative the event“ 
143 GALTUNG, Johan; RUGE, Mari Holmboe. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, 

Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research. 1965, 2, s. 77. „The lower 

rank of the person, the more negative the event.“ 
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Resumé 

Práce se zabývala teoretickými přístupy ke vzniku zpráv a jejich uplatněním 

v dnešních médiích. Současně přinesla kritický pohled na problematiku tvorby zpráv a exkurz 

do modernějších, méně známých výzkumů médií ve vztahu k Africe. Teoretická část podnítila 

vznik výzkumných otázek, které nastavily samotnou výzkumnou metodu kvantitativní 

obsahové analýzy.  

Práce přináší základní obraz Afriky v týdenících Reflex, Respekt a Týden v letech 

2003 – 2009 a představuje několik hlavních zjištění: 

 

 Článků týkajících se Afriky bylo dohromady 287, přičemţ primárně Afriky se týkalo 

pouze 187 článků.  

 Nejvíce článků týkajících se Afriky se vyskytlo v časopisu Týden. 

 Nejčastějšími tématy bylo umění, politika a ekonomika, na třetím místě válka, násilí a 

kriminalita. 

 Nejčastějšími aktéry byli občané, tedy obyčejní lidé, dále zástupci umělecké sféry a 

státní administrativy Afriky. 

 Většina zkoumaných článků byla rozsáhlá. 

 Nejvíce se o Africe psalo v roce 2005, nejméně v roce 2009. 

 

Některé hypotézy se potvrdily, některé nikoliv. Například hypotéza, ţe se články 

budou zabývat zejména negativními tématy, se zcela nepotvrdila, protoţe největší počet 

článků byl věnován umění a kultuře. Nicméně negativní témata, jako válka, násilí a 

kriminalita, byla třetí nejčastější. Hypotéza, ţe nejčastějším aktérem bude politik, umělec, 

podnikatel nebo hrdina v podobě například humanitárního pracovníka, se také nepotvrdila, 

protoţe nejčastějším aktérem byl občan. 
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Summary 

The thesis dealt with the theoretical approaches to news production and with their use 

in today‟s media. It also brought a critical approach to the problem of news production and a 

discursion to modern, less known, researches of media in the relation to Africa. The 

theoretical part was a springboard for making the research questions, which have set up the 

research method of quantitative content analysis. 

The thesis brings a basic image of Africa in Reflex, Respekt and Tyden in 2003 – 

2007 and shows several main results: 

 

 There were 287 articles about Africa, but only 187 from them reported primarily about 

Africa. 

 The highest number of the articles was in Tyden. 

 The most frequent topics were art and culture, politics and economics, then war, 

violence and crime. 

 The most frequent actors were citizens, thus ordinary people, then the representatives 

of artistic and African political spheres. 

 Most of the articles were large. 

 The most articles about Africa were written in 2005 and the weakest year was 2009. 

 

Some hypothesis were confirmed, some were not. For example the hypothesis, that 

articles will mostly deal with negative topics, wasn‟t totally confirmed, because the highest 

number of the articles was given to the art and culture. However the negative topics like war, 

violence and crime were third most frequent topics. The hypothesis, that the most frequent 

actor will be politician, artist, businessman or hero embodied in the humanitarian worker, 

wasn‟t confirmed either, because most frequent actor was citizen. 
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Terminologie a upřesnění překladu některých pojmů: 

The global village [pojem globální vesnice od Marshalla McLuhana] 

The South [jih ve smyslu chudého jihu – třetí svět] 

News [zprávy – zachováváme v případě „soft news“ nebo „hard news“] 

Tabloid a broadsheet [bulvár a seriózní zpravodajství – v některých případech zachováváme 

původní výraz pro snazší práci s textem] 

Journalist [překládáme jako novinář, a to i v případě, ţe se míníme zaměstnance televize] 

Reader [čtenář nebo příjemce mediálního sdělení] 

Editor [vydavatel – v některých případech zachováváme původní znění] 

 

Američan – člověk ţijící v USA 

Událost – v práci pouţíváme jako označení nějakého faktického děje nebo situace, která 

nastala. Nezaměňujeme tento pojem se slovem zpráva. Vzhledem k tomu, ţe v Česku máme 

na ČT 1 zpravodajskou relaci s názvem Události, je nutné si tento pojem pro práci vymezit. 

Západ – ve smyslu hospodářsky vyspělých zemí Evropy a Severní Ameriky (zahrnuje i země 

střední Evropy) 
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Příloha č. 6   Počty aktérů v Respektu (N = 89) (graf) 

 

 

Příloha č. 7  Počty aktérů v Týdnu (N = 125) (graf) 
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Příloha č. 8  Percentuální podíly rozsahu článků v Reflexu (N = 73) (graf) 

 

 

Příloha č. 9  Percentuální podíly rozsahu článků v Respektu (N = 89) (graf) 
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Příloha č. 10  Percentuální podíly rozsahu článků v Týdnu (N = 125) (graf)  

 

 

Příloha č. 2: Kódovací kniha (tabulky) 

Název výzkumu: Mediální obraz Afriky v týdenících Reflex, Respekt a Týden v letech 2003 

- 2009 

Metoda práce: Kvantitativní obsahová analýza týdeníků Reflex, Respekt a Týden z let 2003 

– 2009 v mediálním archivu Newton Media 

 

Identifikační proměnné: 

1. Datum 

Kód data jsme určili pomocí tvaru DD.MM.RR. 

2. Titul 

Kód Titul 

1 Reflex 

2 Respekt 

3 Týden 
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3. Rozsah 

Kód Rozsah 

1 Krátký článek - pod 14 řádku 

2 Středně dlouhý článek – 14 – 40 řádků 

3 Rozsáhlý článek – nad 40 řádků 

 

Analytické proměnné: 

4. Téma 

Kód Téma 

1 Válka, násilí, kriminalita 

2 Ţivotní podmínky – nemoci 

3 Ţivotní podmínky – nedostatek vody a potravin 

4 Nerostné bohatství Afriky 

5 Náboţenství a tradice 

6 Byznys 

7 Politika a ekonomika 

8 Vzdělání 

9 Umění 

10 Sport 

11 Příroda – ochrana zvířat, pytláctví 

12 Kolonizace 

13 Historie 

14 Imigrace, emigrace, migrace 

98 Jiné téma 

99 Téma neurčité 
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5. Typ ktéra 

Kód Aktér 

1 Zástupce státní administrativy z Afriky 

2 Občan 

3 Vědec 

4 Humanitární pracovník 

5 Cestovatel 

6 Sportovec 

7 Celebrita nebo umělec 

8 Zvíře 

9 Podnikatel 

10 Zástupce státní administrativy z jiného kontinentu nebo jiné země 

11 Kriminálník 

98 Jiný typ aktéra 

99 Aktér neurčitý 

 

6. Zabýval se článek primárně Afrikou? 

Kód Zabýval se článek primárně Afrikou? 

1 Ano 

0 Ne 

 

 

 

 

 

 


