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Anotace (abstrakt) 

Bakalářská práce „Mediální obraz tzv. prasečí chřipky ve vybraných českých denících“ 

poskytuje  na základě metody kvantitativní obsahové analýzy analýzu toho, jakým 

způsobem české deníky Právo, MF Dnes a Hospodářské noviny informovaly o tzv. 

prasečí chřipce ve vybraném období (duben-červen 2009). Teoretická opora práce je 

tvořena třemi koncepty: konceptem agedna-setting, teorií morální paniky a konceptem 

zpravodajských hodnot. Tyto koncepty byly použity jako výchozí pro stanovení 

základních proměnných následného výzkumu, který byl proveden s využitím mediální 

databáze Anopress. Hlavním výsledkem výzkumu je podrobná obsahová analýza všech 

článků, které ve zkoumaném matertiálu vyšly v daném období. Vedlejším výstupem je 

pak porovnání jednotlivých deníků mezi sebou. Základní proměnné vycházejí 

předešvím z konceptu zpravodjských hodnot. Jedná se o negativitu a blízkost (domácí a 

zahraniční rozměr porblematiky). Další důležitou zkoumanou proměnnou je používání 

zdrojů, tato poměná byla zvolena na základě konceptu agenda-setting. 

 

 

Abstract 

The bachelor thesis  “Media Coverage of  “Swine Flue” in selected Czech daily press” 

analyses on the basis of method of quantitative content analysis the way three Czech 

daily newspapers: Právo, MF Dnes and Hospodářské noviny, informed about so the 

called swine flu during a selected period (April- June 2009). The theoretical background 

is formed by three basic concepts: the agenda-setting concept, the theory of moral panic 

and the concept of news values. The concepts were used as the basic background for 

setting basic variables for the following research that was executed by using media 
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database Anopress.  The main output of the research is a detailed content analysis of all 

the articles that were published in the three newspapers in the selected period. The 

secondary output is a comparative analysis of the material published by the three media. 

The basic variables arise from the concept of news values that involves negativity and 

proximity (foreign and domestic framework of news coverage). Another important 

researched variable is using of sources. The variable was selected on the basis of 

agenda-setting concept. 
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kvantitativní obsahová analýza, prasečí chřipka, agenda-setting, zpravodajské hodnoty, 

teorie morání paniky 
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Úvod 

 Slovy Mc Quaila je „ celé studium masové komunikace založeno na předpokladu, že 

media mají významné účinky…“.1 V průběhu vývoje studia masové komunikace se 

objevilo mnoho teoretických přístupů věnujících se tomuto tématu.  Teorii mediálních 

účinků je možno rozdělit do 4 základních fází, podle kterých lze pozorovat, jak se 

přístup k existenci mediálních účinků na publikum měnil.  Na začátku 20. století 

panovalo přesvědčení, že media mají moc „utvářet veřejné mínění a měnit sociální 

návyky lidí ve společnosti“, které bylo podpořeno zneužíváním medií 

k propagandistickým účelům diktátorských režimů tehdejší doby. V průběhu šedesátých 

let pak nastává zlom a objevuje se hypotéza, která byla  potvrzena četnými výzkumy, že 

media nemají tak silnou moc jako nějaká „magická střela“. Nicméně počátkem 70. let 

přichází Noelleová- Neumanová s „požadavkem návratu k teorii mocných masových 

medií“.  Přestože se mnozí výzkumníci neshodnou na tom, do jaké míry a jakým 

způsobem media skutečně ovlivňují publikum, mnohé z pozdějších teorií, které jsou 

doloženy konkrétními událostmi a daty z praxe, dokládají, že media bezesporu nějaký 

účinek mají.2 

Burton a Jirák podobně tvrdí, že „ media – zřejmě – dokážou utvářet a formovat to, co 

se jedinec dozvídá o světě, a mohou být hlavním zdrojem myšlenek a názorů, jež se 

k němu dostávají. Media dokážou ovlivnit jednání a uvažování lidí“3. Pomineme- li 

účinky reklamy a ostatních druhů mediálních kampaní a zaměříme-li se pouze na 

zpravodajství jako na sociální instituci poskytující nejen fakta, ale určitým způsobem i 

promítající základní hodnoty společně sdílené členy dané společnosti, můžeme se setkat 

i s teoriemi (Schultz a Tuchmanová), které na základě sociálního konstruktivismu tvrdí, 

že právě tak, jak je utvářeno zpravodajství- tzn. jaké události jsou jednotlivými novináři 

vybírány jako dostatečně atraktivní či důležité, dochází i k tomu, že se konstruuje 

samotná realita. 4  

                                                 
1 McQuail(1999), s. 359 
2 Tamtéž, s. 360-363 
3 Burton, Jirák (2001), s. 16 
4 Trampota (2006), s. 11 
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Na některých tématech tuto tendenci můžeme pozorovat snáze, jindy je to obtížnější. 

Nicméně s nástupem nových medií a postupující internacionalizací, informatizací5 a 

zvyšováním rychlosti i objemu mediální produkce se využití, je možné říci i určitý druh 

závislosti na příjmu nových informací, prohlubuje. S dostupností a přísunem stále 

nových a nových informací se však stává mnohem obtížnější se v tomto mediálním toku 

informací orientovat. Rozlišit závažné či důležité informace od těch méně závažných a 

méně důležitých se stává obtížnější. Tato bakalářská práce by se měla zaměřit na 

konkrétní příklad, jakým způsobem mohou media prostřednictvím žánru zpravodajství 

vyvolat určitou reakci svého publika, aniž by (dle teorie morální paniky) tato reakce 

byla adekvátní závažnosti celého problému. 

Na tomto místě bych ráda popsala konkrétní situaci, která mě vedla k tomu, abych svůj 

výzkum zaměřila právě na jedno z hlavních témat zpravodajství na jaře roku 2009, kdy 

jednotlivé zpravodajské agentury, stejně jako noviny, televizní zpravodajské relace i 

ostatní media, informovala o fenoménu tzv. prasečí chřipky způsobem, který mohl 

podle názoru některých lidí být přehnaný. O prasečí chřipce jako mediální bublině 

mluvil například prezident Václav Klaus 6 či bývalý ministr zdravotnictví David Rath7. 

Konkrétním příkladem toho, jak na uniformace o prasečí chřipce mohla a v určitých 

situacích reagovala česká veřejnost, budiž reakce maminky mé kamarádky, která 

v průběhu letního semestru roku 2009 pobývala na studijním pobytu v Mexiku a ve 

chvíli, kdy se v českém tisku objevily první informace o tom, že několik desítek lidí 

v Mexiku na tzv. prasečí chřipku zemřelo, požadovala okamžitý návrat své dcery, a po 

té, co její dcera návrat odmítla, trvala alespoň na tom, že jí zašle obličejovou roušku a 

několik dávek léků Tamiflu, na který vystála hodinovou frontu v jedné z turnovských 

lékáren. Situace se nezdá již tak přehnaná v porovnání s informacemi ze dne 30. 4., 

které se objevily na serveru aktualne.cz : „Z lékáren po celé zemi mizí krabičky Tamiflu 

po stovkách. Podle dodavatele - švýcarské společnosti Roche - každý den putuje do 

distribuční sítě dokonce osm tisíc nových balení…“.8 Tato informace se může 

v souvislosti s faktem, že první případ tzv. prasečí chřipky byl v České republice 

                                                 
5 Podle Mc Quaila v rámci informatizace dochází nejen k zvyšování počtu služeb poskytujících určité 
informace a k zesílení hustoty globálních informačních toků, ale zároveň se i zvyšuje závislost na 
informačních a telekomunikačních technologiích. 
6
 http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/klaus-praseci-chripka-je-medialni-bublina-ockovani-nechci.html 

7
 http://domaci.ihned.cz/c1-37848400-rath-praseci-chripka-je-medialni-bublina-nakupy-antivirotik-jsou-

zbytecne 
8
 http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=636113 
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potvrzen až 29. května9, tedy téměř o měsíc později, zdát poněkud přehnaná, nicméně 

může nám pomoci utvořit si obrázek o tom, jaké informace si veřejnost z českých medií, 

nepochybně hlavního zdroje informací, v tuto dobu přebírala.   

Reakci obyvatel Česká republiky a skupování léků a roušek v období, kdy na našem 

území nebyl prokázán jediný případ onemocnění touto nemocí, natož pak úmrtí, které jí 

bylo způsobeno, považuji za přehnanou. Otázkou je, zda to, co opravdu vedlo českou 

veřejnost k věnování zvýšené pozornosti hrozbě prasečí chřipky, byl způsob, jakým o 

dané problematice informovala česká media. Na základě kvantitativní obsahové analýzy 

způsobu, jakým přední české deníky informovaly české čtenáře o tomto fenoménu, bych 

ráda poukázala na základě teorie morální paniky na to, že media mohou určitým 

způsobem vyvolat přehnanou reakci. Výsledkem výzkumu by měla být 

kvantifikovatelná data, která by mohla potvrdit či vyvrátit hlavní tezi, která zní 

následovně: „ vybraná media informovala o daném jevu především v souvislosti 

s možností výskytu pandemie, které by mohlo skončit úmrtím několika milionů lidí na 

celém světě“. Zajímavé dle mého názoru bude i porovnat, zda všechna tři vybraná 

media k problematice přistupovala stejným způsobem. Závěrečný rozbor by měl 

konfrontovat výsledky kvantitativní obsahové analýzy s teorií nastolování témat, tzv. 

agenda-setting a již zmiňovanou teorií morální paniky.  

 

                                                 
9
 http://www.novinky.cz/domaci/169599-cesko-ma-prvni-potvrzeny-pripad-praseci-chripky.html 
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1. Teoretický rámec 

 Zpravodajství je významným zdrojem informací o světě. V liberálně demokratických 

společnostech jsou na zpravodajství kladeny tři základní normativní požadavky: 

objektivita, vyváženost a nestrannost. Nicméně mezi vědci mediální komunikace panuje 

názor, že absolutní objektivita není možná, přestože je považována za hlavní měřítko 

kvality zpravodajství. Objektivitou ve zpravodajském smyslu slova je proto míněno buď 

„užívání faktů a zobrazování reality tak, aby zobrazení co nejvíce korespondovalo 

s reálným stavem věcí“ či jako „soubor profesních postupů, které reportéři používají, 

aby produkovali výpovědi nárokující si vysokou míru pravdivosti“.10  Nicméně 

v důsledku komodifikace a komercionalizace zpravodajství je nutné mít na paměti, že 

tvorba zpravodajství je ovlivňována řadou kulturních, sociálních a ekonomických 

faktorů11, a proto je nutné nejenom informace ze zpravodajství přijímat jako fakta, ale 

zároveň se zamyslet i nad tím, jakým způsobem zpravodajství vzniká. Tato kapitola by 

měla poskytnout základní teoretický rámec pro následný výzkum. Pozornost bude proto 

věnována třem základním konceptům, které úzce souvisí se základní hypotézou. Těmito 

koncepty jsou agenda-setting (nastolování témat), teorie morální paniky a koncept 

zpravodajských hodnot. 

1.1. Agenda-setting  
Jak již bylo zmíněno výše, zpravodajství se stalo během vývoje teorie masové 

komunikace jedním z důležitých předmětů výzkumu. Jedním z předpokladů mnohých 

těchto výzkumů je myšlenka, že „media vybírají a zařazují do svého obsahu některá 

témata a jiná opomíjejí a určují, co budou (v tomto případě) čtenáři vnímat jako 

důležité.“12 Dearing a Rogers uvádí, že prvním z autorů, který se zabýval vztahem mezi 

agendou masových medií a agendou veřejných medií, byl Walter Lipmann, který se 

tímto výzkumem zabýval již ve dvacátých letech minulého století. Následovaný byl 

Bernardem Cohenem, který se oproti předešlým výzkumníkům nesoustředil na to, 

jakým způsobem lidé na základě informací obdržených z medií přemýšlí, ale spíše, o 

čem přemýšlí. Tedy, že media „nastolují určitá témata", tedy vybírají to, která témata 

jsou natolik důležitá, aby se stala předmětem zpravodajství. Autory, kteří pak v roce 

                                                 
10

 Trampota(2006), s. 144-146 
11

 McNair(2004), s. 125 
12

Trampota (2006), s. 113  
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1972, definovali konkrétněji tento koncept a nazvali ho agenda setting, jsou Maxwell 

McCombs a Donald Shaw.13 

Podle McCombse a Shawa „hierarchie mediální agendy, nastoluje hierarchii témat 

veřejné agendy“ 14. To znamená, že to, za jak důležité je dané téma považováno medii, 

tedy jaký prostor je mu v mediích věnován, odpovídá tomu, jak k danému tématu 

přistupuje veřejnost neboli publikum těchto medií. Nastolování témat na rozdíl od 

konceptu tzv. zpravodajských hodnot, kterému bude věnován prostor v další 

podkapitole, nepojednává o tom, proč je daná událost vybírána do zpráv, ale soustředí se 

spíše na dlouhodobější horizont opakovaného zařazování daného tématu do zpráv. 

Nesoustředí se na to, že v Německu zemřel první pacient, u něhož byla diagnostikována 

tzv. prasečí chřipka, nýbrž na to, jaký prostor je tzv. prasečí chřipce v mediích věnován 

celkově.  

Na základě množství doposud provedených průzkumů je jasné, že agenda setting je 

považována za přitažlivou myšlenku, která se předmětem výzkumu stává celkem často. 

Dearing a Rogers syntetizují dosavadní výzkum tak, že  přestože se výzkumy a jejich 

výsledky v mnohém liší, je možné zde odhalit nějaké společné charakteristiky. Za 

zmínku stojí především následující: „v určitém bodě po určité časové období rozdílná 

media věnují stejnou význačnost určitému tématu“, jiným slovy obecně se různá media 

shodují v tom, jaké množství článků či jak velký podíl svého zpravodajství věnují 

konkrétnímu tématu. Považují tak agendu setting za určitý způsob konstrukce sociální 

reality. 15  

McCombs na to konto uvádí, že většina výzkumů zaměřených na to, jakou důležitost 

přisuzují určité události media a jakou veřejnost, se shoduje ve více než 50%. Podle něj 

se to však netýká pouze zmíněného základního bodu, tedy toho, že nějaké události 

věnujeme určitou pozornost, ale upozorňuje na to, že se to týká i kroku, který přichází 

následně, to znamená, jakým způsobem tématu porozumíme a jaký na něj zaujmeme 

náhled. Jakýkoliv předmět zpráv (dané téma) je podle něj tvořen určitou skupinou 

atributů, přičemž určité atributy v této skupině jsou zdůrazňovány, jiným je věnována 

menší pozornost a některým není věnována pozornost vůbec žádná. Používá na tomto 

místě Lipmannovu metaforu obrázků v hlavě (pictures in our heads) a dodává, že to, 

jaké atributy daného tématu jsou zdůrazňovány, ovlivňuje, o čem tyto obrázky v naší 

                                                 
13

 Dearing, Rogers(1996), s. 8 
14

 Trampota(2006), s. 117 
15

 Dearing, Rogers(1996), s. 89-90 
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hlavě jsou. Tedy jednotlivci vnímají dané téma na základě vlastností či důležitých 

informací, které jsou v dané zprávě zdůrazněny, a tudíž to, které atributy to jsou, může 

zásadně ovlivnit, jak na dané téma nahlížíme.16 Trampota na druhou stranu uvádí, že 

například to, jakým způsobem media informují o ptačí chřipce ani tak neovlivní to, 

jakým způsobem na tento problém lidé budou nahlížet, ale především, že to budou 

považovat za podstatný společenský problém.17 

Přestože jednotlivé výzkumy docházejí k zajímavým výsledkům a dokazují, že určitá 

korelace mezi mediální agendou a veřejnou agendou vskutku existuje, objevuje se i 

kritika daného konceptu. V 80. letech Davids a Robinson kritizovali výzkum v této 

oblasti především z hlediska metodologické nepřesnosti, a to proto, že dle jejich názoru 

docházelo k opomíjení možných účinků medií na to, koho veřejnost považuje za 

důležitého, kde se tyto důležité věci dějí a především, proč jsou vůbec považovány za 

důležité18. Na základě této kritiky dochází k rozdělení typů agendy medií, která při 

výzkumu nastolování témat hrají důležitou roli. Jedná se o agendu veřejnou, která je 

zkoumána na základě průzkumů veřejného mínění, postoj veřejnosti. Dále o agendu 

mediální, která se zaměřuje na konkrétní téma a jeho výskyt a k jejímuž výzkumu se 

využívá obsahová analýza těchto medií.  A v neposlední řadě  se jedná o agendu 

politickou, která se soustředí především na činnost politiků v souvislosti s danou 

problematikou.19 

Podstatný pro praktickou část této bakalářské práce pak bude výzkum mediální agendy, 

tedy obsahová analýza toho, jakým způsobem a do jaké míry byl ve výzkumném 

materiálu věnován prostor tématu prasečí chřipky. Nicméně proto, aby byl autor 

schopen poskytnout co nekomplexnější obraz dané agendy, je nutné, aby závěrečná 

analýza obsahovala i částečné pokrytí ostatních dvou typů agend, neboť jak je 

z předešlého textu patrné, všechny tři se navzájem ovlivňují. Přestože McQuail 

považuje koncept agenda-setting pouze za „přijatelný nicméně neprokazatelný“20, 

domnívám se, že daný výzkum může poskytnout konkrétnější náhled na to, jakým 

způsobem dané české deníky o tématu tzv. prasečí chřipky ve vybraném časovém 

období informovaly a poskytnout tak prostor pro analýzu možných dopadů, jejichž 

                                                 
16

 McCombs  http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/mccombs01.pdf 
17

 Trampota (2006), s. 113 
18

 McQuail(1996), s. 388 
19

 Trampota (2006), s. 114 
20

 McQuail (1996),s. 389 
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pravdivost však nemůže být ve výzkumu tohoto rozsahu a způsobu stoprocentně 

verifikována. 

1.2. Teorie morální paniky 
Na koncept agenda-setting úzce navazuje další z konceptů, který se zaměřuje především 

na popis „sdělovacími prostředky vyvolaného stavu veřejného znepokojení nad jistými 

jevy“. Poprvé byl tento koncept popsán v 70. letech 20. století sociology Cohenem a 

Yungem. Nejedná se zde o přímé následky samotné informační funkce medií, nýbrž o 

situaci, kdy „toto znepokojení je daleko vyšší než by odpovídalo skutečné nebezpečnosti 

nebo četnosti výskytu daného jevu“. 21 To, že tištěná media informují palcovými titulky 

o hrozící válce či varují před hrozící epidemií, není v historii teorie masové komunikace 

nic nového. Nicméně zásadní změna, která v poslední době nastala, je to, jakou 

rychlostí za sebou jednotlivé vlny morální paniky následují.22 

Cohen svůj výzkum zaměřil na událost, která se odehrála v jednom z přímořských 

letovisek v jižní Anglii v roce 1964. Na základě několika náhodných událostí tehdy 

došlo k tomu, že policie zatkla více jak stovku mladých lidí kvůli protiprávnímu 

chování. Tato přehnaná reakce policie v médích vyvolala neobvyklou reakci a téma 

násilí mezi mládeží se stalo v mediích vysoce frekventovaným po následující tři roky 

s tím, že příběh byl znovu a znovu opakován, kdykoliv došlo k nějakému drobnému 

incidentu. Cohen ve své dizertační práci popsal termín morální paniky jako chování 

medií, veřejnosti a aktérů sociální kontroly ve vztahu k existenci kultury mladé 

generace jako ohrožení současného sociálního řádu. Výsledkem jeho výzkumu bylo 

tvrzení, že tisk věnoval této události mnohem větší pozornost, než si zasloužil, a 

používáním zastrašujících frází zveličil jeho závažnost.23  

Thompson identifikuje pět základních fází šíření morální paniky:  

1. Někdo nebo něco je identifikováno jako ohrožení hodnot či zájmů.                                   

2. Ohrožení je ve snadno pochopitelné formě popsáno médii. 

3. Dochází k vytvoření veřejného zájmu. 

4. Představitelé státní správy a političtí reprezentanti státu na tento jev reagují. 

5. Panika ustoupí nebo dochází ke změně sociálního řádu.24  

                                                 
21

 McNair(2004), s. 56 
22

 Thompson(1998), s. 3 
23

 Ben- Yehuda,  Goode (1994), s. 22-24 
24

 Thomson (1998), s. 8 
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Podle tohoto schématu by bylo možné popsat morální paniku vyvolanou výskytem tzv. 

prasečí chřipky následovně: Objevuje se nová mutace viru chřipky, která v Mexiku 

způsobuje úmrtí několika lidí. Místní zdravotnické organizace a později Světová 

zdravotnická organizace identifikují tuto skutečnost jako hrozbu. V souvislosti s tím se 

objevují v mediích první zprávy o možnosti budoucí pandemie. Lidé po celém světě se 

začínají cítit ohroženi touto možností a zajímají se o možnosti ochrany svého zdraví. 

Mnohé vlády přistupují k hromadnému objednávání léků a očkování. Nový druh 

chřipky je na ústupu. V mediích je tzv. prasečí chřipka nahrazena jiným, zdánlivě 

naléhavějším či důležitějším tématem. 

Média samozřejmě nejsou jediným a základním zdrojem morální paniky, ale zásadně 

přispívají k její intenzitě a délce jejího trvání, jsou jejím hlavním zdrojem a 

zprostředkovatelem. Právě proto se během procesu vývoje tzv. morální paniky stává 

agenda-setting jednou z nejvýznamnějších rolí, kterou media hrají. Tedy určují to, zda 

se téma stane či zůstane součástí veřejné agendy.25 

Ben-Yehuda a Good vztahují k vlastnosti přehánění medií následující jevy:                             

1. Nafukování velikosti, rozsahu, nebezpečí škody a závažnosti daného fenoménu.                 

2. Vynášení nepravdivých tvrzení o tomto fenoménu.                                                                

3. Kladení mnohem větší pozornosti na méně závažné události než na ty závažnější a 

nebezpečnější.                                                                                                                                                           

4. Věnování tomuto problému více místa v období, kdy je méně závažné než v období, 

kdy jeho dopad může být či je mnohem závažnější.                                                                          

5. Věnování pozornosti problému těmi skupinami, pro které je jeho výskyt méně 

častý.26 Mnoho z těchto jevů je možné identifikovat i v průběhu morální paniky, která 

byla vyvolána v souvislosti s tzv. prasečí chřipkou. Média například informovala o 

možných milionech obětí, což ve srovnání se statistikami Evropského centra pro 

prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), které uvádějí celkový počet 14. 286 osob 

zemřelých v důsledku tzv. prasečí chřipky za rok 2009 27, poměrně přehnaný odhad.  

Bereme-li v potaz to, že v květnu roku 2009 bylo opravdu těžké odhadovat, jak moc se 

nemoc bude šířit, nafouknutí nebezpečí škody či závažnosti je z těchto čísel patrné.  

Předpokládám, že jako další příklad poslouží výsledky kvantitativní obsahové analýzy 

                                                 
25

 Ben-Yehuda, Goode (1994), s. 90 
26

 Ben-Yehuda, Goode (1994), s. 101-102 
27

 
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Documents/100118_Influenza_AH1N1_Situation_Report_0900h
rs.pdf 
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v praktické části této práce, kde se jasně ukáže, jak velký prostor vybrané deníky 

věnovaly tzv. prasečí chřipce ještě před tím, než byl vůbec první případ nákazy virem 

H1N1 diagnostikován v České republice. 

 McNair uzavírá kapitolu věnovanou morální panice touto poznámkou: „k mediálně 

vyvolanému zděšení je vždy nutno přistupovat s nedůvěrou vyváženou vědomím, že 

pravidla vytváření zpráv a touha mít dobrý příběh vedou k upřednostnění dramatických 

a působivých událostí před spletitými a bezvýraznými, to vše často na úkor informační 

přesnosti“.28 Thomspon však upozorňuje, že se nemusí jednat o manipulativní sdělení, 

nýbrž v mnoha případech je pravděpodobné, že tvůrci zpravodajství závažnosti tohoto 

fenoménu opravdu věří.29 Nicméně nesmíme zapomínat na to, že v každém médiu 

existují určité postupy, jakými dochází k výběru jednotlivých událostí pro zařazení do 

zpravodajství. Jedním z konceptů, které se zabývají kriterii tohoto výběru, je koncept 

tzv. zpravodajských hodnot, kterému se věnuje následující podkapitola. 

1.3. Zpravodajské hodnoty 
Předtím, než se plně soustředíme na koncept tzv. zpravodajských hodnot, je třeba si 

uvědomit, že slovy McQuaila, na základě nejrůznějších výzkumů je již od 70. let 

minulého století jasné, že „zpravodajský produkt je v tom či onom smyslu umělou a 

velmi předvídatelnou symbolickou konstrukcí reality“30. To znamená, že by bylo krajně 

naivní domnívat se, že obraz světa, který je předkládán medii v rámci jejich 

zpravodajské činnosti objektivně a přesně popisuje to, jak událost vypadá ve 

skutečnosti. Zprávy tedy nezachycují danou realitu přesně, nýbrž se jedná o určitou 

interpretaci jednotlivých událostí.  Podle Jiráka a Köpplové je zpravodajství možné 

charakterizovat jako stabilní a předvídatelné, neboť k jeho zpracování dochází podle 

určitých kritérií, která jsou často popisována jako zpravodajské hodnoty.31 

První z teoretiků, kteří se konceptem zpravodajských hodnot zabývali, byl stejně jako 

v případu vztahů mezi agendou medií a veřejnou agendou Walter Lipmann, který se 

oběma tématy zabýval ve své knize Public Opinion vydané v roce 1922. Nicméně první 

empirický výzkum byl proveden až v polovině 60. let norskými vědci Marií Rugeovou a 

Johannem Galtungem, kteří na základě analýzy tištěného zpravodajství identifikovali 

první soubor zpravodajských hodnot, konkrétně těchto 12 následujících: frekvence, práh 

                                                 
28

 McNair(2004), s. 60 
29

 Thompson (1998), s. 9 
30

 Tamtéž, s. 245 
31

 Jirák, Köpplová (2007), s. 77 



 
 

10 
 

pozornosti, jednoznačnost, blízkost, očekávání, překvapení, kontinuita, variace, vztah 

k elitním národům, vztah k elitním osobám, personalizace a negativita.32 

Burton a Jirák zpravodajské hodnoty dělí do dvou skupin: na vlastnosti vyhledávaných 

událostí- tzv. obecné zpravodajské hodnoty a zpracovatelské hodnoty, které se týkají 

podoby ztvárnění dané události. Obecné hodnoty částečně korespondují se 

zpravodajskými hodnotami Rugeové a Galtunga, nicméně se zde objevují i hodnoty 

další jako například jednoduchost, smysluplnost či předvídatelnost.33 Pokud bychom se 

na jednotlivé hodnoty zaměřili podrobněji a porovnali je mezi sebou, dojdeme k tomu, 

že si navzájem odporují. Jedná se například o hodnotu překvapení a předvídatelnosti či 

frekvence a kontinuity. Důvodem k výběru konkrétní události bývá samozřejmě 

kombinace některých uvedených hodnot s tím, že některé hodnoty jsou samozřejmě 

reflektovány více a jiné méně. Tento soubor hodnot tak zachycuje obecně ustálenou a 

přijatelnou představu o tom, co bude publikum s ohledem na jeho skutečné zájmy 

zajímat. Podle Rugeové a Galtunga se pak zprávou stane spíše ta událost, která vykazuje 

určitá organizační a také některá kulturní a „ideologická“ kriteria.34 

Další z významných typologií zpravodajských hodnot je koncepce zpravodajských 

hodnot podle Westerstahla a Johannsonna z roku 1994, kteří definovali pět základních 

zpravodajských hodnot: důležitost, blízkost, dramatičnost, přístup a ideologie. Přičemž 

hodnota blízkosti v tomto případě vychází ze tří faktorů, a to blízkosti nejen 

geografické, ale také ekonomické a kulturní. Hodnotou přístupu je míněna technická 

dostupnost daných informací pro novináře.35  

Zpravodajské hodnoty jsou obecně považovány za kriteria, která určují to „které 

události z těch, co se odehrávají na celém světě, budou vybrány do zpravodajství“36. 

Existence takových to vzorců však může mít celkem negativní následky. Jirák a 

Köpplová například uvádí, že tyto postupy vedou k tomu, že je průběh některých 

událostí modifikován předpokládanou či aktuální přítomností medií, čímž dochází 

k tomu, že některé události mohou být nadhodnoceny a jejich význam značně zkreslen. 

Zároveň upozorňují na fakt, že znalost zpravodajských hodnot se může stát prostředkem 

pro cílevědomé ovlivňování obsahu medií soustavným či příležitostným inscenováním 

událostí ze strany všech subjektů, které mohou mít zájem na tom, aby byly určitým 

                                                 
32

 Trampota (2006), s. 26-27 
33

 Burton, Jirák (2001), s. 241-3 
34

 McQuail(1996), s. 247 
35

 Trampota (2006), s. 26 
36

 McNair (2004), s. 79 



 
 

11 
 

způsobem prezentovány v mediích.37 Takovým  příkladem může být například negativní 

mediální volební kampaň, která probíhala v České republice před posledními volbami 

do poslanecké sněmovny.  V souvislosti s tzv. prasečí chřipkou se mezi laickou ale i 

odbornou lékařskou veřejností objevují názory, že mediální kampaň vyvolaná kolem 

tzv. prasečí chřipky informovala o riziku falešné pandemie, z čehož těžily především 

farmaceutické firmy38.  Neexistuje zde samozřejmě prokazatelná souvislost mezi 

způsobem, jakým media o tzv. prasečí chřipce informovala a záměrem farmaceutických 

firem, avšak takovýto přístup slouží přinejmenším k zamyšlení nad tím, co případně 

může praktická existence konceptu zpravodajských hodnot způsobovat. 

 I mezi profesionálními novináři se objevují určité obavy z toho, jakým způsobem 

mohou zpravodajské hodnoty ovlivňovat mediální trh a výsledný produkt zpravodajství. 

Podle McNaira totiž dochází ke zkreslování informací, čímž „odrážejí a schvalují 

morální struktury posedlé elitami, slávou a bohatstvím.“39Negativní kritika tohoto 

konceptu ukazuje na jeho negativní dopad na podobu zpravodajství a žurnalistiku jako 

takovou, nekritizuje však samotný koncept, jelikož je jasné, že pro výběr událostí do 

zpravodajství existují určitá kritéria, kterými se jeho tvůrci řídí.  

Různá media v různých zemích samozřejmě mají různá kriteria pro to, jakým způsobem 

přistupují k výběru událostí. Nicméně v případě, že se objeví událost globálního 

charakteru, jakou se například výskyt tzv. prasečí chřipky doopravdy stal, tyto vzorce 

výběru jsou jím ovlivněny. Událost upřednostňována pro zpravodajské zpracování je 

pak popisována následovně: „odehrává se v krátkém časovém intervalu, má velký 

rozsah a velkou intenzitu, je jasná a jednoznačná, je nečekaná, má kulturně blízko 

k předpokládanému publiku a má jistou kontinuitu nebo se již ve zpravodajství vyskytla 

a koresponduje s vytvořenými obrazy a očekáváním.“40 

 

                                                 
37

 Jirák, Köpplová (2007), s. 78 
38

 http://www.zvedavec.org/komentare/2010/01/3470-farmaceuticke-firmy-tezi-z-falesne-pandemie-
rika-zdravotni-sef-er.htm 
39

 McNair (2004), s. 79 
40

 McQuail(1996), s. 247 
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2. VLASTNÍ VÝZKUM  

Na základě teoretického rámce, který měl stanovit výchozí prostředí pro následný 

výzkum, byla vybrána metoda kvantitativní obsahové analýzy. Podle Trampoty a 

Vojtěchové se metoda kvalitativní obsahové analýzy používá buď pro zkoumání obsahu 

určitého media, či v případě srovnávání medií mezi sebou, či v případě zkoumání již 

zmiňovaného konceptu agenda-setting.  Dále pak dělí tento typ výzkumu do dvou 

základních kategorií, a to za prvé na „výzkumy sledující postavení jednoho tématu 

v agendě médií“, což je případ této bakalářské práce, a za druhé „výzkum zkoumající 

celou agendu medií“.41 V porovnání s hermeneutickou analýzou je tato metoda 

výzkumu vhodnější pro zpracování většího množství textu a umožňuje objektivnější 

pozorování. Jedná se o strukturovaný a selektivní proces, který vykazuje vysokou míru 

ověřitelnosti, jehož výsledkem je „kvantitativní popis mediovaných obsahů“42.  

Výsledná analýza může pak být o to přesnější, že její proměnné byly kódovány pouze 

jedním výzkumníkem, který je zároveň autorem této bakalářské práce. Tato metoda byla 

zvolena také proto, že když v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století docházelo 

k výzkumu dlouhodobých účinků medií McCombsem a Showem (viz kapitola 1.1 

Agedna setting), jehož výsledky tvoří část teroretického rámce této práce, využívali pro 

výzkum tuto metodu43. 

Účelem této bakalářské práce je reagovat na některé názory široké veřejnosti, že 

fenomén tzv. prasečí chřipky je pouze mediální bublina, uměle předimenzovaný 

problém, na jehož zveličování se podílejí media. Předkládaná práce by měla s pomocí 

kvalitativní obsahové analýzy zdokumentovat to, jakým způsobem ve vybraném období 

přední české deníky informovaly o výskytu této nemoci v měřítku jak globálním, tak 

České republiky. Druhotným výstupem by mělo být srovnání mezi jednotlivými 

periodiky, tedy analýza toho, zda vybrané tituly věnovaly problematice na svých 

stranách stejný prostor.  

2.1 Výzkumné otázky  

Na základě výzkumných cílů, které vycházejí především z teoretické roviny práce, byly 

stanoveny tyty základní výzkumné otázky:  

                                                 
41

 Trampota, Vojtěchovská (2010), s. 100-102  
42

 Sherer(2004), s. 28-32 
43

 Trampota, Vojtěchovská (2010), s. 101 
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1. Byla hlavní zpravodajskou hodnotou při vybírání těchto informací pro zveřejnění 
negativita? 

2. Byl věnován prostor názorům zlehčujícím problematiku či zavrhujícím možnost 
pandemie? 

3. Do jaké míry se jednalo o převzaté informace a o původní texty? 

4. Přistupovaly všechny tři deníky k tématu shodně? 

2.2 Stanovení základních hypotéz  

Na základě prvních třech výzkumných otázek byly stanoveny tyto 4 základní hypotézy: 

Hypotéza č. 1: Více než 50% článků informovalo o možnosti pandemie, úmrtí mnoha 

lidí. 

Hypotéza č. 2: Většina článků zahraničního rozměru měla za zdroj informace převzaté 

od zpravodajských agentur či zahraničních medií. 

Hypotéza č. 3: Podíl zpráv je mnohem vyšší než podíl komentářů. 

Hypotéza č. 4: Většina z komentářů se k hrozbě pandemie stavěla odmítavě. 

2.3 Průběh výzkumu 

Základní jednotkou výzkumu byl článek týkající se tématu prasečí chřipky, který vyšel 

v jednom ze tří českých předních deníků: MF Dnes, Právu či Hospodářských novinách. 

Články byly vygenerovány na základě informační agentury  Anopress, která 

shromažďuje a zpracovává plné texty novinových a časopiseckých článků, a jejíž 

fulltextové vyhledávání umožňuje vyhledávat články pomocí klíčových slov44. 

V souvislosti s tématem překládané bakalářské práce byl klíčovým souslovím výraz 

prasečí chřipka. Výzkum zahrnuje veškeré články, které vyšly ve výše zmíněných 

periodikách v období od 20. dubna, kdy česká media začínají intenzivněji informovat o 

viru prasečí chřipky45, do 5. června, tedy dva dny po té, co čeští lékaři potvrdili druhý 

případ nákazy prasečí chřipkou na území České republiky.  

2.3.1 Charakteristika zkoumaných titul ů 

Výsledkem výzkumu by neměla být pouze analýza toho, jakým způsobem tři vybrané 

české deníky přistupovaly ve výše vymezeném období k tématu prasečí chřipky, ale 

zároveň na základě srovnání jednotlivých celostátních deníků mezi sebou by druhotným 

výstupem měla být srovnávací analýza toho, jakým způsobem jednotlivá media na 
                                                 
44

 www.anopress.cz 
45

 Tento zvýšený zájem může souviset i s tím, že světová zdravotnická organizace koncem dubna zvýšila 
stupeň hrozby pandemie z 3 na 4., což jasně implikovala to „ že se pravděpodobnost pandemie zvýšila…“ 
(http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_20090427/en/index.html) 
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svých stránkách reflektují problematiku takového rozměru, jako byla prasečí chřipka. 

Následující tabulka porovnává čtenost jednotlivých deníků, na základě výsledků Media 

projektu realizovaného společností GfK Praha – Median v průběhu roku 200946. Pro 

srovnání uvádím čtenost všech deníků vydávaných v České republice. 

DENÍK ČTENOST PRODANÝ NÁKLAD  
Blesk (bez nedělního Blesku                   1 400 000                                  412 238     
MF Dnes                      973 000                                  256 118     
Právo                      450 000                                  138 476     
Sport                      278 000                                    60 174     
Aha!(včetně nedělního Aha!)                      264 000                                  107 271     
Lidové noviny                      209 000                                    58 543     
Hospodářské noviny                      201 000                                    54 285     

Tabulka č. 1: Čtenost a prodaný náklad celostátních deníků v roce 2009 

Pro stanovení základních hypotéz, které měly být potvrzeny nebo vyvráceny na základě 

srovnávací analýzy mezi jednotlivými deníky, bylo třeba na základě dostupných údajů 

vytvořit charakteristiku jednotlivých deníků.  

MF Dnes 

Unie vydavatelů charakterizuje MF Dnes jako největší seriozní deník v České republice, 

který nabízí 14 mutací s aktuálním regionálním zpravodajstvím47. MF Dnes nemá tak 

úzce profilovanou skupinu čtenářů jako například Hospodářské noviny, Nicméně se 

jedná o nejčtenější seriozní deník v České republice. Podle výzkumu LAE 

zpracovaného pro Unii vydavatelů v roce 2010 je MF Dnes nejčtenějším deníkem mezi 

podnikateli se třemi a více zaměstnanci. Zároveň je podle tohoto průzkumu čtenáři 

považován za nejkvalitnější a po Hospodářských novinách je druhým deníkem, který 

čtenáři považují za nejlepší pro získávání odborných a ekonomických informací.48 

Vydavatelem MF Dnes je mediální skupina MAFRA, a.s. Vedle MF Dnes vydává 

MAFRA také Lidové noviny. Z tohoto důvody nebyly Lidové noviny zařazeny mezi 

zkoumané deníky, neboť se jedná o deník se stejným zázemím. 

Právo 

Právo je po MF Dnes druhým nejčtenějším seriózním deníkem, který je Unií vydavatelů 
                                                 
46

 http://www.uvdt.cz/Upload/771.pdf 
47

 http://www.uvdt.cz/default.aspx?section=28&server=1&catalog=2&catitem=647 
48

 http://www.uvdt.cz/Upload/800.pdf 
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velice stručně charakterizován jako „ celostátní společenskopolitický deník“. Nicméně 

tento deník bývá jako jediný v české mediální krajině považován za levicově 

orientovaný, konkrétně se často uvádí, že je velice úzce názorově spjat se sociální 

demokracií. Tuto domněnku je možné podpořit výzkumem společnosti GfK, která 

uvádí, že mezi čtenářskou základnu deníku patří především starší lidé, nepracující 

důchodci. Co se týče příjmů, jsou to lidé se středními až nižšími příjmy.49 

Hospodářské noviny 

Unie vydavatelů charakterizuje Hospodářské noviny (HN) takto: „Prestižní deník s 

nejrozsáhlejším ekonomickým i kompletním politickým zpravodajstvím z domova i ze 

světa. Čtenáři na HN oceňují především objektivní zpravodajství, aktuální a vyvážené 

komentáře, odborné články a analýzy. Ze všech českých deníků věnují HN největší 

pozornost informacím z české a světové ekonomiky“50. Jeho vydavatelem je největší 

vydavatel ekonomických a odborných periodik v České republice Ekonomia, a.s. Od 

ostatních deníků se HN odlišují především zaměřením na domácí a světovou 

ekonomiku, nicméně velký důraz je věnován i celosvětovému politickému dění. HN se 

snaží prezentovat jako deník, který je schopen informovat čtenáře v širších 

souvislostech, a který nabízí věrohodné informace v kvalitním zpracování. Jedná se o 

deník, který má na trhu nejvyšší podíl čtenářů z řad absolventů vysokých škol a osob 

v nejvyšší příjmové skupině.51 

2.3.2 Stanovení dodate čných hypotéz  

Na základě odlišné struktury a charakteristiky výše zmíněných titulů byly stanoveny 

následující dvě hypotézy, na jejichž základě bude možno analyzovat, zda jednotlivé 

tituly k problematice přistupovaly stejně či nikoliv, a zda daný přístup odpovídá jejich 

profilu. 

Hypotéza č. 5: Články z Práva a Mladé Fronty Dnes vykazovaly vyšší míru negativity 

než články z Hospodářských novin. 

Hypotéza č. 6: Články z Práva a Mladé Fronty Dnes na rozdíl od Hospodářských novin 

se zaměřovaly spíše na domácí než zahraničních rozměr dané problematiky. 

                                                 
49 Media Projekt 2009 . Dostupné z: http://www.uvdt.cz/Upload/771.pdf 
50

 http://www.uvdt.cz/default.aspx?section=28&server=1&catalog=2&catitem=552 
51

 http://www.ppa.cz/?page=hn_hn_cz 
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2.3.3 Kódovací kniha  

Jako základ pro metodu kvantitativní obsahové analýzy vznikla kódovací kniha, jež 

stanovuje jednotlivé proměnné a jejich hodnoty. Jediným výzkumníkem, který se na 

kódování podílel, je autorka této práce. Přesto vedle kódovací knihy bylo nutno stanovit 

užší vymezení proměnných, aby tak nedocházelo k nepřesnému kódování a zkreslování 

výsledných výstupů. Kódovací kniha byla vedena v podobě datové matice. Pro výzkum 

byly stanoveny následující proměnné a jejich hodnoty: 

Proměnná č.1 – deník (DENÍK) 

Hodnoty:  1- MF Dnes 

   2- Právo 

   3- Hospodářské noviny 

Tato proměnná sloužila pouze k identifikaci periodika, ve kterém článek vyšel. 

Proměnná byla důležitá především při porovnávání jednotlivých titulů mezi sebou. 

Proměnná č. 2 Datum (DAT) 

Tato proměnná byla podstatná nejen pro identifikaci článků, ale zároveň umožnila 

sledovat vývoj frekvence článků s tématikou prasečí chřipky v průběhu celého 

vymezeného časového období. 

Hodnota:  ve formátu X Y, přičemž X= číslo měsíce a Y = den v měsíci, tento 

formát 

    umožňuje  automatické řazení podle data  

Proměnná č. 3 – Titulní strana (TIT)  

Hodnoty: 1- ano, článek byl publikován na první straně 

   2- ano, ale pouze část článku byla publikována na první straně 

   0- ne, článek nebyl na první straně  

Tato proměnná měla identifikovat, v jakém poměru se v jednotlivých periodicích 

objevovaly články o prasečí chřipce na titulní straně. Titulní strany prodávají noviny, 

tudíž tato proměnná měla reflektovat, do jaké míry jednotlivá periodika považovala 

téma prasečí chřipky za natolik důležité a závažné, že by se mělo objevit na titulní 

straně novin. Dodatečnou proměnnou pro lepší identifikaci umístění článku v rámci 

deníku byla proměnná číslo 4 (ST), která svoji hodnotou udávala číslo stránky. 
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Proměnná č. 5 – Počet slov (SLOV) 

Hodnotami proměnné číslo 5 byl počet slov jednotlivých článků. V rámci této proměnné 

bylo podstatné vysledovat, jak velký prostor byl danému tématu věnován. 

Proměnná č. 6 – Mutace (MUT) 

Hodnoty: 1- celostátní vydání 

  2- regionální mutace (bez ohledu na to, z jakého regionu) 

Tato proměnná byla důležitá především s ohledem na porovnávání jednotlivých deníků, 

a to  

především z toho důvodu, že regionální mutace vychází pouze u MF Dnes. Tato 

proměnná byla zavedena, aby umožnila přesnější porovnání mezi jednotlivými deníky. 

Vypustit úplně články, které vyšly v některém z regionálních vydání, by způsobilo 

zkreslení výsledků. Ale ani v případě, kdy tyto články do výzkumu byly zařazeny, 

nebylo možné toto zkreslení úplně eliminovat. Nicméně při zpracování výsledků se 

autorka pokouší tento fakt neopomíjet. 

Proměnná č. 7 – Novinářský útvar neboli žánr (ÚTV) 

Hodnoty 1-  zpráva (v širším slova smyslu, tedy jakýkoliv zpravodajský žánr)  

  2 – komentář 

  3 – rozhovor 

   4 - jiný  

Proměnná týkající se novinářského žánru byla podstatná především s ohledem na míru 

negativity a subjektivní názory český odborníků na zdravotnictví a zároveň i českých 

publicistů. Proměnná měla umožnit srovnání publicistického a zpravodajského žánru 

především v souvislosti s odmítavým postojem k možnosti pandemie. 

Proměnná č. 8 – Původnost článku (PŘEV) 

Hodnoty 1 – článek byl kompletně převzat od jedné ze zpravodajských agentur či 

jiného  

   zpravodajského subjektu (např. BBC) 

   2 -  článek byl částečně převzat (tzn. byla citována jiná media či 

zpravodajské    

    agentury, ale nejednalo se o čistě převzatý text)  

   0 – článek byl autorský či nebyla uvedené žádná jiná media a 
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zpravodajské 

    agentury jako zdroj 

To, zda se jedná o převzatý nebo původní článek, je proměnná nutná pro ověření či 

vyvrácení hypotézy č. 4 tedy, že ve více než polovině případech jednotlivé noviny 

přebírají informace ze zahraničních medií a zpravodajských agentur, popřípadě ČTK. 

Podstatná je tato proměnná především v souvislosti se zahraničním rozměrem zpráv. 

 

Proměnná č. 9 – Domácí či zahraniční rozměr problému (DxZ) 

Hodnoty 1  – zcela zahraniční rozměr problematiky 

  2 – zcela domácí rozměr problematiky 

  3 – v článku zastoupeny oba rozměry problému, jak zahraniční, tak 

domácí 

  0 – není možné identifikovat (například se jedná o naprosto obecný 

článek 

    k tématu) 

Domácí a zahraniční rozměr problematiky je proměnnou, která úzce souvisí 

s konceptem zpravodajských hodnot, kdy jednou ze základních hodnot je blízkost. 

Nicméně vzhledem k charakteru deníků zařazených do výzkumu, bylo možné 

předpokládat, že hodnota blízkosti (v našem případě tedy domácí rozměr problematiky) 

nebude reflektována všemi třemi tituly stejně, kdy základním předpokladem bylo, že 

Hospodářské noviny se budou více věnovat zahraničnímu rozměru problematiky. Tato 

proměnná měla tedy tuto hypotézu, jednu ze základních celého výzkumu (viz výše), 

potvrdit nebo vyvrátit. 

Proměnná č. 10a,  10b – Hlavní zdroje (ZDROJ) 

Hodnoty: 1 – zahraniční zpravodajské agentura či zahraniční media 

   2 – WHO či jiná organizace mezinárodního rozměru (především 

organizace 

    mezivládního charakteru) 

   3 – představitelé české vlády, popřípadě zástupci ministerstev 

   4 – zástupci z řad českých odborníků na danou problematiku (lékaři, 

    hygienici, epidemiologové apod.) 

   5 – ČTK  
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   6 – jiný zdroj (osoby, zástupci jednotlivých firem např. cestovních 

kanceláří) 

   0 – není možné identifikovat, není uvedeno 

Proměnná, jejíž hodnoty reflektují zastoupení jednotlivých zdrojů, měla především 

poukázat na to, zda byl dostatečný prostor věnován i zástupcům českých odborníků, 

jakým způsobem daná periodika pracují s inovacemi ze zpravodajských agentur a jestli 

vůbec poctivě citují své zdroje. 

Proměnná č. 11 – Informace o budoucí možnosti pandemie či velkého počtu úmrtí 

(PAN) 

Hodnoty: 1- ano 

   2 - odmítnutí této možnosti 

   0 – článek se touto možností vůbec nezabývá 

Proměnná vykazující hodnoty v souvislosti s možností pandemie, je první ze skupiny 

proměnných, které jsou zaměřeny na negativitu, jednu ze základních zpravodajských 

hodnota nejen podle Galtunga a Rugeové . V původním návrhu kódovací knihy byla 

hodnota proměnné č. 11 rozdělena na několik stupňů do škály, na základě toho do jaké 

míry se článek možnosti pandemie věnoval. Nicméně takováto škála po vyzkoušení 

původního návrhu kódování nepřinesla přesnější či konkrétnější výsledky, neboť nebylo 

možné stupně dostatečně přesně, objektivně a explicitně charakterizovat. Z toho důvodu 

se v konečné verzi kódovací knihy objevují pouze tři hodnoty. 

Proměnná č. 12 - Informace o kupování léků a roušek (LEK) 

Hodnoty:        1 - ano, v zahraničí 

                       2 – ano, v České republice 

   3 – ne, článek se o této možnosti nezmiňuje 

   4- článek obsahuje informaci o tom, že není nutné léky preventivně 

užívat či     kupovat do zásoby 

Proměnná, zabývající se kupováním léku či roušek v souvislosti s rizikem onemocnění 

prasečí chřipkou, je druhou proměnnou, jež má za cíl vyhodnotit zastoupení míry 

negativity v článcích. Informace o kupování léků či roušek mohou vyvolat širší obraz 

paniky, která vládne mezi obyvatelstvem a stejně tak podpořit i další čtenáře ke koupi. 

Na druhou stranu názor, že preventivní kupování léku je zbytečné, může přispět ke 



 
 

20 
 

snížení paniky a vyrovnanějšímu zastoupení informací týkajících se nebezpečí prasečí 

chřipky. 

Proměnná č. 13 – Informace o prokázaném onemocnění (NEM)  

Hodnoty 1 – ano, v zahraničí 

   2 – ano, v České republice 

   3 – podezření bylo na základě testů vyvráceno 

   4 – na výsledky testů se teprve čeká 

   0 – článek se informacemi o onemocnění prasečí chřipkou nezabývá 

Proměnná analyzující způsob a zastoupení informací o počtu onemocnění či možnosti 

onemocnění souvisí především se dvěma zpravodajskými hodnotami – hodnotou 

negativity a hodnotou blízkosti. Jedná se o proměnnou, která na základě svých hodnot 

může objektivně vypovídat o tom, jaká byla míra ohrožení v daném období na území 

České republiky. 

 

Proměnná č. 14 – informace o úmrtí v souvislosti s prasečí chřipkou (SMRT)  

Hodnoty 1 -  ano, prasečí chřipka je příčinou smrti 

   2 – ano, ale prasečí chřipka není příčinou smrti 

   0 – článek se o úmrtí v souvislosti s prasečí chřipkou nezmiňuje 

Mírou negativity se zabývá i poslední proměnná, která reflektuje to, jaký podíl článků 

informoval o úmrtí v souvislosti s prasečí chřipkou. Vzhledem k tomu, že v průběhu 

období vymezeného pro tento výzkum k žádnému úmrtí v následku onemocnění prasečí 

chřipkou nedošlo na českém území, je nutné brát v úvahu, že se sice jedná většinou o 

zahraniční rozměr události, nicméně počty úmrtí ve světě se často objevují i u článků, 

které se zabývají domácím rozměrem problematiky. 

2. 4 Výsledky výzkumu  

Celkový počet kódovaných článků je 266 s tím, že počet článků z MF DNES je 116 

včetně 28 článků z regionálních mutací a 88 z celostátního pokrytí, Právo 82 a 

Hospodářské noviny nejnižší počet 68 článků. MF Dnes je jediným z vybraných deníků, 

který vychází v regionálních mutacích. Pro objektivní vyhodnocování je při 

porovnávání jednotlivých deníků tato data třeba oddělovat.  
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Prostor věnovaný tématu prasečí chřipky samozřejmě nebyl po celou dobu zkoumaného 

období konstantní. Na grafu č. 1 je možné pozorovat, že k největšímu počtu článků 

vydaných na téma prasečí chřipky docházelo na přelomu dubna a května, tedy po té, co 

se prasečí chřipka objevila i v Evropě, a na její následky zde zemřela první oběť. Poté 

počet článků postupně klesá. Nárůst počtu se objevuje na konci května, kdy se první 

případy prasečí chřipky objevují i u nás. Porovnáme-li tedy časovou osu vývoje šíření 

prasečí chřipky směrem do Evropy a do České republiky, můžeme pozorovat, že 

způsob, jakým vybrané deníky informovaly o daném tématu, může odpovídat jedné ze 

zpravodajských hodnot a to hodnotě blízkosti. Čím blíže se nákaza dostává k České 

republice, tím vyšší je zájem medií. Tuto linii můžeme na grafu pozorovat především na 

konci dubna, kdy se prasečí chřipka začíná šířit do Evropy. Opětovné navýšení zájmu 

medií přichází v době, kdy se první případ prasečí chřipky objevuje v České republice, 

po té zájem medií opět klesá. 

  

Graf č. 1: Počet článků ve všech denících v průběhu časového období 

Počet článků, které v daném časovém období vyšly v jednotlivých denících, je 

zajímavou veličinou pro první srovnání, jakým způsobem jednotlivé tituly k tématu 

přistupovaly. Na grafu č. 2 je znázorněn počet článků v jednotlivých mediích s tím, že 

články, které vyšly v regionálních mutacích MF Dnes, jsou barevně odděleny. I tak je 

z grafu zřejmé, že nejvíce článků vyšlo v celostátním vydání v MF Dnes, následované 

Právem. Počet článků v Hospodářských novinách je zřetelně nižší. 
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Graf č. 2 : Počet článků v jednotlivých denících 

 

2.4.1 Umíst ění v deníku a rozsah článků 

Pro míru závažnosti jednotlivých zpráv je zajímavé porovnat, s jakou frekvencí se 

články týkající se prasečí chřipky objevovaly na titulní straně. Nejmenší podíl -  7,3% 

vykazovaly Hospodářské noviny, tento údaj můžeme porovnat s Právem, které vydalo 

články k prasečí chřipce ve 12,5% případech. Regionální mutace deníku MF Dnes 

poněkud zkreslují porovnání s ostatními deníky. Nicméně pro celostátní vydání se jedná 

o 9%  článků, což je někde uprostřed výše zmíněných deníků.  

Analyzujeme-li však regionální vydání MF Dnes, počet článků zveřejněných na první 

straně dosahuje 50%. V tomto případě můžeme hovořit o zpravodajské hodnotě 

blízkosti, kdy základním kriteriem pro výběr článků na první stranu regionálních mutací 

je to, že se určitým způsobem dotýkají či souvisí s děním v daném regionu.  

Co se týče rozsahu článků, za měřitelnou jednotku byl vybrán počet slov článku. Při 

výsledné analýze byly články rozděleny do pěti skupin podle toho, jaký byl tématu 

věnován prostor. Na grafu č. 3 je možné pozorovat poměr jednotlivých délek článků ve 

zkoumaných denících. Na základě tohoto grafu je patrné, že v tomto parametru se 

jednotlivá periodika neshodují. Je zajímavé pozorovat, že největší podíl nejkratších 

článků, tedy do 100 slov, vyšel v Hospodářských novinách. Nicméně více jak 90% 

těchto článků se týkalo zahraničního rozměru problematiky a téměř v polovině případů 

se jednalo o převzaté články. Na rozdíl od toho v MF Dnes byla většina článků do 100 

slov věnována domácímu rozměru problematiky. Zajímavý je také fakt, že MF Dnes 

v porovnání s ostatními dvěma deníky věnovala problematice mnohem větší prostor. 
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Konkrétně, že více než 40% článků vyšlo v rozsahu více než 500 slov. U ostatních 

deníků to bylo pouze mezi 15% Právo a 25% Hospodářské noviny. 

 

Graf č. 3: Poměr rozsahu článů v jednotlivých denících 

2.4.2 Zastoupení žurnalistických žánr ů 

Pro vyhodnocení toho, jakým způsobem se jednotlivé deníky tématu věnovaly, je 

nezbytné pozorovat i to, jaký poměr článků byl zpravodajského charakteru a jaký poměr 

byl věnován publicistice. Tato data by měla také potvrdit či vyvrátit třetí a čtrvtou 

hypotézu. Na grafu číslo 4 je vizuálně znázorněn podíl zastoupení jednotlivých žánrů 

s tím, že v 89% se jednalo o články zpravodajského charakteru. Tato zjištění tedy 

potvrzuje, že hypotéza č. 3 „Podíl zpráv je mnohem vyšší než podíl komentářů.“, se na 

základě výzkumu potvrdila.  

 

Graf č. 4: Podíl novinářských útvarů celkem 
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Při užším pohledu zjistíme, že nejvyšší počet článků zpravodského charakteru vyšel 

v Právu (více jak 90%) na úkor publicity – tedy komentářů. Podíl komentářů 

uveřejněných v Hospodářských novinách a MF Dnes byl přibližně stejný (kolem 12 %). 

Co se týče toho, jaké názory zazněly v komentářích, by bylo nutné články analyzovat 

nejenom kvantitavně, ale také kvalitativně. Statistické výsledky zastoupení článku 

odmítající pandemii či vyjadřující se explicitně negativně ke vznikající hysterii, nejsou 

v tomto případě zcela vypovídající. V každém z deníků několik takových článků vyšlo. 

Konkrétně v Právu 1, v Hospodářských novinách 3 a v MF Dnes jich bylo uvěřejněno 5. 

Nicméně při užší analýze článků, která by nevycházela z pouhé kvantitativní obsahové 

analýzy na základě původního kódování článků, ale blíže by se zabývala semiotickou 

analýzou, by bylo možné pozorovat, že se prasečí chřipka stává součástí komentářů i 

v případech, kdy s hlavním tématem nesouvisí a stává se jakýmsi expresivním 

vyjádřením strachu či omezení, které nás v určitých oblastech může v budoucnu čekat. 

Publicistický styl samozřejmě využívá úplně jiné jazykové prostředky než styl 

zpravodajský. Setkáváme se zde s ironií, nadsázkou a dalšími podobnými jazykovými 

prostředky. Statistické hodnoty zjištěné výzkumem proto v tomto ohledu nepovažuji za 

úplně vypovídající. Podrobné kvalitativní analýze komentářů na téma prasečí chřipky 

bohužel v rámci této práce nemůže být věnován dostatečný prostor.Nicméně otevírá se 

zde možný prostor pro budoucí rozšíření práce nebo na další výzkum. 

 

Graf č. 5: Podíl novinářských útvarů v jednotlivých mediích 

2.4.3 Využití zdroj ů 
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zinetenzivnění fenoménu, který Trampota nazývá komodifikací zpráv.52 Z tohoto 

důvodu bylo velice důležité analyzovat, jakým způsobem jednotlivé tituly využivají 

zdroje, a jak velký poměr vydaných článků je převzatý od zpravodajských agentur 

(vedle zahraničních agentur je  to také ČTK) a ze zahraničních medií (především BBC, 

CNN). Výsledky výzkumu pak především měly vyvrátit či potvrdit hypotézu č. 2 

„Většina článků zahraničního rozměru měla za zdroj informace převzaté od 

zpravodajských agentur či zahraničních medií“. 

Podíl převzatých a autorských článků je vybrazen na grafu č. 6. Nejvyšší podíl 

převzatých článků vyšel v Hospodářských novinách, kde byl tento podíl vyšší než 20%. 

Největší podíl článků, které byly uvedeny jako autorské a jako zdroj zde nebyla uvedena 

žádná media či zpravodajské agentury, nalezeneme v MF Dnes, jedná se o 80% článků. 

Na druhou stranu největší podíl částečně převzatých článků, tedy článků, které nebyly 

označeny jako převzaté, ale z jejich obsahu bylo evidentní, že vycházely ze zdrojů 

jiných mediíí, vyšel  v Právu. Jednalo se témř o 40% článků. Nicméně v tomto ohledu je 

nutné zmínit, že to, že nebyly citovány žádné zdroje ze zpravodajských medií, nutně 

nemusí znamenat, že využity nebyly. Každý ze zkoumaných deníků či i jednotlivých 

autorů má jistě k uvádění zdrojů svůj vlastní postoj, který nutně nemusí odpovídat 

etickému kodexu. 

 

Graf č. 6: Podíl autorských a převzatých článků v jednotlivých denících 

Analyzujeme-li podrobněji využívání zdrojů u článků s čistě zahraniční rozměrem 

problematiky, můžeme pozorovat, že i v tomto ohledu se Právo velmi podstatně liší od 

ostatních deníků. Tedy, že článků, který byly vydány s využitím zdrojů ze 
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zpravodajských agentur či dalších medií, je kolem 70%. U zbylých dvou deníků se 

uvedené využití zdrojů pohybuje mezi 46 % (MF Dnes) a 47% (HN). Graficky tento 

rozdíl znázorňuje graf č. 7.  Jedná se o celkem velký rozdíl, který je možno vysvětlit 

dvěma způsoby. Za prvé, že Hospodářské noviny a MF Dnes mají mnohem větší počet 

zahraničních zpravodajů či korespodentů než Právo, a tudíž nejsou nuceny využívat 

agentruní zdroje a ostatní podobné zdroje v takovém množství. Či za druhé, že práce 

jejich redaktorů se zdroji není tak poctivá, jako je u redaktorů Práva. Ve výsledku se 

může samozřejmě jednat o kombinaci obou faktorů

 

Graf č. 7: Využití zdrojů u článků se zahraničním rozměrem problematiky 

Abychom mohli podrobně analyzovat, zda informování o prasečí chřipce ve 

výzkumném období odpovídalo tomu, jaké riziko v danou chvíli v České republice 

hrozilo, je nutné zaměřit se ještě blíže na využívání jednotlivých zdrojů. Hlavním 
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prasečí chřipkou, včetně informací celosvětových odborných organizací. V této 

sovislosti považuji za relevantní například názory hlavního hygienika ČR Michala Víta,  

představitelů státního zdravotního ústavu či odborných lékařů, kteří jsou schopni 

vyhodnotit dané riziko a poskytnout přesné informace o možnosti prevence apod. 

Graf č. 7 podrobně znázorňuje podíl jednotlivých zdrojů celkem. S ohledem na 

zkoumaná kriteria můžeme vcelku kladně hodnotit podíl prostoru věnovaný 

odborníkům, který čítal 20%, což je ještě o 2% více  než poměr citování zdrojů ze 

zahraničních zpravodajských agentur a zahraničních medií. Nicméně pokud bychom 

brali agenturní zpravodajství jako celek a připočetli poměr citovaných zdrojů 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

MF DNES Právo HN celkem

Podíl článků zahraničního rozměru s uvedením využitých 

zdrojů zpravodajských agentur či ostatních medií



 
 

27 
 

pocházející z ČTK, který činil 11%, zdroje ostatních zpravodajských medií by v tomto 

ohledu činily 30%. Velký prostor byl také věnován zástupcům české vlády a 

ministerským úřednikům, především z ministerstva zdravotnictví, jednalo se o 17%. 

Z celkového pohledu na graf citovaných zdrojů je zřejmé, že zdroje byly používané 

velice vyváženě. Velký prostor, téměř 20%, byl věnován i ostatním zdrojům, mezi 

které, v souvislosti s tématem, patřily především cestovní kanceláře, osoby  

s podezřením na onemocnění prasečí chřipkou či osoby cestující do Mexika. 

 

Graf č. 8: Podíl zastoupení citovaných zdrojů celkem 

V souvislosti s citovanými zdroji je samozřejmě velice zajímavé porovnat jednotlivé 

deníky mezi sebou, kdy vzorec zastoupení jednotlivých zdrojů se u každého  titulu liší. 

Poměr zdrojů citovaných Právem se velice výrazně liší od zbývajích dvou. MF Dnes a 

Hospodářské noviny mají podobný profil zdrojů pouze s tím rozdílem, že MF Dnes 

věnovala třetinu svých citací odborníkům, kdežto u Hospodářských novin se jednalo o 

jiné zdroje. Tento výsledek je pochopitelný, vezmeme-li v úvahu profil Hospodářských 

novin a jejich orientaci především na ekonomické a hospodářské analýzy. 
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Graf č. 9: Podíl zastoupení citovaných zdrojů v jednotlivých denících 

V souvislosti se zdroji a již zmiňovanou rozdílnou praxí užívání a citování zdrojů, je 

jistě nezbytné doplnit analýzu tím, že se podrobněji podíváme na to, jaký podíl tvořily 

články, které neobsahovaly žádné citované zdroje. Do statistiky byly zařazeny pouze 

zprávy, neboť používání zdrojů z komentářů a rozhovorů není tak obvyklé a mohlo by 

tedy danou statistiku zkreslit.  Při prvním pohledu na graf č. 9 je jasné, že nejmenší 

podíl takovýchto článků vyšel v Právu. Jednalo se o pouhé 1%, na druhou stranu počet 

zpráv z Hospodářských novin  a MF Dnes, kde nebyly uvedené žádné zdroje, se 

pohybuje mezi 9-10%. Lze tedy vyvodit, že tato data souvisí s výsledky zobrazenými 

v grafu č.6 a tedy tím, že největší podíl zpráv zahraničního rozměru, kde byly citovány 

zpravodajské agentury či ostatní media, vyšel v Právu. Z toho je patrné, že práce se 

zdoji v Právu a zbylých dvou denících se podstatně liší. 
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Graf č. 10: Počet zpráv bez uvedení zdrojů 

2.4.4 Zahrani ční vs. domácí rozm ěr 

Porovnání domácího a zahraničního rozměru problematiky je důležité především při 

porovnávání jednotlivých titulů mezi sebou a potvrzení či vyvrácení hypotézy č. 6: 

„Články z Práva a Mladé Fronty na rozdíl od Hospodářských novin se zaměřovaly spíše 

na domácí než zahraničních rozměr dané problematiky“. Graficky jsou výsledky 

znázorněny v grafu č. 10. V závěrečném shrnutí je patrné, že hypotézu č.6 je možné 

považovat za potvrzenou pouze částečně. Poměr článků  věnujících se domácímu 

rozměru problematiky, které vyšly v Hospodářských novinách je nejnižší, pohybuje se 

kolem  7%, nicméně porovnáme-li podíl článků věnujících se zahraničnímu rozměru u 

Hospodářských novin (53%) a Práva (56%), není možné říci, že nejvíce článků 

zahraničního rozměru vyšlo v Hospodářských novinách. Sečteme-li však články 

věnované zahraničnímu rozměru a články věnující se obou rozměrům dané 

problematiky, Hospodářské noviny se zahraničnímu rozměru informování o prasečí 

chřipce věnovaly nejvíce. 

 

Graf č.11: Podíl článků domácího a zahraničního rozměru. 
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teorie vycházet spolu s využitím konceptu zpravodajských hodnot, kdy klíčovou 

hodnotou, která by se pro oba koncepty dala považovat za výraznou, je negativita. 

Poslední část výzkumu se tedy zaměřuje na negativity a měla by na základě čtyř 

proměnných pokusit se potvrdit či vyvrátit zbývající dvě hypotézy. Hypotézu č.1: „Více 

než 50% článků informovalo o možnosti pandemie, úmrtí mnoha lidí“ a hypotézu č. 5 

„Články z Práva a Mladé Fronty Dnes vykazovaly vyšší míru negativity než články 

z Hospodářských novin.“ 

První graf zabývající se hodnotami negativity, je graf shrnující články, v nichž 

explicitně zazněl názor, že existuje odůvodněné riziko pandemie či ohoržení milionů 

lidí na životech. Graficky znázorněné výsledky můžeme pozorovat v grafu č. 11. Na 

první pohled je patrné, že podíl článků informující o hrozbě pandemie je mnohem nižší, 

než bylo stanoveno v první hypotéze. Tedy, že se nejedná o více než 50%, ale pouhých 

20%. První hypotéza byla tedy na základě výzkumu vyvrácena. Porovnáme-li podíl 

článků vydaný v jednotlivých denících, dostaneme se u všech třech titulů na podobné 

číslo. V souvislosti s hrozbou pandemie se dá tedy říci, že deníky k tématu přistupovaly 

shodně. 

 

Graf č.12: Podíl článků explicitně vyjadřujících názor potvrzující možnost či 

obavy z pandemie. 
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Právo, je možné identifikovat velký rozdíl, neboť zde takovouto informaci obsahovalo 

37% článků. Na druhou stranu však Právo v mnohem menším rozměru než ostatní 

deníky informovalo o onemocnění v České republice. Dohromady však největší podíl 

článků, které informovaly o případech podezření  na onemocnění či výskytu 

onemocnění nebo o vyvráceném podezření v České republice byl nejvyšší v MF Dnes, 

následované Hospodářskými novinami. V tomto ohledu se tedy Právo znovu výrazně 

odlišuje od ostatních dvou deníků. Znovu to tedy vyvrací předpoklad, že mezi 

způsobem informování Práva a MF Dnes o prasečí chřipce je možné vysledovat určitou 

paralelu.  

 

Graf č.13: Informace o případech onemocnění 

Podíl článků informujících o počtech úmrtí se více méně shoduje s celkovým 

výsledným podílem, který je zobrazen na grafu č. 13, kde je patrné , že ve více než 

čtvrtině článků (27%) byl uveden údaj o počtu obětí. Toto číslo je značně vysoké, 

porovnáme-li ho s tím, že výsledný podíl článků zaměřených na domácí rozměr 

problému byl pouze o jedno procento nižší. 
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Graf č.14: Informace o počtu úmrtí na prasečí chřipku 

Poslední proměnou, která by měla doplnit obraz negativity v souvislosti s prasečí 

chřipkou, je způsob informování o hromadném kupování léků. Shrnutí výsledku je 

možné sledovat na grafu č. 14. Je zajímavé pozorovat, že v počtu článků, ve kterých byl 

věnován prostor názoru, že není nutné  či může být dokonce škodlivé léky preventivně 

kupovat či užívat, vyšel v deníku Právo (11%). Podíl takovýchto článků byl v obou 

zbývajících denících o 4-5% nižší. MF Dnes naopak výrazně nejvíce informovalo o 

tom, že lidé kupují léky proti prasečí chřipce i roušky v českých lékárnách. U 

Hospodářských novin tomu tak bylo u infomací o kupování léků či roušek v zahraničí. 

Z grafu č 14 je patrné, že všechny tři deníky přistupovaly k prasečí chřipce jinak, neboť 

zde není možné vystopvat nějaký jednotný vzorec. 

 

Graf č.15: Informace o kupování léků 
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 ZÁVĚR 

Prvotním podnětem pro napsání této bakalářské práce byla reakce české veřejnosti na 

prasečí chřipku v průběhu jara 2009. S odstupem času je možné se na toto období dívat 

s nadhledem, a to především proto, že obavy z hrozící pandemie se nepotvrdily, i když o 

nich samozřejmě není možné hovořit jako o zcela lichých. Zpětně je tedy možno 

hodnotit reakci veřejnosti a preventivní nakupování léku Tamiflu jako přehnanou, 

nicméně je třeba mít na paměti, že zde existovala reálná globální hrozba, o které media 

měla povinnost informovat. Účelem výzkumu samozřejmě nemohlo být vyhodnocení, 

zda lidé tuto hrozbu vnímali jako závažnější, než ve skutečnosti byla. Předmětem 

výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem media v České republice o prasečí chřipce 

informovala, a zda způsob informování mohl u jejich publika tuto reakci vyvolat tak, 

jak bylo popsáno Cohenem a Yungem v teorii morální paniky. 

Pro stanovení základních proměnných pro kvantitativní obsahovou analýzu, které měla 

poskytnout základní data pro závěrečnou analýzu, byly využity další dva teoretické 

koncepty popsané v druhé kapitole, a to koncept zpravodajských hodnot a koncept 

agenda-setting. Ze zpravodajských hodnot se předmětem výzkumu staly především dvě 

základní - hodnota blízkosti a hodnota negativity, které úzce souvisejí s teorií morální 

paniky. Negativita jako kritérium pro výběr zpráv samozřejmě může vyvolat negativní 

reakci, v tomto případě obavy i u příjemců tohoto mediálního sdělení. Hodnota blízkosti 

pak úzce souvisí s tím, jaký prostor byl problematice věnován v souvislosti s domácím 

rozměrem problematiky. Dearing a Rogers pak v konceptu agendy-setting hovoří o tom, 

že různá media se shodují v tom, jak velký prostor tématu věnují. Vedle obecného 

přístupu k problematice prasečí chřipky vybranými deníky, pak jako vedlejší výstup 

vznikla srovnávací analýza mezi jednotlivými tituly. 

Podrobné výstupy provedené kvantitativní obsahové analýzy jsou analyzované 

v kapitolách 3 a 4. Výsledky výzkumu nám na tomto místě mohou posloužit jako 

základní data pro odpovědi na základní výzkumné otázky stanovené před začátkem 

výzkumu, z nichž první dvě nejvíce souvisely s teorií morální paniky. V první řadě je 

tedy důležité analyzovat negativitu jako základní zpravodajskou hodnotu pro výběr 

zpráv a doplnit tato fakta informacemi o tom, jaký prostor byl věnován odborníkům či 

názorům odmítajícím možnost pandemie.  

Prostor, který vybrané tituly věnovaly negativitě, byl mnohem nižší, než předpokládaly 

základní hypotézy. O hrozbě pandemie informovalo pouze 20% vybraných článků, 
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nicméně opačný názor byl explicitně otištěn pouze u 2% daných příspěvků. Ani 

informace o počtu  nemocných či o počtu obětí se neobjevovaly v takovém množství, 

jak bylo původně předpokládáno. Přestože mnoho článků, které se zabývaly například 

prevencí či přípravou pandemického plánu, bylo často doplněno statistikami o počtu 

obětí či nakažených, v žádném případě nelze hovořit o tom, že se tak dělo ve většině 

případů, či se vždy jednalo o základní informaci. Naopak v mnohých příkladech tato 

data sloužila pouze jako doplňkové informace v závěru článku. Ačkoliv negativita jistě 

byla jednou ze základních hodnot, nesmíme opomíjet ani hodnoty další jako například 

kontinuitu, blízkost aj.  

Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, využití citovaných zdrojů bylo poměrně 

vyvážené, jedna pětina citovaných zdrojů byli odborníci na dané téma, tudíž je možno 

zpravodajství v této oblasti hodnotit jako poměrně objektivní. Podíl agenturního 

zpravodajství (zahraniční agentury a ČTK) tvořil necelou jednu třetinu, tudíž celé dvě 

třetiny textů lze považovat za zcela autorské. Není tedy možné říci, že by vybrané tituly 

pouze přebíraly informace z jiných medií, právě naopak. Způsob, jakým vybrané deníky 

o prasedčí chřipce informovaly, byl mnohem objektivnější, než bylo předpokládáno 

v původních hypotézách. Je tedy možné tvrdit, že způsob, jakým obecně deníky 

informovaly o prasečí chřipce, ve výsledku nemusel publikum ovlivňovat tolik, jak je 

předpokládáno na základě teorie morální paniky. Nicméně na základě tohoto výzkumu 

není možné tato trvzení stoprocentě ověřit, jelikož závažnost, která je přisuzována 

tématu, a které může či nemusí odpovídat hodnotě závažnosti této situace, není 

v případě tohoto výzkumu objektivně měřitelnou proměnou.  

Vedlejším, nicméně stejně cenným výstupem výzkumu je pak porovnání jednotlivých 

deníků mezi sebou. I v tomto případě původní hypotézy nebyly prokázány jako zcela 

správné. Původně se předpokládalo, že  deník, který se bude odlišovat od ostatních, 

budou Hospodářské noviny. Sice bylo prokázáno, že Hospodářské noviny věnovaly 

větší prostor zahraničnímu rozměru událostí než ostatní deníky, ve většině ostatních 

charakteristik vykazovaly podobné výsledky Hospodářské noviny a MF Dnes. Právo se 

od zbylých dvou titulů v mnohém lišilo, ať už ve využívání a citování zdrojů, či 

v proměných zaměřených na negativitu. Hospodářské noviny bývají někdy označovány 

za jediný seriozní deník vydávaný v České republice53, často přirovnávaný k Financial 

Times, nicméně nejenom nedávná změna layoutu, která ne zcela odpovídá layoutu 

                                                 
53

 http://www.bloc.cz/bloccz/art_166/vydavatelstvi-economia-koupil-zdenek-bakala.aspx 
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seriozních deníků, ale i výsledky tohoto výzkumu ukazují na to, že v mnohých 

parametrech se shodují s MF Dnes. 

Nicméně je důležité si všimnout toho, že se v deníku Právo objevil nejmenší počet 

zpravodajských článků, které necitovaly žádný zdroj. Přestože cílem této bakalářské 

práce nebylo hodnotit, jak poctivě a jakým způsobem jednotlivá media využívají zdroje, 

výsledky obsahové analýzy by mohly sloužit jako podklad k dalšímu výzkumu, který by 

mohl být zaměřen na využivání a citování zdrojů českými deníky. 
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RESUMÉ 

Předkládaná práce shrnuje výsledky kvantitativní obsahové analýzy, která byla 

provedena na  třech předních českých deních: Právu, MF Dnes a Hospodářských 

novinách v období od         20. dubna do 5. června 2009. Toto období bylo vybráno na 

základě vývoje událostí kolem prasečí chřipky, která byla hlavním tématem výzkumu a 

také klíčovým slovem při výběru zkoumaného materiálu. Všechny články, které ve 

zkoumaných denících vyšly ve zvoleném období, byly podrobeny důkladné 

kvantitativní obsahové analýze. Teoretickým zázemím pro výzkum a stanovení 

základních hypotéz byly tři kocepty: koncept agenda- setting, teorie morální paniky a 

koncept zpravodajských hodnot. Původním záměrem při psaní práce bylo na základě 

teorie morální paniky vyzkoumat, zda uvedené deníky informovaly o prasečí chřipce 

takovým způsobem, který neodpovídal závažnosti problému a mohl vyvolat mezi lidmi 

paniku. Nicméně proměnné pro kódovací knihu byly stanoveny především na základě 

dvou zbylých konceptů, protože se ukázalo, že jsou objektivněji měřitelné. Hlavním 

zkoumaným kritériem pak byla především negativita. Podrobná analýza výzkumu 

ukázala, že základní stanovené hypotézy s ohledem na míru negativity jako 

zpravdajskou hodnotu nebyly správné, neboť zastoupení negativity ve zvolených 

proměnných nebylo tak vysoké, jak se předpokládano. Vedlejším výstupem výzkumu 

pak byla srovnávací analýza deníků mezi sebou. I zde se úplně nepotvrdily původní 

hypotézy, kdy se ukázalo, že výrazně odlišným titulem mezi třemi vybranými deníky 

nebyly Hospodářské noviny, nýbrž Právo. Zajímavým vedlejším výstupem je pak 

způsob, jakým jednotlivé deníky využívaly ve svých článcích zdroje. Výsledky této 

analýzy by pak mohly představovat námět pro další výzkum. 
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SUMMARY  

The thesis concludes the research results of quantitative research analysis that was 

conducted on the three selected Czech daily newspapers: Právo, MF Dnes and 

Hospodářské noviny during the period from 20Th April and 5th June 2009. The period 

was selected on the basis of development of the events related to the swine flu epidemic 

that was the main topic o the research and also the key work for selecting researched 

articles. All the articles that were published in the selected press during the selected 

period were systematically analysed by the research method of quantitative content 

analysis. Theoretical background of the thesis consisted of three main concepts: agenda 

setting, theory of moral panic and concept of news values. The original aim for carrying 

out the research was, on the basis of theory of moral panic, to analyse whether the way 

the selected media had informed about the swine flu in the selected period wasn´t 

inadequate to the real seriousness of the issue and could spread panic. However, the 

variables for the codebook were set on the basis of the two remaining concepts as they 

proved to be more objectively measured. The main criterion established was negativity. 

The detailed analysis of the research uncovered that the main hypotheses related to the 

issue of negativity had been wrongly established as the level of negativity wasn´t so 

high as it had been expected. A subsidiary output of the research was a comparative 

analysis of the three newspapers. Even in this case, the original hypotheses had not been 

established fully correct as the results of the research showed that the press that differed 

expressively form another two wasn´t Hospodářské noviny but Právo.  A very 

interesting output is an analysis of the way the newspeapers used the information 

sources. The result of the analysis could constitute a subject for further research. 

 



 
 

38 
 

Použitá literatura 

1. Tištěné zdroje 

Burton, G. Jirák, J. Úvod do studia medií. Brno: Barrister&Principal, 2001. ISBN 80-

85947-67-6. 

Dearing, J. Rogers, E. Agenda-Setting. Sage, 1996. ISBN 0-7619-0562-6  

Goode,E. Ben-Yehuda, N. Moral panics: the social construction of deviance. Wiley-

Blackwell, 2009. ISBN 978-1-4031-8934-7 

Jirák, J. Köpplová, B. Média a společnost. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-287-4 

McNair, B. Sociologie žurnalistiky. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-840-6 

McQuail, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9 

Scherer H. Úvod do metody obsahové analýzy. In Schultz,W. et al. Analýza obsahu 

mediálních sdělení. Praha: Karolinum,2004. ISBN 80-246-0827-8 

Thompson, K. Moral Panic. Routledge, 1998. ISBN 0-415-11976-6 

Trampota, T. Vojtěchovská, M. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-

7367-683-4 

Trampota,T. Zpravodajství, Praha:Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8 

2. Internetové zdroje 

Chan, M. Swine influenza. Statement by WHO Director-General, Dr Margaret Chan. 
[online]. c2009, poslední revize27.4.2009 [cit.2010-10-20]. Dostupné z: 
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_20090427/en/index.html  

European centre for disease prevention and control. 2009 influenza A (H1N1) pandemic 
[online]. c2010, poslední revize18.1.2010 [cit.2010-08-12]. Dostupné z: 
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Documents/100118_Influenza_AH1N1_Situation_Rep
ort_0900hrs.pdf  

Hlavenka, J. Vydavatelství Economia koupil Zdeněk Bakala. [online]. c2008, poslední 
revize 05.09.2008 [cit.2010-09-30]. Dostupné z: 
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_20090427/en/index.htmll 

Hospodářské noviny. [online]. c2004-2009, [cit.2010-09-30]. Dostupné z: 
http://www.ppa.cz/?page=hn_hn_cz  

GfK -Median. Media Projekt 2009 [online]. c2009, poslední revize 2009 [cit.2010-09-30]. 
Dostupné z: http://www.uvdt.cz/Upload/771.pdf  

Klaus: Prasečí chřipka je mediální bublina, očkování nechci. [online]. c2010, poslední 
revize 29.1.2010 [cit.2010-08-26]. Dostupné z: http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/klaus-
praseci-chripka-je-medialni-bublina-ockovani-nechci.html  



 
 

39 
 

McCombs, M. The Agenda-Setting Role of the Mass Media in the Shaping of Public 
Opinion. University of Texas at Austin. [online]. [cit.2010-08-10]. Dostupné z: 
http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/mccombs01.pdf  

Klaus: Prasečí chřipka je mediální bublina, očkování nechci. [online]. c2010, poslední 
revize 29.1.2010 [cit.2010-08-26]. Dostupné z: http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/klaus-
praseci-chripka-je-medialni-bublina-ockovani-nechci.html  

Macrae, F. Farmaceutické firmy těží z falešné pandemie, říká zdravotní šéf ER. [online]. 
c2010, poslední revize 12.1.2010 [cit.2010-08-12]. Dostupné z: 
http://www.zvedavec.org/komentare/2010/01/3470-farmaceuticke-firmy-tezi-z-falesne-
pandemie-rika-zdravotni-sef-er.htm  

Mediální databáze Anopress [databáze online]. Praha: Anopress IT [online]. c2010 
[citováno 2010-08-24]. Dostupné z URL <http://old.anopress.cz/web/pag >. Databáze 
mediálních textů 

Median, GfK. Praha. Media Projekt III. a IV. Q 2007, čtenost posledního vydání. c2007 
[citováno 2010-09-30]. Dostupné z URL <://www.metro.cz/ke-staeni/cat_view/66-aktualni-
prezentace-deniku-metro 

Rath: Prasečí chřipka je mediální bublina, nákupy antivirotik jsou zbytečné [online]. c2009, 
poslední revize 21. 7. 2009 [cit.2010-08-26]. Dostupné z: http://domaci.ihned.cz/c1-
37848400-rath-praseci-chripka-je-medialni-bublina-nakupy-antivirotik-jsou-zbytecne  

Rodriguez, V. Tamiflu mizí z lékáren. Lidé kupují tisíce balení denně [online]. c2009, 
poslední revize  30.4.2009 [cit.2010-08-26]. Dostupné z: 
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=636113  

Rusý, P. Prezentace pro Unii vydavatelů. [online]. c2010, poslední revize  5/2010 [cit.2010-
09-30]. Dostupné z: http://www.uvdt.cz/Upload/800.pdf  

Soukup, J. Trousilová, A. Česko má první potvrzený případ prasečí chřipky denně [online]. 
c2009, poslední revize  30.4.2009 [cit.2010-08-26]. Dostupné z: 
http://www.novinky.cz/domaci/169599-cesko-ma-prvni-potvrzeny-pripad-praseci-
chripky.html  

Unie vydavatelů ČR. Hospodářské noviny. [online]. c2004, poslední revize  30.9.2009 
[cit.2010-09-30]. Dostupné z: 
http://www.uvdt.cz/default.aspx?section=28&server=1&catalog=2&catitem=647 

Unie vydavatelů ČR. MF Dnes. [online]. c2004, poslední revize  30.9.2009 [cit.2010-09-
30]. Dostupné z: 
http://www.uvdt.cz/default.aspx?section=28&server=1&catalog=2&catitem=552 

Seznam tabulek a graf ů 

Tabulka č. 1: Čtenost a prodaný náklad celostátních deníků v roce 2009 
Graf č.1: Počet článků ve všech denících v průběhu časového období 



 
 

40 
 

Graf č.2: Počet článků v jednotlivých denících 

Graf č. 3: Poměr rozsahu článků v jednotlivých denících 

Graf č. 4: Podíl novinářských útvarů celkem 

Graf č. 5: Podíl novinářských útvarů v jednotlivých mediích 

Graf č. 6: Podíl autorských a převzatých článků v jednotlivých denících 

Graf č. 7: Využití zdrojů u článků se zahraničním rozměrem problematiky 
Graf č. 8: Podíl zastoupení citovaných zdrojů celkem 

Graf č. 9: Podíl zastoupení citovaných zdrojů v jednotlivých denících 

Graf č. 10: Počet zpráv bez uvedení zdrojů 

Graf č.11: Podíl článků domácího a zahraničního rozměru 

Graf č.12: Podíl článků explicitně vyjadřujících názor potvrzující možnost či 

obavy z pandemie 

Graf č.13: Informace o případech onemocnění 

Graf č.14: Informace o počtu úmrtí na prasečí chřipku 

Graf č.15: Informace o kupování léků 

 

 

 


