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Anotace (abstrakt)

Tato práce se zabývá teoretickým rozborem science journalism (vědecké žurnalistiky) 

v českém mediálním prostředí a longitudinální obsahovou analýzou přílohy „Věda“ 

v Lidových novinách mezi lety 1997-2012. V teoretické části nejprve studuje diskurzivní 

odlišnosti, jež musí vědecký novinář při své práci překlenout, a poté nabízí základní rozdělení 

proudů science journalism v České republice. Dále představuje moderní historii Lidových 

novin a speciálně přílohy „Věda“. Poté přistupuje k longitudinální analýze této přílohy, 

přičemž vychází z metodiky podobných výzkumů v zahraničí i rozhovoru s šéfem rubriky 

Josefem Matyášem. Nakonec pak získané výsledky zasazuje zpět do teoretického rámce šíření 

vědy skrze média, tedy science journalism (vědeckou žurnalistiku). 

Abstract

This work offers a longitudinal analysis of the „Science“ section in Lidove noviny in between 

years 1997-2012 as well as the theoretical background for science journalism in the Czech 

republic. In the theoretical part you will find discourse analysis for both of general journalism 

and science, which is completed with the description of science journalism which bridges the 

gap between the former two discourses. The analysis of science journalism and its forms in 

the Czech republic follows. Then the press title Lidove noviny and its „Science“ section are 

presented. The latter part of this work concerns with the longitudinal analysis of this section, 

which is based on foreign studies as well as on the interview with Josef Matyas, the editor-in-

chief of the „Science“ section. Results of this analysis are put together with the theoretical 

expectations and some interesting questions for further examinations follow.
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Úvod 

Tato diplomová práce zkoumá způsob, jakým je v českém mediálním prostředí 

provozován science journalism1, tedy jisté specifické odvětví žurnalistiky, které se zabývá 

vědeckými výsledky, institucemi a procesy v rámci vědy (a medicíny) a jejich 

zprostředkováním veřejnosti (Wormer, 2008). Za cíl si dává krom teoretické části, jež 

představuje science journalism jako svébytnou disciplínu, také provedení longitudinální 

analýzy2 přílohy „Věda“ v Lidových novinách. 

Science journalism čili „vědecká žurnalistika“ je jedním z dílčích odvětví

žurnalistického diskurzu3, které má svoje pravidla, své zásady a hodnoty i své specifické 

přístupy, podobně jako například sportovní či politická žurnalistika. V současné době se

science journalism v prostředí českých médií poměrně dynamicky vyvíjí, především pak 

v oblasti tisku, která je tématem této studie. 4 Způsob novinářské práce v rubrice „Věda“ 

Lidových novin, již si dal autor za cíl ve své longitudinální analýze prozkoumat, ovšem tvoří 

jen jeden z proudů science jurnalism v Česku. Vedle rubrik „Věda“ v několika hlavních 

celostátních denících (mimo Lidových novin měla tuto rubriku v minulosti například i Mladá 

fronta Dnes, Hospodářské noviny či v současnosti Právo), které lze považovat za hlavní proud 

„vědecké žurnalistiky“ v českém tisku, se totiž nachází i několik dalších proudů, jejichž 

prostřednictvím se informace o dění ve vědecké obci šíří. Mimo vědeckých rubrik jsou tu 

zavedené populárně naučné časopisy (např. Vesmír nebo Dějiny a současnost) a od nového 

milénia (nejvíce po roce 2005 a nástupu vydavatelství RF Hobby) si stále více svých čtenářů 

nacházejí i „bulvárně-vědecké“ časopisy (typu 21. století, Epocha), které dnes vycházejí i ve 

stotisícových nákladech (ABC ČR, 2012; Magazíny, 2011). Nelze ale zapomenout ani dva 

extrémy mediálního zpracování vědy, tedy časopisy odborné (žurnály), v nichž si vědci 

sdělují poznatky mezi sebou, a na druhé straně spektra obecnou žurnalistiku, jež zprávy o 

                                               
1 V češtině dle autorova vědomí neexistuje právě vhodný ekvivalent science journalism, tedy doslova „vědecké 
žurnalistiky“, čili novinářské práce s vědeckou tematikou. Proto je této práci povětšinou ponechán v původním 
anglickém tvaru, případně je použit doslovný (otrocký) překlad „vědecká žurnalistika“. 
2 Longitudinální analýza čili kvantitativní rozbor delšího časového období. V případě této diplomové práce titulu 
Lidové noviny mezi lety 1997-2012. 
3 Diskurz zde chápeme v duchu práce Normana Fairclougha Media discourse (Fairclough, 1995). Fairclough je 
jedním ze zakladtelů kritické diskurzivní analýzy a současně se důkladně věnuje i problematice jazyka médií. 
Diskurz chápe jako určitým způsobem použitou a vybranou jazykovou formu, která slouží nějakému sociálnímu 
účelu a zároveň do jisté míry formuje sociální realitu.
4 Tato práce se záměrně soustředí pouze na tištěná média, nicméně podobný vývoj lze pozorovat i u ostatních 
médií v českém mediálním  prostoru, tedy televizi (vědecké pořady České televize, např. Popularis, Prizma, 
Milénium nebo Planeta věda), rozhlasu (příkladem za všechny může být valná část programu stanice Český 
rozhlas Leonardo) a dalších médií (nepřeberné množství internetových portálů, např. Osel.cz). Více viz oddíl 
1.5. 
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vědě přináší v běžném zpravodajství, jehož tvorbu mají na starosti „běžní“ redaktoři, kteří se 

na dění ve vědě nijak zvlášť nespecializují.

Každopádně je s podivem, že se tématu a problematice science journalism v českém 

prostředí věnovalo jen několik málo badatelů. Zatímco v zahraničí vycházejí nejrůznější 

odborné časopisy, které se na tematiku science journalism soustředí (namátkou například 

Public Understanding of Science nebo Science Communication), zdá se být mnohem 

obtížnější dostat se k jakýmkoliv relevantním informacím pro české, mediálně jistě specifické

(Jirák a Köpplová, 2009: 68-73) prostředí. 

Ano, při rešerši v knihovnách, odborných článcích a diplomových pracích lze objevit 

několik kvalitativních studií (Lučanská, 2010; Čada a Červinková, 2006) zkoumajících

jednotlivé případy (case studies) a pár útlých článků a esejů, zaobírajících se způsobem, jak je 

věda5 jako taková prezentována v konkrétních médiích (viz např. Řeháčková, 2006).

V zahraniční literatuře a skriptech lze zase dohledat teoretické modely přijímání, vnímání a 

rozšiřování vědeckých poznatků směrem k veřejnosti a jak tento způsob difúze informací 

zapadá do mediální komunikace obecně (např. Russ-Mohl a Bakičová 2005:183-6; McQuail, 

2009; Fairclough, 1995). Nicméně tyto práce neberou v potaz kulturní specifika českého 

mediálního prostředí. Krom teoretických a kvalitativních prací navíc dostupná materie 

k science journalism v Česku postrádá v podstatě jakékoliv obsáhlejší studie, které by 

nabízely dlouhodobé kvantitativní zpracování (v delším časovém období) tohoto tématu pro 

český tisk. Přesněji řečeno: autor s výjimkou sborníku Čady a kol. (2006) nenašel žádnou.6 I 

Proto se autor této práce rozhodl přistoupit k výzkumu science journalism v českém prostředí 

metodikou kvantitativní. 

Dlužno nicméně dodat, že kvantitativní přístup, alespoň ve své pozitivistické formě, 

dnes není příliš populární především kvůli teoretickým východiskům pozitivismu, jako je 

spoléhání na čistou empirii apod. (Harrington a kol., 2006), jež jsou v současnosti považovány 

za přinejmenším problematické. Více jsou využívány v sociálních (humanitních) vědách 

zmíněné přístupy kvalitativní (popřípadě kombinované), snažící se zachytit jednotlivosti 

v jejich co nejbarvitější podobě (Trampota a Vojtěchovská, 2010: 16-20; Hendl, 2008: 44-62). 

Nicméně i tak má dle autora kvantitativní způsob zkoumání v jisté formě své opodstatnění, 

neboť přináší určitý specifický druh dat, jež lze využít v kombinaci s dalšími zdroji informací 

                                               
5 Vědou zde rozumíme „Duševní i praktickou činnost zahrnující systematické studium struktury a chování 
fyzického a přírodního světa prostřednictvím pozorování nebo experimentu“ (Oxfordský slovník, 2011). Viz 
oddíl 1.1. 
6 Netvrdíme ovšem, že science journalism jako takový nebyl v Česku (Československu) provozován, jen chybí 
jeho podstatnější analýzy. Jinak pochopitelně zájem o vědu jak ze strany veřejnosti, tak ze strany novinářů 
v minulosti byl, o čemž svědčí například i vysoké náklady knih Ludvíka Součka či Karla Pacnera. 
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ke zpřesnění popisu daného fenoménu.7 Tím spíše pak pro české prostředí, neboť 

longitudinálních kvantitativních studií českých médií je v univerzitních knihovnách jen 

hrstka, přičemž se (jak už bylo řečeno) na science journalism  nesoustředila v podstatě žádná. 

I proto nabídne tato práce vedle teoretického úvodu science journalism (podrobněji viz 

kapitola 1) především kvantitativní obsahovou analýzu, jež by měla zpracovat (tedy pomocí 

statistických metod odhalit různé trendy a korelace) za skoro šestnáct let (1997-2012) 

vydávání přílohy „Věda “ v Lidových novinách. Tento titul byl vybrán proto, že z celostátních 

deníků  věnuje samostatnou rubriku „Vědě“ jednoznačně nejdelší dobu. S vydáváním 

„vědecké“ přílohy začaly Lidové noviny v září roku 1997 a s různými obměnami ve formátu i 

četnosti pokračují až dodnes (podrobněji viz oddíl 2.1). V současnosti (2012) si vedle

Lidových novin zachovalo přílohu „Věda“ z celostátních novin pouze Právo, jehož pravidelná 

čtvrteční příloha „Salon“ nabízí i jednu stranu pojmenovanou „Věda“. I zde ovšem vychází 

obvykle maximálně jen několik málo článků a do běžného zpravodajství se během týdne 

vědecké zprávy dostanou jen výjimečně (převážně medicína). Podobně je na tom i Mladá 

fronta Dnes, která svoji přílohu „Věda“ již zrušila a v současnosti nabízí z vědeckého dění

sporadické články z medicíny a různé zajímavosti. Ještě méně vědy nabízí Hospodářské 

Noviny a Blesk, kde zmínky z této oblasti nacházíme skutečně velice výjimečně (viz záložka 

„Věda v ostatních médiích“ v excelové příloze této práce). Zároveň by také tento výzkum 

mohl nabídnout některé generalizace směrem k profesním tendencím a způsobům práce 

specialistů na vědu v českém tisku (podrobněji viz kapitola 3). 

Cílem výzkumné části této práce bylo zodpovězení následujících výzkumných otázek, 

jež měly upřesnit charakter vědecké žurnalistiky v Česku, respektive v masovém médiu, kde 

je informování o vědě dlouhodobě dáváno významné množství prostoru:

- Jak se měnila velikost (a četnost) přílohy „Věda“ v Lidových novinách

během uvedeného období (1997-2012)?

- Které disciplíny (obory) v této rubrice dostávaly nejvyšší pozornost a jak se měnila 

v čase?

- Jaké žurnalistické žánry (rozhovor, zpráva o objevu atd.) byly upřednostňovány?

- Jaký prostor dostávala „česká“ věda, tedy články o českých vědcích, jejich objevech, 

úspěších v zahraničních periodicích, přínosu atd.?

                                               
7 O výhodách a nevýhodách kvantitativního zkoumání viz (metodologická) oddíl 3.1.1 a 3.1.2.  
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- Jaký prostor dostali v novinách samotní vědci, respektive jaké je autorství mediálních 

obsahů?

- Jak podrobné byly informace ve většině článků (určeno dle podle počtu znaků8)? 

Získané výsledky a obecné trendy autor poté zpětně zasadil do prezentovaného 

teoretického rámce science journalism i rámce mediální komunikace obecně (poslední 

kapitola).

Rozvrh této diplomové práce je tedy následující:

První kapitola, jež se opírá jak o zahraniční tak tuzemskou teoretickou literaturu, se 

věnuje specifickým odlišnostem diskurzů vědy a žurnalistiky (obecné i „vědecké)“, jakož i 

způsobům, jak (a proč) se širší společnost zabývá vědou a výsledky vědeckých zkoumání. 

Následuje vysvětlení pozice vědeckých žurnalistů jako jakýchsi „překladatelů“ či 

„moderátorů“9 vědeckého poznání pro veřejnost. Nevyhnutelnou součástí tohoto představení 

vědecké žurnalistiky je i označení míst, kde dochází kvůli diskurzivním odlišnostem

k největším třenicím mezi jednotlivými stranami komunikačního procesu vědy. V závěru této

kapitoly je představeno české prostředí science journalism, kde jsou teoretické poznatky 

z první kapitoly uvedeny do kontextu s českým mediálním prostředím, respektive s pěti

proudy science journalism v českých tištěných médiích10: odborným (impaktované a 

recenzované časopisy), populárně-naučným (např. Vesmír, Živa, Dějiny a současnost), 

vědecky-žurnalistickým (přílohy „Věda“ v mainstreamových denících), obecně

žurnalistickým („vědecké“ zprávy, jež nepíší vědečtí žurnalisté –specialisté) a „bulvární“ 

vědou (nejrůznější „senzační“ časopisy). 

Druhá kapitola se věnuje především Lidovým novinám. V její první části si 

připomeneme nedávnou historii a současnost tohoto titulu, včetně historického vývoje přílohy 

„Věda“. Poté jsou na základě otevřeného rozhovoru s Josefem Matyášem, současným

vedoucím přílohy „Věda“, představeny způsoby práce v rubrice. Ocitujeme také některá jeho 

tvrzení, která pak byla využita při obsahové analýze. 

Následuje hlavní část této práce, v níž byla provedena základní kvantitativní analýza

přílohy „Věda“ v Lidových novinách. Nejprve se budeme věnovat metodologii (kapitola třetí) 

                                               
8 V podstatě autor  předpokoládá, že více znaků předpokládá větší prostor pro sdělení širšího spektra informací a 
souvislostí. Viz metodologický úvod v kapitole 3 a oddíl 3.2.6. 
9 Tento termín je původní, nicméně z rozhovorů s některými vědeckými novináři (Josef Matyáš, vedoucí rubriky 
„Věda“ v Lidových Novinách, Jana Šrotová, šéfredaktorka časopisu Živa) pro autora vyplynulo, že podobný 
termín může do jisté míry vystihovat způsob práce vědeckých novinářů. Viz „Rozhovor s Josfem Maytášem“ 
v příloze a oddíly 1.4 a 2.2. 
10 Jedná se o autorovo základní rozdělení. Kategorie jsou to samozřejmě velice volné, viz oddíl 1.5 a tab. 1.1
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a poté výsledkům zkoumání více než sto sedmdesáti vydání tohoto titulu a téměř tři a půl tisíc

jednotlivých článků (kapitola čtvrtá

V závěrečné části (kapitola pátá a závěr) budou získané výsledky zasazeny zpět do 

obecných rámců mediální komunikace vědy, i s přihlédnutím k teoriím uvedeným v první 

kapitole této práce, a tvrzením Josefa Matyáše představeným v druhé kapitole. 
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Kapitola první: Vědecká žurnalistika

V první kapitole této práce půjde především o seznámení s některými teoretickými 

aspekty vědecké žurnalistiky (science journalism). Nejprve budou představeny jednotlivé 

společenské sféry, které do oblasti vědecké žurnalistiky zasahují, tedy věda jako specifická 

kultura (1.1), obecná žurnalistika (1.2) a svět dominantní kultury (1.3).11 Sebrané poznatky by 

měl syntetizovat čtvrtý oddíl této kapitoly, který se bude věnovat instituci „vědeckého 

novináře“, specifikům jeho práce a nevyhnutelným kompromisům, k nimž se musí uchylovat 

(1.4). Jak třetí, tak čtvrtá část kapitoly jsou doplněny o rozšiřující exkurzy směrem 

k souvislostem rizika vědeckého poznávání a mediální prezentace vědy (1.3) a různých

komunikačních modelů vědeckých informací (1.4). Závěrečná část (1.5) pak představí 

základní obrysy české „vědecké“ mediální scény v oblasti tisku. 

1.1. Vědecká kultura

Věda (podst. jm.) 

Duševní i praktická činnost zahrnující systematické studium struktury a chování fyzického 

a přírodního světa prostřednictvím pozorování nebo experimentu. 

(Oxfordský slovník 2010)

Jak plyne z výše uvedené definice, pocházející z Oxfordského slovníku, lze vědu 

chápat jako určitý typ chování člověka, jímž získává jisté specifické poznání o světě. Vědecké

poznání je ale principielně odlišné od běžné, každodenně získávané zkušenosti laické osoby, 

a to především díky použitému vědeckému přístupu. Tento přístup je univerzálně platný, 

aplikovaný na kterýkoliv konkrétní vědecký obor, a je proto základním předpokladem k tomu, 

aby se mohl badatel považovat za příslušníka takzvané vědecké obce (a mimo jiné také vědu 

odlišuje od tzv. antivědy či pavědy12). Vědeckou obec můžeme považovat za specifickou 

kulturu, charakterizovanou určitými hodnotami, rituály, jazykem atd., jež formují a zároveň 

                                               
11 Jakákoliv mediální komunikace se vždy točí okolo tří bodů: události (o níž se referuje), referujícím (novinář) 
a adresátovi (příjemce). To, jak je celé sdělení vnímáno (respektive jaký je jeho konečný význam), je pak 
výsledkem dynamické interakce všech  těchto tří činitelů. V případě této práce tedy jde o událost (věda a dění 
v ní), referovanou (překládanou, popularizovanou) novinářem (science journalism) pro širší veřejnost (příjemci 
mediálních obsahů). 
12 Ačkoliv i tzv. pavědy (např. astrologie) se k vědě hlásí. Nedodržují ovšem v následujícím odstavci uvedené 
vědeckého hodnoty, najmě pak metodické postupy či etické zásady (k problematice vědy a antivědy viz Holton,
1999). 
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jsou formovány vědeckým přístupem, přičemž výsledkem této dialektické dynamiky je 

specifický vědecký diskurz. 

Mezi nejdůležitější zásady vědeckého přístupu13 patří systematičnost a nenáhodnost14

získávání poznatků. Vědecké bádání tak obvykle (minimálně v exaktních vědách) zahrnuje

experimenty či pozorování (často dlouhodobé), které je metodicky přesně vymezené a má

určitá pravidla, nastavená tak, aby výsledky tohoto zkoumání mohl a) kdokoliv zopakovat, 

a tedy i b) kdokoliv falzifikovat.15 Tyto metody zároveň odlišují vědecké bádání 

od každodenní zkušenosti, která sice také usiluje o poznání, nicméně je v podstatě subjektivní 

a neformalizovaná (a tudíž obtížně falzifikovatelná). Nedílnou součástí vědeckého přístupu ke 

světu je také přísná racionalita a bez-emočnost zkoumání. S tím je pochopitelně spojena i

hodnotová neutralita vědy, neboť poznání samo nelze morálně soudit (nicméně jeho využití 

ano). Věda samotná se sice dělí do nejrůznějších oborů, jež mají své vlastní specifické metody 

a základní teorie, nicméně vždy se drží výše uvedených základních hodnot vědeckého 

přístupu. Nové poznání je také v podstatě vždy (minimálně u exaktních věd) vázáno na 

vytváření hypotéz a selektování (v darwinistickém smyslu slova) těch, které se ukazují jako 

nejlepší (nejlépe vysvětlují pozorované jevy). Věda tak alespoň teoreticky postupuje 

gradualisticky vpřed,16 přičemž vrší dobré hypotézy (a teorie) na sebe, zatímco odsunuje ty 

falzifikované, a snaží se tak přiblížit k jakémusi svatému grálu, tedy úplnému a pravdivému

poznání světa. Získané výsledky (poznávání) vědy jsou pak bez-hodnotové v tom smyslu, že 

je nelze dělit ani na dobré, ani na špatné (což se ale nedá říci o jejich praktické aplikaci či 

způsobu jejich získávání) a s touto hodnotovou neutralitou17 k nim i jednotliví vědci 

přistupují.18

                                               
13 V tomto oddíle autor vychází ze slovníkové definice vědy dle Waltera Bruggera (Brugger, 1994: 471-473), 
Holtonovy Vědy a antivědy (Holton, 1999) a z definice vědy dle oxfordského slovníku (Oxfordský slovník,
2010). 
14 Samozřejmě že u mnoha vědeckých objevů hrála roli náhoda, nicméně vědec by na ni měl být v rámci své 
metodiky připraven. Imunologické objevy Louise Pasteura jsou toho skvělým důkazem. 
15 Teorie falzifikace od Karla Poppera (Komárek, 2008:145-146) je jedním z úhelných kamenů vědeckého 
zkoumání. Tento evoluční přístup k vědě v podstatě tvrdí, že věda roste (zlepšuje se, zpřesňuje) neustálým 
odmítáním (falzifikací) nesprávných hypotéz a zadržováním hypotéz dosud nevyvrácených. Výsledkem je 
pokrok vědy směrem k čím dál přesnějšímu poznání univerza. V protikladu k tomuto přístupu je náhled Thomase 
Kuhna (Kuhn, 1997), podle něhož věda pracuje jaksi „skokově“. Každý obor má podle něj svá paradigmata, 
která slouží k řešení každodenních otázek v oboru a poskytují jakýsi celkový rámec celému bádání. Ve chvíli, 
kdy se tento rámec začne ukazovat jako nepřesný, může dojít k jeho odvržení a nahrazení paradigmatem jiným. 
Takovou událost Kuhn nazývá vědecká revoluce. Postup vědy vpřed je tedy zajištěn střídáním různých (obvykle 
výkonnějších) paradigmat.
16 Věda se sice možná nevědomky, ale o to usilovněji drží (dovolíme-li si parafrázovat M. Eliadeho) mýtu o 
věčném pokroku, na němž západní civilizace staví (máme zde na mysli především nominalistickou vědu, jíž je ta 
současná následovníkem, nikoliv arabské kořeny vědy, jež mají pochopitelně také své vlivy). Viz také předchozí 
poznámka. 
17 Zde je samozřejmě míněna sociální role vědce. Ta samá osoba může být jak neutrálním a bez-hodnotovým 
vědcem, který usiluje o co nejpřesnější poznání světa, tak zároveň angažovaným straníkem ve věci využití tohoto 
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Jak již bylo řečeno, v současnosti tyto (kurzívou výše uvedené) ideály vědy spojují

velké množství lidí po celé planetě do jistého (vědeckého) společenství, jež disponuje 

vlastními sociálními normami, hodnotami a pravidly (terminologie, formalizace, atd.), jako 

kterákoliv jiná kultura světa. Tyto hodnoty19, na nichž si věda jako kultura zakládá, pak 

ovlivňují ve foucaultovském smyslu vědecký diskurz (viz pozn. 3) a veřejnou prezentaci vědy 

obecně. Ve své nejčistší formě se tento diskurz prezentuje v oficiální komunikaci mezi vědci, 

která probíhá institucializovanou formou prostřednictvím odborných vědeckých médií čili 

žurnálů20. Tyto odborné časopisy, často velice úzce profilované, po provedení procedury 

takzvaného peer review21, kterou lze rovněž považovat za jeden z úhelných kamenů 

vědeckého zkoumání22, prezentují výsledky práce jednotlivých badatelů. Procesem peer 

review se rozumí kritické zhodnocení článku (s novým objevem či jinak zajímavou vědeckou 

událostí), který aspiruje na vydání v některém z prestižních (obvykle impaktovaných) 

vědeckých žurnálů. Hodnocení navrhovaného článku provádí nezávisle na sobě a bez vědomí 

toho, kdo je autorem článku, (anonymní) odborníci na danou problematiku, kteří jej posléze 

(ne)doporučí k vydání.23 Ovšem jakmile je proces peer review uzavřen (vydáním odborného 

článku)24, dostávají se výsledky vědeckého bádání do rukou odborné veřejnosti a následně i 

laické veřejnosti. K tomuto posunu směrem k laikům dochází například prostřednictvím 

naučné literatury, muzejních výstav nebo různých veřejných přednášek a podobně. Hlavní roli 

v prezentaci výsledků a objevů širší veřejnosti ovšem stále hrají mainstreamová média, která 

prostřednictvím nejrůznějších mediálních obsahů (v případě tisku od rozhovorů přes polemiky 

až po běžné zprávy) představují nejnovější dění ve vědě (nové25 vědění nebo jisté nové 

                                                                                                                                                  
poznání (v tu chvíli již ale sociální roli vědce opouští). Pěkným příkladem by mohl být Alfred Nobel, vynálezce 
dynamitu a současně i vědecký mecenáš, jehož dědictvím jsou vysoce ceněné Nobelovy ceny. 
18 Je ovšem nutné podotknout, že výše zmíněné ideály jsou skutečně především ideály. To, jak má věda 
postupovat, se historicky mění, v závislosti na daném paradigmatu (Kuhn, 1997; viz pozn.15), neutralita poznání 
v pozitivistickém duchu je také spíše problematický koncept, nemluvě o vlivu pozorování na pozorované (jak 
nás poučuje nejen kvantová fyzika). Ostatně i v teorii komunikace je znát značný posun, kdy dominantní 
paradigma dost možná již bylo nahrazeno paradigmatem alternativním (McQuail, 2009; viz pozn. 63 a 72).
19 Ve smyslu hodnot jak metodických, tak morálních. Kriticky hodnoceny tak mohou být jak pracovní postupy, 
tak přístup ke zkoumání, etické ohledy použitých metod atd. (Lučanská, 2010). 
20 V čisté podobě jde především o impaktované časopisy, tedy žurnály, u nichž Web of Science měří průměrnou
citovanost jednotlivých článků. 
21 Používám původní anglický termín, česky by se dal přeložit jako recenzování či odborné posouzení.
22 Úhelným kamenem je z toho důvodů, že v podstatě jediným měřítkem kvality vědecké práce je přijetí jejích 
výsledků vědeckou komunitou. A k němu dochází právě skrze impaktované časopisy, a tedy i proces peer 
review. 
23 Tento proces ovšem má svá slabá místa, jak dokazuje tzv. „Sokalova aféra“ (viz pozn. 60). 
24 Tento tradiční model prezentace výsledků bádání ovšem v současnosti bývá často obcházen, například tím, že 
vědci své výsledky prezentují přímo na tiskových konferencích, aby si tak zajistili jednak publicitu, zároveň i
„práva“ k objevu. 
25 Důraz na novotu je i pro vědeckou žurnalistiku charakteristický. V rámci science journalism pak jde 
především o důraz na „nové vědy“, tzv. pioneer science. (viz úvod v Logan A., Zengjun P., Wilson N. F., 2000)
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vynálezy, jež jsou výsledkem aplikací těchto nových poznatků), a v důsledku ji popularizují26

v prostředí dominantní kultury27. 

Věda tímto způsobem může do velké míry ovlivňovat směřování dominantní kultury 

dané společnosti a její vývoj v nejširším smyslu slova (viz oddíl 1.3). Právě zde nastupuje na

scénu science journalism, tedy vědecká žurnalistika, která se snaží poutavou formou předložit 

širší veřejnosti nejnovější poznatky ve vědecké obci. Laická veřejnost totiž z nejrůznějších 

důvodů v podstatě nemá přístup k přísně vědeckým oborovým médiím (nebo o něj ani nemá 

zájem), v nichž se vědci informují o výsledcích bádání mezi sebou (žurnály). Nejočividnější 

zábranou v přístupu laiků k odbornému vědění je pochopitelně nedostatečné vzdělání, které 

jim zamezuje proniknout do často velice specifických oborových témat a jejich diskurzu, tedy 

především specifického jazyka, způsobu vyjádřování, předpokládaných znalostí atd.28 I proto 

lze instituci vědeckého novináře v jistém ohledu chápat jako do velké míry instituci 

„překladatelskou“ v tom smyslu, že „vědecký“ diskurz tlumočí do laického jazyka (viz oddíl

1.4).29

1.2 Obecná žurnalistika30

Masová média jsou pro naše životy zásadní tím, že jsou jednak formou a zároveň obsahem 

kulturních kategorií a zkušeností.

(Altheide, Snow 1991:2)

Nutným předpokladem k tomu, abychom porozuměli specifičnosti role (profese) vědeckého 

novináře, je pochopení základního fungování obecné žurnalistiky. Jinými slovy se přesvědčit,

jak funguje její mediální logika (Altheide a Snow, 1991). Stejně jako výše zmíněná vědecká 

obec má totiž i žurnalistika (a novináři, jako další specifická kultura) svoje hodnotová 

                                               
26 K pojmu „popularizace“ blíže viz sekce 1.4 této práce. 
27 Antropologickým pojmem „dominantní kultura“ zde míníme kulturu (rity, normy, jazyk atd.) dominantní 
vrstvy společnosti v konkrétní kultuře. Většinou se pochopitelně jedná o kulturní pozadí majority, i když někdy 
si kulturní dominanci přisvojuje menšina. Věda je v tomto ohledu unikátní kulturou, neboť zasahuje do velkého 
množství společností, ovšem téměř v žádné není dominantní (pomineme-li údajně „vědecký“ socialismus dob 
relativně nedávných. Ostatně v případě socialistických států šlo mnohem více o ideologii než o vědu). (Marshall,
2008). 
28 Ostatně diverzifikace vědy na čím dál specializovanější obory nutně vede k tomu, že porozumění mezi sebou 
ztrácí i odborníci z různých oborů, které by alespoň v základním ohledu měl spojovat vědecký přístup (viz. pozn. 
59). Viz také exkurz v oddílu 1.3. 
29 Mimochodem překladatelská role vědy nepřipadla a nepřipadá výhradně jen žurnalistice. Svoji roli například 
hrají i beletristická literatura (v Česku například velice populárního Julese Verna či Františka Gela. 
30 Obecnou žurnalistikou zde autor míní žurnalistiku v nejširším slova smyslu. „Žurnalistka (podst.jm.). Profese i 
činnost zabývající se psaním pro noviny či magazíny, nebo vysíláním zpráv v rozhlasu či televizi“ (Oxfordský 
slovník, 2012). 
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specifika a svůj konkrétní diskurz, které se od toho vědeckého značně liší. Svět novinářů je 

sice taktéž navázán na dané dominantní kultury (masmédia fungují v různých částech světa 

odlišně, i když s probíhající globalizací lze samozřejmě pozorovat jisté sbližování obsahů), 

ovšem podobně jako svět vědy má svět novinářů svůj zcela distinktivní a relativně univerzální 

diskurz, kterým na dominantní kulturu působí (respektive ji potvrzuje, viz Tuchman, 1978). 

Pro novinářský diskurz jsou (ve zprávách základního typu hard news31) charakteristickými 

hodnotami aktuálnost, jednoznačnost, zábavnost, emoce (ve smyslu vyvolání emocí a 

upoutání pozornosti, nikoliv sdělování emocí autora), konflikt, detail a další specifické 

hodnoty (Tuchman, 1978; Fairclough ,2002; Altheide a Snow 1991; McQuail, 2009; Russ-

Mohl a Bakičová, 2005; Schnabel, 2003).32

Ty se samozřejmě všechny uplatňují již při vzniku zpráv a pro svoji svébytnost se 

dostávají v případě science journalism při referování o vědeckých objevech do diskurzivního

střetu s vědeckými preferencemi, jako jsou například neutralita, bez-emočnost, přesnost, celek 

a nadčasovost (viz předchozí oddíl). 

Mimo výše zmíněných aspektů novinářského světa (vyvolávání emocí, konflikt, 

zábavnost atd.) hraje v žurnalistickém diskurzu nezastupitelnou roli množství narativních 

principů a formálně-strukturálních zákonitostí (či spíše zvyků, habitů), které se v běžném typu 

zpravodajství uplatňují. Jedná se například o dodnes hojně užívaný (byť mnohými analytiky 

současné žurnalistické praxe již zpochybňovaný) princip tzv. princip obrácené pyramidy (viz 

Tuchman, 1978; McQuail, 2009; Russ-Mohl a Bakičová, 2005), nebo základní poučky 

laswellovského typu, které určují, jaký typ informací by mediální sdělení mělo obsahovat

(McQuail, 2009: 80), či tzv. „newspeak“ (Edwards a Cromwell, 2009). Ve výsledku by také 

zpráva určitého typu (např. „politická“) měla být podepřena jistou „sítí fakticity“ (viz 

Tuchman, 1978)33 a představena v určitém typizovaném formátu (Altheide a Snow, 199134;

Fairclough, 2002) tak, aby ji čtenář (divák) mohl bez problémů přijmout na základě jistých 

                                               
31 Dle tradičního rozdělení na soft/hard news míníme těmi druhými aktuální faktické zpravodajství (Tuchman,
1978). Na druhou stranu referování o vědě obvykle bývá v teorii spíše řazeno do kategorie soft news, kde neplatí 
tak přísná diskurzivní pravidla. Viz následující oddíl. 
32 Někteří autoři ovšem tvrdí, že v novém tisícletí prochází žurnalistika jako celek krizí a na některé z těchto 
hodnot rezignuje. Například podle McChesneye (2009) novináři pod tlakem majitelů médií rezignují na kontext 
a hloubku svých zpráv a důsledkem je spíše infotainment než cokoliv jiného (nejde o volbu vědomou, nicméně 
v médiích díky selektivnímu procesu zůstávají jen ti novináři, jejichž hodnoty splývají s hodnotami majitelů, 
kteří kladou důraz na zábavu, jež zvyšuje zájem konzumentů mediálních obsahů). Dále je zpochybňováno i 
oddělení zpravodajství od publicistiky (tyto oblasti se mají čím dál více směšovat) i dlouho paradigmatický 
princip „obrácené pyramidy“ (jež je dnes nahrazován i pointovanou strukturou). Viz také následující poznámka. 
33 V tomto ohledu je zajímavá paralela mezi vědou a novinařinou. Stejně jako vědci se totiž i žurnalisté snaží o 
to, aby výsledky jejich práce byly fakticky ověřené a pravdivé (ve smyslu faktické správnosti). K tomu používají 
určitých metod, které se sice ve zmíněných oblastech liší, ale zároveň mají stejný cíl. Na druhou stranu tyto 
metody novináře stejně jako vědce do určité míry svazují.
34 Obzvláště kapitola Media entertainment. 
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předem dohodnutých (či spíše historicky a kulturně podmíněných) kulturních kategorií, podle 

nichž je právě taková narace typická například pro politické zpravodajství. Tento formální 

aspekt mediální komunikace do jisté míry ovlivňuje obsah i pochopení sdělení. Jinými slovy, 

určitá témata jsou prezentována v určitých typických formátech, které předem ovlivňují, jak 

bude čtenář (divák) vyznění sdělení vnímat, bez ohledu na obsah. Formáty se liší nejen podle 

témat, která prezentují, ale i podle typu zpráv (hard news/soft news atd.). Specifickou podobu 

tak má vědecká žurnalistika stejně jako například politická či sportovní.35

Výše zmíněné novinářské hodnoty a postupy se tedy projevují již při vzniku zpráv. 

Novinář je totiž v rámci mediálního světa osobou, která z toku informací36 vybírá ty, které 

podle něj stojí za zveřejnění (gatekeeping). Krom výše zmíněných novinářských ideálů je ale 

žurnalista ovlivňován i sociálním prostředím. Tím je míněno jednak samotné prostředí média 

(např. struktura redakce, rozdělení reportérů atd.), tak prostředí dominantní kultury (např. 

rozložení pracovního týdne, načasování nejrůznějších tiskových „událostí“ nebo kontakt 

s vládnoucími strukturami). (Tuchman, 1978). Novinář současně hraje i roli tvůrce sociální 

reality, když svým působením (zprávami) ovlivňuje veřejné dění a mínění (význam události, 

či přesněji řečeno výběrem toho, co vlastně událost je). 

1.3 Dominantní kultura a věda

Zprávy koordinují aktivity v rámci dané společnosti tím, že jinak nedostupné informace 

zpřístupňují všem. 

(Tuchman 1978:4)

Třetím podstatným vlivem, jenž působí na vědeckou žurnalistiku, je pochopitelně 

dominantní kultura společnosti (k pojmu viz pozn. 27). Byť se média mohou jevit všemocná, 

novináři svobodní a jejich vliv v podstatě nekontrolovatelný, nakonec se většinou snaží 

oslovit co nejširší spotřebitelskou obec (čti: čtenáři/diváci/zákazníci médií) tím, že hledají 

nejnižšího společného jmenovatele její kultury. V případě soukromých médií, která mají 

v dnešním světě hlavní slovo, totiž jde jejich majitelům v drtivé většině případů především o 

                                               
35 V uplynulých dvou odstavcích jsme si představili poměrně idealizovanou verzi zpravodajství, která ovšem 
v novém tisíciletí tak úplně neplatí. Viz exkurz Deficitní model versus alternativní modely v oddílu 1.4 Science 
journalism. 
36 Vědecký novinář má v podstatě dva zdroje informací. Jednak z vědeckých žurnálů (které sleduje, nebo mu 
jejich nejzajímavější texty zpracovává tisková agentura) a pak také od vědců (komunikace oficiální – tiskové 
zprávy atd. - i neoficiální). (Russ-Mohl a Bakičová, 2005) Zdroje informací Lidových Novin výzkum v druhé 
části této práce také sleduje. 
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zisk, který vytváří počtem prodaných zpráv veřejnosti, respektive prodejem inzerce, jež je na 

čtenosti/sledovanosti přímo závislá. Zdaleka se tedy nedá jednoznačně uplatnit

behavioristický přístup dob minulých, který tvrdil, že občané jsou v podstatě obětí mediálního 

působení, které si s nebohým neinformovaným čtenářem dělá, co chce. 37 Zákazník totiž 

prostřednictvím svého ekonomického chování z nabídky (kterou mu ale poskytuje sféra 

médií) vybírá, které zprávy přijme a které nikoliv (tzn. která média bude sledovat, kupovat). 

A média se mu samozřejmě pro zvýšení prodeje snaží svoji nabídku přizpůsobit (Russ-Mohl a 

Bakičová 2005: 191-196, Jirák a Köpplová 2009: 223-231). Dlužno nicméně do tohoto 

ekonomického obrázku dodat, že o povaze nabídky nerozhoduje pouze čtenář, ale i 

dostupnost informací, výše nákladů, novinářské zdroje atd. (viz výše). 

Rozhodování čtenářů (zákazníků médií), které je nicméně velice podstatným faktorem,

je přitom ovlivněno jak přirozenými dispozicemi (1), tak kulturními vlivy (2) a racionální 

volbou (3).38 Pokud bychom měli vypíchnout některé univerzálnější rysy zpravodajství, jaké 

lidé patrně díky své přirozenosti39 víceméně všude po světě prostřednictvím médií 

vyhledávají, pak nepochybně půjde o40: 

a) lokální (domácí) zpravodajství, které jim zprostředkovává zprávy o dění v jejich 

sociální skupině (např. politika či domácí události41), 

                                               
37 Tento „propagandistický“ ohled byl mimochodem ztvárněn v mnoha filmech, jako například Vrtěti psem
(1997), který se soustředil na vliv vlád na média a posléze i veřejné mínění, či „Bondovce“ Zítřek nikdy neumírá
(1997), kde si zase tvůrci vzali na paškál mediální magnáty (hlavní záporná role Elliota Carvera patrně 
satirizovala Rupperta Murdocha). 
38 Jedná se o autorovo původní rozlišení.
39 Autor v žádném případě nechce na tomto místě nastolovat téma genetického determinismu či odvěké debaty 
přirozenost, nebo kultura. Slovem přirozený pouze chce naznačit, že evoluční historie člověka dovoluje počítat s 
některými víceméně univerzálními lidskými dispozicemi. Tak například zájem o domácí zpravodajství se 
nepochybně odkazuje k bohatému sociálnímu životu, který je pro člověka jako živočišný druh typický (zoon 
politikon) a zároveň je pro něj úspěch v něm klíčový. Informace o lokálním sociálním životě tedy byly (a jsou)
důležitým vodítkem pro orientaci ve světě. Praktické informace jsou pro individuální úspěch stejně důležité. 
Třetí bod, tedy zábava a volný čas, je nepochybně z tohoto pohledu nejzajímavější. Patrně ale nelze než souhlasit 
s filosofy (za všechny jmenujme např. Aristotela), kteří právě údiv, a tedy i lidskou zvědavost, chápou za jeden 
z nejdůležitějších distinktivních znaků člověka. Ostatně, vrátíme li se k evolučnímu charakteru této poznámky, 
pak kategorie zajímavost a tzv. novelty seeking (hledání nového) může přinášet některé velice zajímavé nové 
strategie chování, jež mohou v důsledku pro jednotlivce znamenat evoluční úspěch. Existuje každopádně 
množství literatury, které se na problematiku vrozených dispozic a kulturních vlivů soustředí. Nejzajímavější je 
pak dle autora teorie koevoluce, jak ji například předkládají Richerson a Boyd (2005). Ta v kostce tvrdí, že 
kulturní vlivy na jednu stranu ovlivňují naší genetickou přirozenost, ale ta na druhou stranu působí i na naši 
kulturu. 
40 V této části se autor odkazuje na zavedené charakteristiky publika, viz např. Jirák a Köpplová (2009: 185-
215). 
41 I proto je ve většině médií domácí zpravodajství nadřazeno zahraničnímu. Vzhledem k rostoucí míře 
globalizace se ovšem hranice mezi oběma kategoriemi smazávají (patří ještě zprávy o Evropské unii do 
„Zahraničí“?). Se zájmem o lokální societu je spojena i výrazná tendence soustředit zpravodajství na konkrétní 
osoby. I zde jde patrně o přirozenou tendenci (vzhledem k evoluční historii člověka). Biolog Peter Singer (Singer 
1983) hovoří o tom, že lidské společnosti neustále rozšiřují kruh svých „kmenových“ bratří. Jinými slovy: 
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b) praktické zpravodajství, které ovlivňuje jejich každodenní rozhodování (např. 

zprávy o počasí či dopravní situaci) a nakonec i

c) zábavu pro volný čas (např. sportovní zpravodajství, povětšinou i vědecké objevy, 

obrazové zpravodajství atd.).

Všechny tři ohledy lze ve zpravodajství mezi sebou pochopitelně navzájem 

kombinovat, a dosahovat tak co nejvyšší atraktivity pro čtenáře.42 43

Můžeme-li tyto tři tendence zaměření pozornosti považovat za do jisté míry přirozené 

a univerzální (1), pak tendence kulturní (2) jsou samozřejmě velice lokální a 

diverzifikované.44 Různé kultury díky svému historickému vývoji kladou různý důraz na 

různé aspekty sociálního života, který média zprostředkovávají, a tudíž se v tomto ohledu jen 

stěží dá říci něco konkrétního. Zůstaneme-li u sportovních příkladů, pak může našinec jen 

kroutit hlavou nad tím, jak velký prostor dostává v anglických médiích např. ragby nebo 

kriket, zatímco lední hokej bývá zcela opomíjen (a v Česku je tomu právě naopak). 

Co se týče třetího aspektu (3), tedy racionální volby, pak tento vliv na žurnalistiku je 

pochopitelně zcela individuální. S jistotou se dá říct snad pouze to, že právě v individuálním 

rozhodování se střetávají výše zmíněné přirozené tendence člověka, doplněné o kulturní 

(sociální) vlivy a individuální historii a zkušenost. Tento typ vlivu hraje velkou roli 

v internetové žurnalistice, kdy si čtenáři mohou vybírat mediální obsahy napříč jednotlivými 

médii (bez bariér v podobě placení za výtisk a podobně).

Vrátíme-li se k tématu této práce, tedy vědecké žurnalistice, pak je zřejmé, že v našem 

rozdělení spadá částečně do praktického zpravodajství a především do zábavy a volného

                                                                                                                                                  
z malých lovecko-sběračských neolitických skupin vyrostly v průběhu dějin  obří sociální skupiny typu 
„Američané“, nebo „Číňané“. Tento rozšiřující se kruh (expanding circle) se ovšem nezastavuje pouze na úrovni 
národa, ale postupuje směrem k začlenění stále širšího okruhu lidí a dost možná i jiných živočišných druhů (jako 
například šimpanzů, kteří mají v některých státech, nejnověji například ve Španělsku, i svá nezadatelná práva). 
V této souvislosti je propojování „domácího“ a „zahraničního“ zpravodajství logickým jevem. 
42 Příklad z poměrně nedávné doby. Město Praha se rozhodlo kvůli havarijnímu technickému stavu zbourat 
(květen 2011) národní památku, hokejový stadion Štvanice. Tato zpráva je jistě jak lokální (bourání se odehraje 
v centru Prahy), tak i zajímavá (čeští hokejisté na tomto stadionu vyhráli několik cenných medailí z mistrovství 
světa) a zároveň i (byť v menší míře) praktická (například tím, že veřejné bruslení už na tomto stadionu nikdy 
neproběhne). V bulvárním zpravodajství zase nacházíme především zkombinovaný typ a a c. Ostatně bulvár 
vděčí za svoji čtenost právě tomu, že „přirozeným dispozicím“ jde nejvíce na ruku.
43 Je záhodno si všimnout, že v minulém oddíle uvedené hodnoty žurnalistického světa se snaží těmto 
„přirozeným“ zájmům člověka přiblížit. Jde o pochopitelný důsledek snahy co nejvíce zvýšit sledovanost/čtenost 
média. 
44 Proto jsme v předchozím oddíle uvedli, že novinářské hodnoty jsou na rozdíl od těch vědeckých univerzální 
jen částečně. Kvůli výše zmíněné ekonomické závislosti na publiku se musí mediální svět mnohem více podbízet 
a výsledkem je poměrně znatelný žurnalistický etnocentrismus (i proto tuto otázku zkoumá výzkumná část této 
práce). Ne, že by věda v tomto ohledu byla zcela čistá. Také u ní hraje roli veřejná poptávka (např. nárůst 
investic do výzkumu tsunami po indonéské katastrofě ze zimy roku 2006), a tudíž i kulturní specifika. Nicméně 
ty se jen málokdy dotýkají samotného vědeckého přístupu. 
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času45 (typy b, c46). Vědecké zprávy se sice mohou prosadit i v běžném domácím47

zpravodajství (typ a), charakterově spadajícímu do hard news, jež referuje o dané společnosti. 

Takový případ ale obvykle nastává pouze za okolností nějaké mimořádné události (I), která 

má buďto absolutní světový význam („objeven lék na strašnou nemoc XY“), nebo je součástí 

nějaké jiné důležité domácí zprávy (II) („DNA usvědčila vraha JŠ“), či jde o nějak jinak 

významnou událost (III), která přesahuje svět vědy („zemřel vynálezce AB, objevitel léku na 

strašnou nemoc XY“). K tomu ostatně přispívá i charakter zpráv (a jejich diskurz), které 

z vědeckého prostředí přicházejí: málokdy je totiž v nich něco definitivního, jasně časově 

ohraničeného a naprosto aktuálního, takže se jen obtížně dají zařadit do běžného

každodenního domácího zpravodajství typu hard news.48 Zdá se tedy, že často míří do 

kategorie soft news49, tedy formálně méně svázaných zpráv, zabývajících se méně aktuálním 

děním, a soustředícím se spíše na zajímavost obsahu (v naší kategorizaci typu c). Ta

umožňuje právě takové obsahy veřejnosti předkládat prostřednictvím speciálních rubrik, 

magazínů, příloh a podobně50.

Věda a science journalism samozřejmě mají vliv i na praktické rozhodování (typ b)

člověka. Vedle banálních každodenních rozhodnutí, jaká ovlivňuje například aktuální 

rozhlasové zpravodajství o dopravní špičce, se tento oddíl dotýká i některých zásadnějších 

otázek, jelikož věda svými objevy mnohdy krom praktických vynálezů a pozitivních objevů

může přinášet na svět i značné riziko, a tím ovlivňuje i ontologické bezpečí člověka. Právě 

tento ohled by měl přiblížit následující exkurz, věnovaný riziku a vědě. 

                                               
45 Altheide a Snow (1991) uvádějí, že aby něco bylo mediálně zábavné, musí to být nezvyklé a) v šíři záběru, b) 
svým provedením, c) mimořádným talentem, který je k nějakému výkonu zapotřebí. Je zřejmé, že věda spadá 
především do první kategorie (věda svými výsledky jaksi přesahuje každodennost, ukazuje svět budoucí, svět 
lepších zítřků. Ostatně metafora pokroku, typická pro západní kultury, je dost možná silným motorem, ženoucím 
zájem obyvatele „bohatého severu“ k výsledkům vědeckého zkoumání).
46 Jedním z cílů praktické části této práce bude i zjistit, jak velký důraz kladou Lidové noviny na hard news a 
jaký prostor ve „Vědě“ dávají soft news.
47 Jedním ze základních ohledů vědeckého přístupu je ovšem univerzální platnost výsledků bádání. Věda se snaží 
objevit zákonitosti, jejichž předpoklady lze potvrdit (za stejných podmínek) kdekoliv na světě. I proto se 
univerzální věda v procesu zpracovávání vědeckým žurnalistou musí „lokalizovat“, tj. vztáhnout k dominantní 
kultuře. Ať již prostřednictvím osoby vědce, či třeba dopadů vynálezu. 
48 Jinými slovy: tisková zpráva oznamující, že dnes dopoledne byl objeven lék, který zachrání život deseti 
tisícům lidí v nejbližším týdnu, se hned tak v redakční poště neobjeví. Na druhou stranu, jak již bylo zmíněno, i 
věda vstoupila (co se týče komunikace) do jednadvacátého století a tiskové konference, které mají zajistit 
pracovištím, vědcům i objevům dostatečnou publicitu (a následně granty) nejsou zas až tak výjimečné. 
49 I když se novináři v rubrice „Věda“ Lidových Novin, dle šéfa rubriky Josefa Matyáše snaží právě o to, aby
jejich zprávy byly co nejklasičtějším zpravodajstvím. Viz kap. 2. 
50 Jak již bylo uvedeno v předchozí části, ovlivňuje formát obsah minimálně stejně, jako obsah působí na formát. 
Např. Altheide a Snow (1991) dokonce tvrdí, že formát je obsahu nadřazen. 
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1.3.1 Exkurz51: věda, žurnalistika a riziko

V úvodu této kapitoly jsme uvedli, že věda je určitou kulturou, která je ovšem 

globálně rozšířená. Spojuje prostřednictvím metodologických ideálů poznávání jedince po 

celém světě a alespoň teoreticky umožňuje kumulaci vědění, tedy znalostí toho, co a proč se 

děje (dělo, bude dít). Tento korpus vědeckého poznání dynamicky roste a naprosto není 

v možnostech jediného vědce (natož laika) jej pojmout. Věda se tak fragmentuje do různých 

oborů a podoborů, které mají své specialisty – experty na dané oblasti poznání. Tito experti 

jsou hlavními představiteli tzv. expertních systémů (Giddens, 2003:26), které do jisté míry 

formují existenční rámce členů dominantní kultury, ať již jde o laiky, novináře či kohokoliv 

jiného. Tyto rámce obzvláště vystupují do popředí v případech, které se týkají ontologického 

bezpečí občanů. Ontologickým bezpečím je míněna forma bezpečí v širším slova smyslu, 

jistou důvěru v trvalost vlastní identity a stálost sociálního a materiálního prostředí (Giddens,

2003:85). Tak například klasifikace vilejšů52 se pravděpodobně dotýká ontologického bezpečí 

jedince jen skutečně velice vzdáleně, ovšem nejnovější postupy v medicíně nebo jaderné

fyzice mohou život (či smrt) jedince ovlivnit velice výrazně. Vědci a expertní systémy (jež 

odborníci reprezentují při styku s dominantní kulturou) v tomto případě hrají dvojí roli. Na 

jednu stranu se stávají tvůrci nových informací (zpráv), které mohou ontologické bezpečí 

výrazně zvýšit (například objevy v medicíně), ale na druhou stranu jej mohou i zásadně 

ohrozit (vývoj nových zbraní). V extrémních případech dokonce může i jeden a ten samý 

objev být v různých časových obdobích skvělým postupem vědy vpřed a poté nebezpečným 

vynálezem, ohrožujícím blaho lidstva (DDT53). 

Právě na tato úskalí vědeckého pokroku upozorňují dvě velké postavy sociologie 

Anthony Giddens a Ulrich Beck. Oba dva shodně tvrdí, že zatímco ještě v nedávné historii 

plynula většina ohrožení ontologického bezpečí lidstva z vnějších podmínek (např. přírodní 

katastrofy atd.), dnes toto nebezpečí z většiny pramení z činnosti lidstva samotného a je 

                                               
51 Exkurzy v rámci této práce slouží k představení některých významných souvilostí této práce, které nelze zcela 
pominout, ale na druhou stranu s tématem souvisí jen částečně. Forma exkurzu v hlavním textu byla zvolena 
proto, abychom poznámkami už tak zahlcený text neučinili ještě méně přehledným.
52 Vilejšové jsou bezobratlí živočichové z podtřídy svijonožců. Uvádím je proto, že se jimi dlouhá léta zabýval 
nejslavnější biolog všech dob, Charles Darwin. Vilejši neznamenají pro člověka žádné riziko a nejsou snad až na 
svůj zápach ničím zajímaví. Není se co divit, že se o ně média nikdy příliš nezajímala i přesto, že jim Darwin 
věnoval tolik let svého života. 
53 Syntetický pesticid DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane) byl krátce po svém objevení (1933) široce 
aplikován k potlačení šíření malárie a tyfu, především v období druhé světové války. Ovšem v průběhu 
následných desetiletí se ukázalo, že má nezanedbatelný vliv na vznik rakoviny (nemluvě o šíření toxinů 
v přírodě), a proto bylo použití DDT v roce 1972 Stockholmskou konvencí zakázáno. 



18

mnohem globálnější (Beck, 200454; Giddens, 2003). Valnou většinu nových rizik přitom 

přináší právě věda, která je ovšem zároveň i nástrojem k jejich řešení. Pro členy dominantní 

kultury z toho vyplývá, že jedinec je expertními systémy (včetně vědy) na jednu stranu 

ohrožován a na druhou stranu zachraňován, aniž by měl výraznější ponětí o tom, jak tyto 

systémy fungují (Beck, 2004:70). To, aby jedinci neztratili důvěru v expertní systémy (vědu), 

zajišťují takzvané přístupové body, v nichž dochází ke komunikaci vědění k širší veřejnosti. 

V přístupových bodech55 tedy promlouvají právě zmiňovaní (oboroví) experti, kteří se 

dostávají buďto do bezprostředního kontaktu s laickou veřejností, anebo jsou jejich vyjádření 

prostředkována médii. A právě zde dle autorova soudu přichází role „vědeckých žurnalistů“, 

jež se stávají tlumočníky mezi světem vědy a světem laické veřejnosti, které se snaží 

zprostředkovat výsledky bádání vědců, nově objevená rizika, nová řešení starých problémů 

atd. Tím snižují znalostní deficit na straně laické veřejnosti, která se navíc mnohem aktivněji 

o výsledky bádání zajímá (tato poptávka je současně důvodem zvýšení nabídky vědeckých 

informací v médiích). Příčinou této zvýšené poptávky v posledních desetiletích je nejen vyšší 

průměrná gramotnost populace (a nárůst volného času), ale také nové pochybnosti o 

neomylnosti vědy, která se svým ideálem (popperovské) falzifikovatelnosti sestoupila z výšin 

nedotknutelnosti56 do prostoru společenské diskuze, která výsledky vědy reflektuje.57 Přispěly

k tomu nejen některé události v historii vědy (např. zmíněný veletoč kolem DDT nebo 

vynález atomové bomby), ale i zájem veřejnosti o vědecké informace, obzvláště ty, které se jí 

bezprostředně týkají (opět viz předchozí oddíl). Vědecká žurnalistika (science journalism) je 

tedy prostředníkem i v opačném směru komunikace, od laické veřejnosti k vědě

(prostřednictvím mechanismu poptávky, tlaku na instituce, polemik s výsledky, kontroly 

zodpovědnosti vědců58 atd.).  

                                               
54 Ulrich Beck ovšem svoji Rizikovou společnost vydal už v roce 1982 (a česky vyšla až v roce 2004).
55 Přístupovými body nejsou pochopitelně jen média. Nicméně právě skrze média se s abstraktními systémy, pod 
něž věda a její výsledky spadají, většina laické veřejnosit setkává nejčastěji. 
56 Jakou měla například ještě na začátku dvacátého století (La Folette, 1990). Viz také Schnabel, 2003: podle 
nedávných výzkumů v Německu místní občané hodnotí daleko pozitivněji domácí vědce (např. Koch, Einstein, 
Röntgen), než například filosofy či hudební skladatele a spisovatele. 
57 Giddens v tomto ohledu zmiňuje takzvanou reflexivitu, čili určitý ohled modernity, který ukazuje, že laická 
veřejnost aktivně reaguje na výsledky vědeckých bádání (obzvláště v sociálních vědách), a může tak následně 
ovlivňovat jeho výsledky (např. ekonomické chování, sociální statistiky). Reflexe veřejnosti se pohybuje od 
trvalého optimismu přes pragmatické přijetí až k cynickému pesimismu, nebo radikální angažovanosti (Giddens,
2003: 122-123).
58 Tradiční mediální role „hlídacího psa“. 
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1.4) Science journalism

Podle vědců patří mezi nejčastější chyby vědeckých žurnalistů zanedbávání kriticky důležitých 

informací a kontextu, nepřesné citování, zjednodušování a senzacechtivost titulků.

(Brechman J., Chul-Joo L., Capella J. N., 2009: 456)

V tomto oddíle se pokusíme syntetizovat poznámky z předchozích tří částí této 

kapitoly. Instituci vědeckého novináře tedy ovlivňuje jak dění ve vědecké obci a základní 

vědecký diskurz (oddíl 1.1), tak diskurz obecné žurnalistiky (oddíl 1.2), i dominantní kultura 

a tlaky ze strany publika (1.3.).

Již několikrát bylo v této práci zmíneno, že science journalism je jisté specifické 

odvětví novinářské práce, která se snaží výsledky vědy59 jaksi „přetlumočit“60 a do jisté míry i 

interpretovat laikům, ať již jde o čtenáře, posluchače rozhlasu nebo třeba diváky televize a 

čtenáře popularizačních internetových portálů. Což ovšem vyžaduje specifické nároky na 

práci (vědeckého) novináře, který musí na jednu stranu být schopen porozumět, jak vědci 

k danému objevu došli, aby na druhou stranu dokázal tato zjištění předat svým čtenářům (pro 

příklad si zde beru periodický tisk). Jinými slovy musí umět moderovat (tlumočit, 

překládat) proud informací, tryskající z vědeckého společenství, tak, aby dokázali mediální 

konzumenti tyto informace přijmout (porozumět jim). Redakce tudíž v zájmu co nejlepších 

výsledků musí zaměstnávat několik specialistů na vědu (například v později analyzovaných 

Lidových novinách jsou to v současnosti (2012) dva lidé), kteří fungují jako nutný prostředník 

mezi vědci a čtenáři (publikační činnost samotných vědců byla až do nedávné doby převážně

mířena na jejich kolegy a do masového povědomí se příliš nedostávala61). Každopádně to 

obtížné na práci vědeckého novináře je, že se musí na rozdíl od svých vědeckých protějšků (a 

                                               
59 Science journalism se krom přírodních „věd“ tradičně zajímá i o techniku a medicínu (v jistém smyslu jde o 
„aplikovanou vědu“), které hrají v prezentaci „vědy“ nezastupitelnou roli, jak uvidíme ve výsledcích praktické 
části této práce. Naopak humanitní vědy bývají ve vědeckých rubrikách zastoupeny mnohem řídčeji. (Russ-Mohl 
a Bakičová, 2005). I tento předpoklad se v případě Lidových novin tato práce rozhodla otestovat. 
60 Někdy doslova, neboť dalším z typických znaků zralé vědy (či přesněji konkrétního oboru) je vlastní žargon, 
který by měl ve vědeckém diskurzu minimalizovat možnost misinterpretace, ale na druhou stranu do velké míry 
zabraňuje laikům (i odborníkům z jiných oborů) v porozumění textu. Pěkným dokladem toho, jak málo si mezi 
sebou rozumí i samotní vědci, je tzv. Sokalova aféra. Tomuto fyzikovi, naštvanému nesrozumitelností a vágností 
některých současných filosofických textů, se totiž podařilo se svým v mnoha ohledech zcela zavádějícím a 
záměrně pomýleným článkem Transgressing the Boundaries : Towards a Transformative Hermeneutics of 
Quantum Gravity (Překračování hranic: k transformativní hermeneutice kvantové gravitace) proniknout na 
stránky prestižního humanistického časopisu (Social text) i díky tomu, že svoji parodii na odborný článek 
zaobalil právě do vědeckého žargonu. Sokal tímto chtěl ukázat, jak nesrozumitelnost filosofických textů někdy 
dokáže zcela zastínit zjevné rozpory a omyly v něm obsažené. (Peregrin, 2003).
61 Byť určitá snaha o otevření se veřejnosti v českém mediálním prostředí nepochybně je, jak dokumentuje 
například web Osel.cz nebo časopis Vesmír. Jejich zásah je ovšem spíše minimální. 
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redakčních kolegů) zaobírat všemi možnými obory vědeckého bádání ( i když může mít daný 

novinář svůj „oblíbený“ obor), a tudíž se stát jakýmsi „renesančním“ vědeckým žurnalistou 

(expertem) v tom ohledu, že se musí orientovat ve velkém množství oborů (nebo alespoň mít 

dostatek srozumitelných zdrojů)62 tak, aby dokázal naplnit svoji „tlumočnickou“ funkci.63

Dobrou základní představu různých proudů mediální komunikace zabývající se vědou 

nabízí zpráva britské Sněmovny lordů (Allen, 2002). Ta rozlišuje tři základní typy 

komunikace vědeckých poznatků (výsledků, procesů atd.): 

1. bezproblémový (vědci píší vědcům, typické pro vědecké žurnály)

2. profesionální vědecký žurnalismus (novinář sice není vědcem, ale o vědu se aktivně 

zajímá) 

3. a obecnou žurnalistiku (novinář nemá žádný vyšší zájem o vědu a přistupuje k ní a 

zprávám o ní jako k jakýmkoliv jiným zprávám). 

Jak vidno z textu, když v této práci hovoříme o vědeckém novináři, máme na mysli až na 

výjimky typ dvě, který reprezentuje novináře-specialistu na vědu. V závěru této kapitoly

(1.5), která se věnuje science journalism v Česku, se ještě k tomuto rozdělení vrátíme a 

patřičně jej upravíme. 

V čem tedy spočívají hlavní odlišnosti v práci vědeckého žurnalisty od jeho 

redakčních kolegů? Zatím byla zmíněna pouze jeho zainteresovanost ve vědě jako takové a 

jistý aktivní přístup ke zkoumání jejích výsledků atd.64 Vědecký novinář zkrátka není laik 

v tom smyslu, že musí ovládat alespoň základní penzum vědomostí o vědě (jakkoliv je to 

široký pojem). Ve většině případů ale vědecký novinář není vědec, a pokud ano, nemá to 

rozhodující vliv na výkon jeho povolání. Snad by se dalo i tvrdit, že zaujatost pro nějaký 

                                               
62 Což ale nutně vede k tomu, že se v oborech orientuje spíše povrchně, a tudíž je jen málokdy schopen 
kritického zhodnocení objevu (jak například ukazují v případě „klonovacího podvodu dr. Hwanga“ (Park, 
Hyoungjoon a Logan, 2009).„Z mezinárodních studií lze vyvodit ten závěr, že v současnosti jsou vědecká témata 
prezentována jako jednoznačná a nekontroverzní. Dosti často v textech chybí kritické zhodnocení.“ (Elmer, 
Badenchier a Wormer, 2008: 880). 
63 V tomto krátkém úvodu do problematiky vědecké žurnalistiky záměrně zjednodušuji přístup k mediální 
komunikaci obecně. „Překladatelská role“ vědeckého novináře implicitně předpokládá jistý deficit znalostí na 
straně příjemců informací (čtenářů, diváků atd.). Nicméně tento klasický „deficitní model“ není samozřejmě 
zcela úplný a doplňují jej některé další vlivy. V současnosti jsou například čtenáři vnímáni jako mnohem 
aktivnější, než by model pasivního a neznalého čtenáře předpokládal. Dále šíření vědeckých informací ovlivňují 
politické zájmy, socio-kulturní, ekonomické a ideologické vlivy (Jak o nich mluví McQuail, 2009:76-80 ve svém 
„alternativním modelu“). A samozřejmě i vědci se dnes spoléhají na jiné než tradiční mediální kanály 
komunikace. Viz exkurz níže.
64 V jistém smyslu je vědecký žurnalista něco podobného jako filosof vědy. „Vědečtí novináři se podobají 
filosofům vědy víc, než si jsou oba ochotni připustit. Oba se zapojují do PR vědy, aniž by předstírali, že jsou 
sami vědci.“ (Fuller, 2007: 132)
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konkrétní obor může být i na škodu (například kvůli nevyváženým preferencím). (Allen,

2002)

Také jsme si uvedli, že vědecký novinář je svého druhu překladatel, jenž se snaží 

převést vědecká zjištění do snáze uchopitelného formátu. Respektive, snaží se vědecký 

diskurz, ovlivněný základními vědeckými hodnotami a přístupem (neutralita, bez-emočnost, 

racionalita, terminologická uzavřenost atd., viz oddíl 1.1), převést do takového formátu, aby 

byl stravitelnější pro čtenáře, ať již je jeho cílem poučovat nebo bavit65 (v našem rozdělení 

přirozených tendencí člověka body b a c), což je ovšem sysifovská práce vzhledem 

k současným novinářským hodnotám, zmíněným v úvodním oddílu (emocionalita, konflikt, 

detail atd.).66 To vše samozřejmě v prostředí dominantní kultury, která může ovlivňovat jak 

obsahy samotných sdělení (gatekeeping provádí samotný novinář, či jeho nadřízení, nicméně i 

oni jsou obvykle součástí dominantní kultury), tak jejich formu (zaběhnuté narativní formy 

pro sdělování určitých typů obsahů). Podobně ostatně postupují i popularizátoři vědy z řad 

spisovatelů. V českém prostředí takové vědecko – popularizačně naučné knihy sepisovali 

například Ludvík Souček či Karel Pacner. 

Nevyhnutelně se tak vědecký novinář často dostává do jistého konfliktu, v němž je 

velice obtížné vyhovět oběma stranám. Buďto jsou jeho texty z vědeckého pohledu nepřesné, 

zjednodušující či přímo zavádějící67, nebo jsou z čtenářského pohledu příliš nesrozumitelné 

(zatížené vědeckým žargonem), nejednoznačné a především suchopárně nezajímavé.68

Úkolem vědeckého novináře je tedy najít tenkou hranu, na které ho ještě budou všechny 

strany uznávat (mimo vědecké a čtenářské je samozřejmě třeba zmínit i tu vydavatelskou, 

                                               
65 Tzv. gee-whizz (volně přeloženo jako  cistoslovce„fí-ha“) science (Elmer, Badenchier a Wormer, 2008: 878-
893; Wormer, 2008: 4512-4514).
66 Ulrich Schnabel (2003) charakterizuje a) vědu jako hodnotově neutrální, bez-emoční a racionální, b) obecnou
žurnalistiku jako snahu o jasný vzkaz, stranickost, přehánění (zdůrazňování), emoce a snahu o upoutání 
pozornosti, c) vědeckou žurnalistiku jako snahu překonat mezeru mezi a) a b). 
67 Viz citace ze záhlaví tohoto oddílu. 
68 Běžný článek (zpráva) si žádá pokud možno ostré a jednoznačné sdělení, často vyvolávající emoce, jež jsou 
mnohdy podpořeny konfliktem (různé názory na stejnou věc) mezi jasně definovanými stranami, které jsou 
postaveny do opozice („Vláda chce zavést školné. Sociální demokrati protestují“). Přístup samotných vědců 
k dění ve vědě je ale poněkud odlišný: například zdánlivý konflikt bývá vnímán jako různé interpretace, přičemž 
vědci by měli být ochotni přistoupit na tu plausibilnější (a novinář by měl být schopen tento způsob uvažování 
reflektovat). (Allen, 2002). Jako příklad zdánlivého konfliktu si můžeme uvést téma vlivu člověka na globální 
oteplování, který je podle mnohých studií zcela jasně prokazatelný a většina vědecké komunity to uznává 
(Dorner a Kendall, 2009). Dorner s Kendallovou provedli anketu u více než deseti tisíc vědců, zabývajících se 
změnami na planetě Zemi (Earth science). Přesvědčení o oteplování planety i výrazném vlivu člověka 
zaznamenali u téměř 90 % těchto vědců, přičemž u expertů na klimatologii byl tento podíl ještě vyšší – 97 %). 
Na druhou stranu tuto shodu vědců na veřejnosti značně zpochybňují mediální aféry typu „Climategate“ či 
„Amazongate“, znevažující výsledky panelu IOCC a vytvářející dojem hlubokých rozporů mezi vědci. Takto 
prezentované rozpory ve vědeckém společenství následně ovlivňují i veřejnost, tedy mediální příjemce. Např. 
podle Gallupova průzkumu (2008), citovaného ve výše uvedeném článku, je o vlivu člověka na oteplování 
světového klimatu přesvědčeno jen 58 % americké laické veřejnosti.
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jejíž zájmy se ale v podstatě kryjí se zájmy čtenářů, kteří chtějí stejně jako vydavatel dobrý

(zajímavý, aktuální, relevantní ...) příspěvek čili story69 . Vědeckým novinářům přitom nejde 

(jen) o prostou popularizaci, tedy vzdělávání zainteresovaných laiků (což je cílem prezentace 

vědeckých výsledků ze strany vědecké obce směrem k veřejnosti70), ale právě o zábavný

(zajímavý) příspěvek (Reed, 2001). Výsledkem je tak přesun do kategorie soft news (viz oddíl 

1.2), kde lze oba diskurzy snáze skloubit i proto, že klade mnohem menší nároky na 

zachovávání pravidel obecné (zpravodajské) žurnalistiky. 

Můžeme tedy závěrem této části shrnout, že vědecká žurnalistika jako specifický typ 

práce novináře má některé unikátní předpoklady, které ji ozvláštňují oproti obecnému

způsobu provozování žurnalistiky. „Vědecký novinář“ je svým způsobem podobný filosofovi 

vědy, neboť se aktivně zajímá o její výsledky, má poměrně široký záběr vědeckých témat, 

která sleduje, a zároveň předkládá (interpretuje) výsledky vědy veřejnosti, aniž by sám tvrdil, 

že je vědcem.71 Jeho „angažovaná“ role (ve smyslu zaujetí pro vědu) modifikuje jeho práci 

(stavba zprávy atd.) a odlišuje ji od jiných typů žurnalistických děl. „Vědecký novinář“ se 

stává expertem na vědu, který je zároveň prostředníkem mezi světem (kulturou) laiků a 

společnestvím (kulturou) vědců, jejíž výsledky a objevy tlumočí dle poptávky veřejnosti 

(čtenářům atd.) Hraje tak roli „vrátného“ (gatekeeper), který rozhoduje o tom, co se do zpráv 

dostane a co nikoliv, podle několika základních kritérií, mezi něž patří především zajímavost 

zprávy a také způsob, jakým se dotýká zájmů čtenářů (relevance). Zároveň je ale také 

ovlivňován dominantní kulturou, typem média, ve kterém pracuje, i určitými kulturně-

specifickými zvyklostmi, které formují publikované obsahy i jejich formy.

1.4.1 Exkurz: Deficitní model versus alternativní modely

V předcházejících oddílech této kapitoly (s drobnou výjimkou oddílu 1.3) jsme při 

popisu science journalism a novináře specializujícího se na vědu jaksi implicitně 

                                               
69 Opět spíše nepřeložitelný mediální termín. Story je zde míněn dobrý mediální produkt, příběh, který dokáže 
strhnout, zaujmout čtenáře. Často se vyznačuje výše zmíněnými charakteristikami (konflikt, emoce, atd.). 
70 V českém prostředí je typickou ukázkou popularizačního časopisu biologický časopis Živa, který je sice na 
jednu stranu poměrně odborný, ale: 1) neuzavírá se před laickou veřejností do vědeckého diskurzu (jako 
impaktované časopisy) a 2) nesklouzává k bulvarizaci či senzacechtivosti bulvárně-vědeckých časopisů (jako 
časopisy typu 21. Století, které se v posledních letech rodí jako houby po dešti). Více o českém science 
journalism v následující sekci. 
71 A právě tato schopnost „překladu“, „popularizace“, „moderování“, jak se tento um také nazývá, je tím 
nejdůležitějším, co by měl vědecký novinář umět. Ostatně v některých (převážně anglosaskýc) zemích je role 
vědeckého novináře vnímána jako natolik zásadní, že na vysokých školách existují studijní programy, které 
připravují budoucí novináře právě na úskalí světa science journalism (namátkou např. City University London
nabízí magisterský studijní program v tomto oboru, podobnou katedrou disponuje i Boston College).  



23

předpokládali, že způsob, jakým věda komunikuje prostřednictvím novinářů s širší (laickou) 

veřejností, je založen na takzvaném „deficitním“ či „klasickém“ modelu komunikace, 

probíhajícím v rámci dominantního paradigmatu.72 Tento lineární přenosový model 

předpokládá v podstatě jednosměrnou komunikaci od vysílače informace (v našem případě 

věda / vědecká komunita), přes médium („vědecký novinář“, popř. běžný žurnalista) 

k pasivnímu příjemci bezhodnotové a objektivně vnímané informace (čtenář / posluchač / 

divák atd.). V tomto laswellovském73 vidění průběhu komunikace jsou média mocnými 

nástroji, jak působit na širokou veřejnost, která jaksi pasivně a v behavioristickém duchu 

akceptuje vše, co je jí předloženo, a tudíž je do jisté míry obětí působení těchto médií, která 

mohou veřejné mínění posunovat žádaným směrem. Příjemce informace je v tomto pojetí 

pasivní, neboť má deficit informací (proto deficitní model) a na média v podstatě nemá vliv. 

Denis McQuail ovšem ve svém Úvodu do teorie masové komunikace (McQuail, 2009)

prohlašuje, že tento intuitivní model či přístup zdaleka nemusí být adekvátní, a to hned 

z několika důvodů. Nabízí proto alternativu, která výše uvedené dominantní paradigma 

(založené na deficitním modelu) rozšiřuje a modifikuje. McQuail mezi hlavními rysy 

alternativního paradigmatu uvádí kritický pohled na skutečnost a odmítání hodnotové 

neutrality, popření lineárního modelu, kvalitativní přístup, preference kulturálních či 

politicko-ekonomických teorií, zájem o nerovnost a zdroje opozice ve společnosti, přijetí 

interpretativního a konstrukcionistického stanoviska a nedeterministický přístup k mediální 

technologii a sdělením (Mc Quail, 2009: 78). Důležitý je i poznatek, že komunikace není jen 

o prostém přenosu (sdělení) informace, ale také o společenském sdílení, propagaci a rituálu. 

Podívejme se nyní, jak lze tyto myšlenky aplikovat na komunikaci vědy a science 

journalism. 

1. (Ekonomická) závislost na dominantní kultuře. Věda (vědecké společenství) je sice 

poměrně jasně vymezenou kulturou, jenže ta je na dominantní kultuře dané 

společnosti poměrně výrazně závislá. A to co do obsahu vědy (kulturní pozadí do jisté 

                                               
72 Termín „dominantní paradigma“ si vypůjčuji z práce Denise McQuaila „Úvod do teorie masové komunikace“ 
(McQuail, 2009), z níž autor v tomto oddíle především vychází. Samotný termín paradigma uvedl do vědy 
v šedesátých letech T. S. Kuhn a mínil jím základní mustr (jakési „kopyto“), podle kterého věda/obor funguje. 
Paradigmata se ale mohou střídat, někdy si dokonce i konkurovat (Kuhn, 1997). To je ostatně i případ 
mediálního paradigmatu v podání McQuaila, které podle něj doplněno či nahrazeno alternativním paradigmatem.
Viz pozn. 15.
73 Harold Dwight Laswell (1902 - 1978) byl americký sociolog a jeden z prvních teoretiků mediální komunikace. 
Jeho nejznámější poučka týkající se komunikace ji charakterizuje takto: kdo (říká) komu co, jakým způsobem a 
(s) jakým účinkem. I z této poučky je poměrně jasně vidět, že Laswell měl blízko k behaviorismu 
(podmiňování). 
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míry formuje vědecké teorie, viz Mulkay, 197974), tak například i ekonomicky a 

politicky. Státy do velké míry ovlivňují přísun peněz do vědy a tím i směry, kterými se 

bude věda ubírat. To, co se dostává do vědeckých médií, tak zprostředkovaně může 

ovlivňovat stát (resp. dominantní kultura). Ještě výraznějším způsobem ovlivňují práci 

vědeckých týmů soukromé společnosti. Čím dál tím více vědců pracuje v aplikované 

oblasti, přičemž jejich výzkum hradí soukromé korporace, které si na druhou stranu 

nárokují práva na výsledky (a aplikaci) jejich práce. „Věda by neměla být považována 

za privilegovaný sociální případ a být oddělována od ostatních oblastí kultury. 

Naopak, měli bychom zkoumat dluh vědy vůči širší společnosti a snažit se zachytit 

komplexní vztahy mezi kulturní produkcí vědy a ostatními oblastmi sociálního 

života.“ (Mulkay, 1979: 121)

2. Alternativní způsob komunikace vědy. Se soukromým financováním75 vědeckého 

výzkumu souvisí i nové způsoby prezentace výsledků. Vědci či oddělení Public 

Relations (PR) jednotlivých soukromých společností mají zájem na tom, aby se o 

jejich výsledcích vědělo co nejdříve, i když tím na druhou stranu utrpí tradiční modely 

komunikace výsledků výzkumu ve vědeckém společenství. Vědecké týmy tak mohou 

prezentovat své výsledky na speciálních tiskových konferencích, rozesílat tiskové 

zprávy, vědci sami vystupují v médiích76 atd. Mnohdy tak činí ještě předtím, než jejich 

práce prošla procesem peer review (popsaným v úvodním oddílu této kapitoly), který 

v podstatě vede k akceptaci/odmítnutí výsledků jednotlivých výzkumů a jejich 

případné začlenění do korpusu vědy.77 Jenže tento proces je příliš zdlouhavý (někdy 

trvá měsíce) a v případech přelomových objevů, například v medicínské oblasti, jde 

mnohdy soukromým firmám o nemalé zisky. A tudíž se snaží své objevy prezentovat 

co nejdříve (i kvůli patentům na léky, atd.). Zdaleka ne vždy tak je dodržen proces 

zprostředkování vědy příjemcům informace skrze vědecké žurnalisty, neboť někteří 

vědci do médií sami aktivně přispívají a vyjadřují se v podstatě ke všemu (vědecké 

celebrity typu Richarda Dawkinse). 

                                               
74 Viz spec. kap. Science and the Wider Society, kde autor ukazuje, jak moc byl vznik darwinismu ovlivněn 
atmosférou viktoriánské Anglie (a jejím tehdejšími metaforami). „Tvrdím, že z obecného pohledu lze tvrdit, že 
obsah vědy je ovlivněn sociálními i kulturními faktory, jejichž kořeny ve vědě neleží.“ (Mulkay 1979: 109). 
Podobně hovoří český filosof a biolog Stanislav Komárek o tzv. sociomorfním modelování (2008: 114-119). 
75 Až 64 % výzkumu celosvětově je financováno ze soukromých prostředků (Bucchi 2004: 135). 
76 Bucchiho a Mazzaloniho studie (z roku 2003) například ukázala, že až jedna pětina článků v italských 
tištěných médiích za posledních padesát let byla psána vědci (Bucchi 2004: 113). 
77 To má dle U. Schnabela (2003) několik zajímavých důsledků. Jednak vznikají tzv. pseudoudálosti (závislost 
na zdroji informací), vše se koncentruje na nové vědy (pioneer science) a je zdůrazňován konflikt mezi vědci. 
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3. Interpretace výsledků vědy. Vědecké objevy a výsledky mohou být předmětem 

různých interpretací, které v dominantní kultuře mohou výrazně promlouvat nejen do 

veřejného mínění, ale například i do politiky. To, co je ve vědecké komunitě uznáváno 

za legitimní diskuzi nad výsledky bádání, může nabrat v dominantní kultuře formu 

nesmiřitelného souboje mezi alternativními tábory přívrženců jedné nebo druhé strany 

problému (za příklad si stačí vzít např. vědecké studie o kouření nebo vlivech dopadu 

jaderných elektráren na bezprostřední okolí). Jednotlivé interpretace tedy rozhodně 

nejsou tak ideálně bezhodnotové a neutrální, jako by měly být samotné výsledky 

bádání. 

4. Zdánlivá laickost veřejnosti. Lineární model v podstatě předpokládá, že čtenář 

(příjemce informace) je téměř naprostým laikem, který zkonzumuje a absorbuje 

jakoukoliv informaci, která je mu předložena. Nicméně tento přístup, byť podpořen 

některými výzkumy veřejného mínění (Bucchi, 2004: 110-113)78, které na vědeckou 

negramotnost veřejnosti ukazují, může být do velké míry zavádějící, neboť zdaleka 

nejde jen o faktické informace. Čtenáři navíc mohou být daleci naprostému laicismu 

(srv. vědomosti příznivců motorismu nebo pozoruhodné medicinské znalosti či 

alespoň povědomí, obzvláště u ženské populace), mohou se projevení svých znalostí 

při testech bránit nebo dokonce nové poznatky aktivně odmítat či s nimi polemizovat

(Bucchi 2004).79 Pro aktivní povědomí o vědeckém poznání je podle všeho důležité to, 

jakým způsobem se týká každodenního života – ať již jeho volného času (zmíněný 

motorismus), či např. rizik, kterým by se měl vyhýbat (např. medicína)80. Pokud nové 

vědecké poznatky do těchto oblastí nespadají (a zároveň nemají nějakou vysoce 

zajímavostní hodnotu), pak je skutečně zájem o ně minimální a vědomosti u laiků 

nízké.

5. Rituály, propagace, příjem. Vědeckou žurnalistiku, stejně jako jakoukoliv jinou, 

ovlivňují ještě další tři faktory. Prvním z nich je jakýsi rituální ohled mediální 

komunikace – nejde totiž jen o přenos informací, ale i tmelení sociálního přediva – ve 

                                               
78 Výzkumy veřejného mínění například ukazují, že až 30 % evropské populace si myslí, že normální rajská 
jablka neobsahují na rozdíl od geneticky modifikovaných rajčat žádné geny. Podle jiných výzkumů (National 
Science Foundation 1991) je až 90 % americké populace vědecky negramotných (Bucchi, 2004). 
79 Viz spec. kap. Communicating Science. Ostatně „vědecké informace“ mohou být v mnoha případech za 
zkušeností laiků. Bucchi uvádí příklad z britského Cumberlandu. Tam se místní obyvatelé po tragické 
černobylské havárii dávno před vědeckým zákazem stranili konzumace skopového masa, které naopak zpočátku 
vědci za závadné nepovažovali. Rozpor mezi vědeckými poznatky a aktivní zkušeností lze najít i za mnohými 
odmítnutími vakcinacemi dětí v Británii, neboť jejich matky znaly ze svého okolí případy, kdy vakcíny měly 
povážlivé vedlejší účinky, a tak se jaly svá dítka chránit. 
80 Zde se opět vracíme k naší typizaci přirozených tendencí, k typu  b) a c). 
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smyslu stvrzování základních pravd společnosti. V tomto ohledu je věda, pokud 

funguje v rámci svého paradigmatu (v Kuhnově smyslu slova) ideálním posilovačem 

stávajícího sociálního řádu (výsledky potvrzují teorie, vše probíhá, jak má). V době 

vědeckých revolucí je tomu samozřejmě naopak (dá se říci, že darwinistická teorie 

revolucionizovala i dominantní kulturu81). Propagační ohled zase zdůrazňuje význam 

zajímavosti pro publikum. Jak jsme již zmínili v bodu 4, čtenář (příjemce) se zajímá 

především o to, co na něj má bezprostřední vliv nebo jej nějakým způsobem fascinuje 

(viz také oddíl 1.3). A protože média (i vědci) mívají ekonomické zájmy, snaží se jim 

vyjít vstříc, neboť soutěží o pozornost čtenářů (příjemců), kteří ji mohou v daný 

okamžik napínat jen jedním směrem. To může ovlivnit i formu prezentace vědeckých 

poznatků, stejně jako jejich výběr. Příjmový ohled zase vyzdvihuje aktivní roli publika 

(čtenáře), jeho interpretace přijímaných sdělení atd. (viz bod 3 a 4 a oddíl 1.3).  

(McQuail, 2009: 82-86)

Závěrem tohoto exkurzu tedy můžeme shrnout, že science journalism, podobně jako 

jiné typy žurnalistiky, podléhá nejrůznějším vlivům, které značně transformují základní 

dominantní paradigma masové komunikace (vědy) a jeho výchozí předpoklad, tedy lineární 

(deficitní, přenosový) model. Svoji roli hraje komercionalizace vědy (bod 1), závislost na 

dominantní kultuře (bod 1 a také oddíl 1.3), alternativní způsoby komunikace vědy (bod 2), 

aktivní role publika (čtenářů) (bod 4), interpretativní charakter (body 3, 4 a 5) a také rituální, 

propagační a příjmové ohledy (bod 5). 

1.5 Česká scéna science journalism (tisk)

Média musí působit na trhu s volným časem, protože jsou pod čím dál větším komerčním a 

konkurenčním tlakem. Součástí je i tlak na větší zábavnost i v rámci veřejných záležitostí.

(Fairclough, 1995:11)

                                               
81 Toto tvrzení je ovšem do jisté míry zjednodušující. Ruse (2008) zdůrazňuje, že Darwin vycházel z pozadí 
viktoriánské Anglie a průmyslové revoluce a tyto vlivy jeho teorii evoluce prostřednictvím přirozeného výběru
dozajista velmi ovlivnily. Na druhou stranu jeho teorie vedla k velkým společenským změnám, alespoň co se 
týká náboženských, vědeckých a dalších přesvědčení ve společnosti a také sdílených významů.
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V posledním oddíle této kapitoly si představíme základní obrysy vědecké žurnalistiky

v české mediální kotlině. K tomuto účelu autor využil82 již zmíněné základní schéma 

komunikace vědeckých poznatků, jež ve své zprávě Science and Society cituje britská

Sněmovna lordů (Allen, 2002). Tato zpráva dělí science journalism (jako referování o dění ve 

vědě) na tři proudy: odborný (komunikace mezi vědci), profesionální (komunikace skrze 

vědecké žurnalisty, tedy mediálními specialisty na vědu) a obyčejný (komunikace 

prostřednictvím běžných novinářů). 

Autor Čtenář Médium Proud

Vědec
Vědec Žurnál Odborný

Poloodborník

Populárně naučný tisk, 
specializovaná rubrika „Věda“

Populárně 
naučný

----------------
Vědecky 

žurnalistický
Vědecký 
novinář

Laik
Bulvární časopisy

Bulvárně 
žurnalistický

Běžný novinář Některá tištěná média, včetne bulváru
Obecně

žurnalistický

Tab. 1.1. Různé druhy mediální komunikace vědy. 

Toto základní dělení zde bylo autorem rozšířeno ještě o dvě další kategorie (viz 

tabulka 1.1). Z odborného proudu byl vyčleněn populárně naučný typ. Čtenáři se totiž nedělí 

pouze na laiky a odborníky. Třetím typem čtenářů může být poloodborník (ne-laik), tedy 

zájemce o obor, který v něm sice nebádá, nicméně o něj má velký zájem a zhusta v něm 

disponuje alespoň základními znalostmi (typicky gymnaziální úrovně). Právě jemu vychází 

vstříc většina populárně naučných časopisů, speciálních vědeckých rubrik atd. 

Další typ komunikace vědeckých poznatků lze vyčlenit z druhé kategorie zprávy 

britské Sněmovny lordů, je bulvárně-žurnalistický proud. Tento proud zajišťuje komunikaci 

mezi vědou a laickou (ve smyslu znalostí) veřejností, která je do jisté míry fascinována 

vědeckými objevy. Od předchozího typu poloodborníka se neliší ani tak zájmem o vědu, ale 

základními znalostmi, které u něj mohou být na velice nízké úrovni. V ústrety mu vychází 

média, která se snaží obsah co nejvíce zjednodušit a co nejvíce vyjít vstříc přirozeným 

zájmům člověka (především zájmu o „tajemno“). Výsledkem je „bulvárně-vědecký“ proud 

komunikace, jenž typicky laickým čtenářům podává z vědeckého pohledu sice mělký obsah, 

                                               
82 Pro již v úvodu zmíněnou nepřítomnost podobného rozlišení v dostupné české literatuře, která by se zabývala 
českou mediální scénou. 
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který je ale předáván vysoce atraktivní formou a má za úkol především bavit. Autoři 

příspěvku v tomto proudu komunikace mohou být jak vědečtí žurnalisté, tak novináři běžní. O 

tom, jak je tento proud v současnosti populární, svědčí i fakt, že časopisy do této kategorie 

spadající mají i statisícové náklady. 

Pojďme si ale jednotlivé proudy představit v podrobnostech popořadě.

1.5.1 Odborný proud

O tomto proudu jsme se zmínili již v první části této kapitoly (v části 1.1), a tak zde 

jen stručně shrneme, jak je zde chápán. Odborný proud reprezentuje komunikaci vědeckých 

poznatků mezi samotnými vědci prostřednictvím odborných časopisů. Tyto recenzované 

časopisy se především v případě přírodních (ale dnes již i sociálních) věd honosí impaktovým

faktorem83, jde v nich především o sdílení výsledků práce různých odborníků na dané téma a 

jejich cílovou skupinou je tedy především odborná veřejnost. Laická veřejnost nemá do těchto 

periodik v podstatě přístup, především kvůli chybějícím vysoce odborným znalostem, což jí 

zabraňuje proniknout skrze vědecký diskurz k probírané tématice jednotlivých článků. 

Vědecký novinář zde v podstatě nehraje žádnou roli, neboť autory prací jsou ve většině 

případů samotní vědci a v redakčních radách těchto časopisů obvykle sedí rovněž fundovaní 

odborníci, jejichž novinářská práce je spíše formální (zajištění procesu peer review, skládání 

témat jednotlivých čísel atd.). V českém prostředí si jako příklady odborných žurnálů můžeme 

uvést například Photosynthetica, Folia Microbiologica, Chemické listy (či v případě 

sociálních věd Sociální studia a Soudobé dějiny). Ze světových časopisů mají v posledních 

letech nejvyšší faktor citovanosti Journal of Biological Chemistry, Proceedings of the 

National Academy of Sciences, Nature a Science (Sciencewatch, 2012). V této práci se 

odborným proudem již dále v podstatě nebudeme zabývat, neboť se vědecké žurnalistiky týká 

jen okrajově (tyto žurnály fungují maximálně jako zdroje informací pro vědecké novináře). 

1.5.2 Populárně naučný proud

Populárně naučnému proudu, jak už vyplývá ze samotného pojmu, jde o mediální 

prezentaci vědy a šíření vědecký poznatků směrem k širší veřejnosti (Oxfordský slovník

                                               
83 Tedy průměrnou citovaností článků, jež v daném žurnále vyjdou. 
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201184). Tato tužba byla v českých zemích silně pociťována od počátků národního obrození a 

mimo jiné se projevila i ve zbudování Národního muzea a několika dalších aktivitách. Došlo 

samozřejmě i na mediální produkci skrze tištěná média, z nichž se dvě nejvýznamnější85, tedy 

časopisy Živa a Vesmír, zachovala dodnes. Jejich společnou charakteristikou je prezentace 

vědeckých objevů samotnými vědci (odborníky), kteří ale sdílejí většinu poznatků skrze 

stránky časopisu s alespoň částečně vzdělanou (tj. ne zcela laickou) čtenářskou obcí, jež se 

rekrutuje především ze studentů přírodovědných oborů a aktivních zájemců z řad širší 

veřejnosti. Tudíž jde o jakousi polo-odbornou komunikaci. Ve svých článcích se ovšem 

pokoušejí své texty upravit (v našem pojmosloví přeložit) do srozumitelného jazyka obecné 

češtiny tak, aby mohly zároveň plnit popularizační funkci vědy. Autory textů jsou tedy jak 

samotní vědci, tak vědečtí novináři.

Prvním ze zmíněných časopisů, které v českém prostředí plní populárně-naučnou roli,

je Živa86, založená roku 185387 jedním z prvních mužů cytologie Janem Evangelistou 

Purkyněm (a jeho kolegou Janem Krejčím). Její zakladatelé jí vytyčili za cíl „přinášet články 

o krásách vlasti a její přírodě i o přírodě přetvořené, tedy o zemědělství, výrobě, člověku a 

jeho anatomii, o nemocech a léčení, články z oboru filosofie a historie přírodovědy.“88 Tato 

tématika zůstala Živě vlastní v podstatě dodnes, i když v současnosti se soustředí především 

na tuzemskou biologickou problematiku, včetně „témat moderních oborů genetiky, 

molekulární biologie, virologie, mikrobiologie, imunologie aj. Některé příspěvky se snaží 

přiblížit čtenářům nové metodické přístupy používané v biologii,“ jak uvádí ve své prezentaci 

webové stránky časopisu. Původní témata filosofická či etnografická, která byla Živě

v samotných začátcích vlastní, dnes poněkud ustupují do pozadí, stejně jako témata 

z aplikované biologie, jež se zase prosazovala za éry komunistické. Živa:

„Přináší původní články přibližující především výsledky české vědy, ale také výkladové 

seriály, terminologické slovníky, zajímavé poznatky a pozorování mladých autorů i laických 

znalců přírody, nabízí řadu informací ze zahraničních přírodovědných cest našich badatelů. Texty 

                                               
84 Oxfordský slovník k heslu popularizovat uvádí definici: Popularizovat – zpřístupnit (nějaké vědecké či 
akademické) dané téma veřejnosti srozumitelnou formou. Tato definice velice dobře ladí s překladatelskou rolí 
vědeckého novináře, jak jsme ji ve dříve zmíněných oddílech popsali.(Oxfordský slovník, 2011).
85 Z historických titulů se o vědu částečně zajímaly například i Tylovy Kwěty české (dnešní Květy). Dnes bychom 
je ale patrně zařadili spíše do „bulvárního“ proudu vědecké žurnalistiky. 
86 Mimochodem název Živa pochází od bohyně plodnosti polabských Slovanů. (Živa, 2011)
87 Slavný přírodovědecký časopis Nature byl založen až o plných šestnáct let později (1869), Science dokonce až 
v roce 1880. (Nature, 2012; Science, 2012)
88 Informace o časopisu Živa jsou přebrány z webových stránek (Živa, 2011), ukázkového čísla Živy (2006) a 
také z osobního rozhovoru s šéfredaktorkou Živy Janou Šrotovou. 
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jsou recenzovány našimi předními odborníky pro danou tématiku a doplněny originálními 

dokumentačními fotografiemi.“ 

(Živa, 2011)

Živa je na jednu stranu popularizačním časopisem, zaměřeným na širší veřejnost, 

nicméně na druhou stranu je žurnálem vycházejícím jen v omezeném několikatisícovém 

nákladu s periodicitou šesti čísel ročně, k dostání je téměř výhradně formou předplatného, a i 

když v něm jde o popularizaci, zakládá si na odborných článcích, které jsou před 

publikováním recenzovány (v podstatě procesem peer review). Všechny tyto skutečnosti tedy 

její popularizační roli omezují, a tak hraje spíše roli informačního časopisu pro samotné vědce

(jež se zajímají o dění v příbuzných oborech) a zainteresovanou čili poloodbornou veřejnost 

(tedy především studenty biologie a aktivní zájemce o přírodovědu z řad širší veřejnosti). 

Druhým časopisem, který se i přes značně letitou historii udržel na mediální scéně 

dodnes, je Vesmír. Ten sice začal vycházet o plných osmnáct let později než Živa (tedy v roce 

1871), nicméně program si pod vedením Václava F. Kumpošta vytyčil podobný: (pojednávat) 

„o veškerých záležitostech ze všech oborů vědy přírodní, země i národopisu, filosofie 

průmyslu a živnosti". Nicméně jak naznačuje samotný název časopisu, měl student medicíny 

(a Purkyňův žák) Kumpošt snahu o co nejexaktnější provedení svého časopisu, byť se měl 

stejně jako Živa zajímat především o lidské ohledy vědeckých bádání, nikoliv jen vědu pro 

vědu (Vesmír 1961/2, 2011)

Vesmír stejně jako Živa přežívá dodnes a dokonce by se dalo říci, že i vzkvétá. Jeho 

náklad je o něco vyšší než u Živy (i když také nepřesahuje deset tisíc), přičemž jej lze při 

pravidelné měsíční frekvenci sehnat i v běžném prodeji, a to dokonce i na Slovensku. Také 

Vesmír se zajímá i dnes především o přírodovědecká témata, ovšem má poněkud širší záběr 

než Živa, neboť se nesoustředí pouze na biologii, ale i na další přírodní (exaktní) vědy, jako 

fyziku, geologii, kybernetiku, matematiku, technické vědy, chemii, zemědělství, medicínu a 

další vědní obory. 

Nicméně i přes slušný náklad a dostupnost má i tento časopis v nabídce mediální 

prezentace dění ve vědecké obci spíše menší dopad. Jak již bylo řečeno v úvodu tohoto 

oddílu, stejně jako Živa i Vesmír vyžaduje od svých čtenářů nějaké elementární vzdělání a 

především zájem o obor, ať už je jakýkoliv. Jinými slovy, většinu článků v obou časopisech 

lze jen stěží považovat za lehké čtivo, vhodné k ukrácení dlouhé chvíle, například při čekání 

na autobus. Navíc, ve srovnání s dalšími proudy (české scény) mediální prezentace vědy, ať 
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již prostřednictvím celostátního denního tisku ,nebo prostřednictvím nejrůznějších „bulvárně-

vědeckých časopisů“, je jeho dopad na čtenářskou obec (na české scéně) spíše mizivý.

Jako příklad populárně naučného časopisu, který se nezaobírá přírodními vědami, 

může posloužit titul Dějiny a současnost: kulturně historická revue, což je historický časopis 

(tedy časopis nabízející historická témata), který začal vycházet už v roce 1959 a s přestávkou 

mezi lety 1969 a 1989 vychází dodnes.89 Že je jeho cílem právě popularizace vědy, je jasné i 

z prohlášení na webových stránkách tohoto titulu:

„Časopis se zaměřuje na kvalitní popularizaci historie jako vědy. Autory článků jsou 

výhradně vědečtí pracovníci, vysokoškolští pedagogové, doktorandi a studenti historických oborů, 

archiváři, muzeologové a historici umění.“  

(Dějiny a současnost, 2012)

Také zde je jasně patrno, stejně jako v případě Živy či Vesmíru, že tomuto časopisu jde v první 

řadě o ideu popularizace vědeckých poznatků, nikoliv o finanční zisk. 

Dlužno ještě dodat, že poloodborná, či ne-laická veřejnost se nesoustředí při svém 

hledání poznání pouze na nejrůznější popularizační časopisy. Mimo všech možných

populárně naučných knih, přednášek, výstav atd. její tužby mimo jiných médií uspokojuje 

především vědecky-žurnalistická produkce (oddíl 1.5.4) a také bulvární produkce (viz 

následující oddíl) či obecná žurnalistika (oddíl 1.5.5). 

1.5.3 Bulvárně-vědecký proud

Ještě více v ústrety směrem k laické veřejnosti se vydaly v českém mediálním 

prostředí vědecké časopisy, které se soustředí především na zmíněnou „zajímavostní“ stránku 

vědeckých objevů. Jde v nich především o prezentaci vědeckých výsledků, které jsou 

nějakým způsobem fascinující (zmíněný gee-whiz efekt), ať již jde o senzační objevy, 

nevídané důsledky některých přírodních dějů či nejrůznější zajímavé paralely ze světa vědy. 

Tyto časopisy, kterých je v současnosti90 na trhu poměrně velké množství (v závislosti na 

tom, jakou si zvolíme definici bulvárně vědeckého časopisu, jich je kolem patnácti91), vychází 

                                               
89 Mimochodem vychází v Nakladatelství Lidové noviny. 
90 Roky založení jednotlivých časopisů se vesměs pohybují od roku 2005 až do současnosti. Výjimkou je česká 
verze National Geographic, jež vychází od roku 2002.
91 Samozřejmě také záleží na tom, zdali do této kategorie zařadíme i historií se zabývající „bulvární“ časopisy, 
které v posledních letech prožívají v Česku nevídaný „boom“ (Magazíny, 2011). Ostatně humanitní vědy (social 
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ve velice solidním nákladu v rozsahu od 40.000 (Enigma) kusů až po téměř 100.000 kusů 

(Epocha) (Magazíny, 2011). 

Tématicky si tyto časopisy v podstatě nekladou hranice. Jedinou podmínkou pro 

zveřejnění jakéhokoliv textu je „vědecký“ původ informací. Vědecký v uvozovkách proto, že 

zdroji mohou být jak nejrůznější vědecké žurnály, tak různé podivné experimenty či třeba 

pozorování paranormálních jevů. V podstatě by se dalo říci, že tyto časopisy odhalují jakési 

„tajemno“. Šíře prezentovaných oborů se tedy rozpíná od již zmíněných paranormálních jevů, 

přes astrologii, astronomii až po historii, přírodní vědy, medicínu, techniku atd.„Bulvárními“ 

je nazýváme proto, že jejich prvořadým cílem není popularizace vědy či vědecké obce (nebo 

její podpora), a patrně také není jejím přímým zájmem vzdělávání lidu. Jejich hlavním cílem 

je komerční zisk a za tímto účelem vychází co nejvíce vstříc laickému čtenáři. To se o 

zmíněné Živě a Vesmíru říci nedá. Živu totiž vydává Akademie věd (a tudíž si může dovolit 

nesoustředit se na zisk, nýbrž spíše n vzdělávání čili popularizaci) a i když je Vesmír nyní 

soukromou organizací, je natolik svázán svým tradičním programem, že si odklon 

k bulvárnosti a prvoplánovosti nemůže dovolit. To ovšem neplatí pro zmíněné „bulvárně-

vědecké“ časopisy, jejichž jediným cílem je co nejvyšší náklad a tím i zisk pro vydavatele. 

Tomu je podřízena jak forma (typicky bulvární92), tak obsah, který jde v podstatě 

charakterizovat slovem „senzacechtivost“. 

Nároky na čtenáře jsou u tohoto typu mediální produkce spíše minimální (ostatně dost 

často tvoří většinu obsahu obrazový materiál), a tudíž se čtenáři těchto periodik mohou 

rekruotovat i z řad naprostých laiků, po nichž (na rozdíl například od Lidových novin či 

Živy93) v podstatě není k využití jejich mediálního obsahu požadováno žádné vyšší vzdělání a 

předchozí vědění. Neznamená to ovšem, že by tyto publikace neměly co nabídnout i 

aktivnímu publiku (poloodborníkům, ne-laikům), kteří zde mohou rovněž nacházet informace, 

po nichž pátrají. Nicméně nejdůležitější je si při čtení těchto médií uvědomit, že si za cíl 

kladou co nejvyšší prodej a tomu uzpůsobují i obsah. 

Tím samozřejmě nechceme nijak snižovat tyto publikace, nicméně představují (zdá se)

přesně opačný pól spektra, na jehož druhé straně se nachází tradiční časopisy Živa či Dějiny a 

Současnost nebo impaktované časopisy. Někde mezi těmito póly se vyskytují populárně 
                                                                                                                                                  
science) se obvykle ze science journalism (ať již jej chápeme jakkoliv) vyčleňují, neboť zabírají v žurnalistické 
produkci samostnatné místo (Wormer, 2008). 
92 Vizuální podoba, jayzková forma, mělkost informací, atd. Především ve vizuální stránce je rozdíl mezi 
populárně naučnou (např.) Živou a (např.) časopisem Příroda zcela zřejmá. Důraz na vysoce kvalitní 
velkorozměrové fotografie a současně minimum textu v Přírodě přímo dokazují, jak je pro současnou 
postmoderní dobu obraz důležitý.
93 Alespoň tak to vyplývá z rozhovorů s Josefem Matyášem, šéfem rubriky „Věda“ v Lidových Novinách, či 
z rozhovoru s Janou Šrotovou, šéfredaktorkou Živy. Viz přílohy této práce. 
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naučné publikace, rozhlasové a televizní pořady94, a pak také příloha „Věda“, která je hlavním 

cílem této práce. Právě novinové „vědecké přílohy“ značí další proud mediální prezentace 

vědy v Česku. V pravém smyslu je to proud jediný, který prezentuje skutečný science 

journalism. Zabývat se jím bude následující část tohoto oddílu.

1.5.4 Vědecky žurnalistický proud

Dalším, a pro tuto práci nejdůlěžitějším proudem komunikace vědeckých poznatků 

v tištěných masových médiích, je vědecky žurnalistický proud. V tomto typu komunikace jde

o prezentaci vědeckých výsledků prostřednictvím denního tisku - či specializovaných 

internetových rubrik „Věda“, kterou na stránkách svých webových mutací nabízejí všechny 

české seriózní95 celostátní noviny - směrem k co nejširší veřejnosti, a to pokud možno seriózní 

a současně zajímavou formou. Jde tedy o onu „překladatelskou“ žurnalistiku, jak byla 

definována v předchozích oddílech. Profesionální vědečtí novináři na stránkách jednotlivých 

novin či jejich speciálních vědeckých rubrik seznamují jak laickou, tak především polo-

odbornou veřejnost s tím, co je ve vědě nového, snaží se připomínat některé významné 

události ve vývoji vědy a ukazovat na její budoucnost. Autory těchto novinových článků

přitom povětšinou nejsou samotní vědci (i když jak ukáže výzkumná část této práce, 

v Lidových novinách to tak úplně neplatí), protože většinu příspěvků sepisují vědečtí 

žurnalisté, kteří se snaží sledovat dění ve vědecké obci a svým čtenářům přinášet to, co je 

podle nich zajímavé (o gatekeepingu viz výše). Tito novináři-specialisté tedy překládají 

z vědeckého diskurzu prostřednictvím žurnalistického diskurzu pro obyčejné čtenáře dění ve 

vědě. Nevyhnutelně tak na jednu stranu zjednodušují to, co vědci objevují nebo navrhují, na 

druhou stranu to ale přetvářejí do mnohem stravitelnější formy – tedy alespoň pro laickou 

veřejnost. Jak už jsme zmínili, vede to k různým třenicím a kompromisům, neboť (jak se zdá) 

v mainstreamových médiích je velice častá nepřímá úměra mezi zajímavostí (z pohledu 

publika) „vědeckého“ článku a jeho odbornou kvalitou (z pohledu vědecké obce). Úkolem 

vědeckého novináře je pak dosáhnout jisté formy kompromisu mezi srozumitelnosti a 

zábavností textu, který prezentuje. 
                                               
94 Televizní pořady - ze základní nabídky českých kanálů jde především o programovou nabídku České televize 
(Prizma, Milénium, Polaris aj.) - zde záměrně nezmiňujeme i vzhledem k tomu, že předmětem této práce je 
především tématika science journalism v tisku. To samé platí i pro rozhlasovou produkci (např. nabídku ČRo 
Leonardo). 
95 Seriózním tiskem míníme v podstatě veškerý celostátní tisk, s výjimkou typicky bulvárních deníků, jako jsou 
Blesk či Aha. Mimochodem právě deník Aha vystihuje přímo typicky námi popsaný bulvárně-žurnalistický 
proud: jeho internetová rubrika, která se obsahově alespoň přibližuje „Vědě“ se jmenuje „Musítě vědět: záhady a 
tajemno.“ (viz 1.5.3)
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V současnosti si v českém celostátním tisku udržely přílohu „Věda“ pouze Lidové 

noviny a částečně Právo (jedna stránka ve čtvrteční příloze „Salon“). Vědecké zpravodajství 

je obvykle spíše roztroušeno po domácí a zahraniční rubrice (viz úvod první kapitoly). 

Nicméně, jak ukazuje letmý průzkum internetových mutací jednotlivých českých deníků96, 

vědu jako rubriku vyčleňuje alespoň na svých webových stránkách veškerý seriózní celostátní

denní tisk (viz pozn. 95). Předmětem této práce ale je vědecká žurnalistika v tisku, a zde tedy 

zůstáváme víceméně pouze u Lidových novin, které si jako jediné na celostátní úrovni drží 

samostatnou přílohu „Věda“, a to již od roku 1998. Konkrétnímu představení této přílohy se 

budeme věnovat v následující kapitole, v níž bude zmíněna historie této rubriky, její aktuální 

forma, způsoby práce v redakci atd. 

1.5.5 Obecně žurnalistický proud

Poslední typ vědecké žurnalistiky je sice jedním z nejzákladnějších97, nicméně dnes 

tím nejřídčejším, a proto je zde vlastně zmíněn jen pro úplnost. Alespoň na celostátní úrovni 

totiž mají všechny seriózní deníky v Česku své specialisty na vědu, kteří obstarávají jak 

tištěnou, tak webovou verzi vědeckých zpráv. Klasičtí novináři pak k vědeckým zprávám 

(zprostředkovaným tiskovými agenturami) přistupují pouze zřídka, děje se tak především 

v bulvárních denících anebo i v běžných novinách, pokud zrovna není „vědecký“ redaktor 

k dispozici (typicky víkend). Věda se samozřejmě prostřednictvím „běžných“ novinářů 

dostává i na stránky dalších časopisů (Respekt, Reflex, Týden atd.)nicméně jedná se také o

poměrně řídký jev – tak jako ve většině deníků se vědě totiž jako hlavní zprávě (tématu) 

dostává prostoru spíše v mimořádných situacích (naprosto převratný objev / český úspěch / 

věda hraje roli v jiném problému). Nevýhody práce těchto „běžných“ novinářů jsou zřejmé. 

Nemají dostatečné znalosti vědeckého prostředí, neorientují se ve vědeckém diskurzu, často 

nejsou schopni odlišit podstatné zprávy od nepodstatných atd. Jako v každé jiné rubrice jejich 

práci zastane lépe odborník, v tomto případě vědecký novinář. 

                                               
96 I když je někdy skryta pod hlavičkou „Techniky“ jako například u iHNEDu či iDNESu (tedy alespoň 
na sklonku roku 2011).  
97 Alespoň co se týče zpravodajské žurnalistiky jako takové. Nicméně celá problematika je poněkud složitější. 
Jedny z prvních tiskovin, alespoň co se týče časopisů, totiž tvořily nejrůznější vědecké žurnály. (Jirák a 
Köpplová, 2009: 64-5).
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1.6. Závěr

Tímto tedy končí první kapitola této práce, která měla za cíl představit způsob 

fungování vědecké žurnalistiky (science journalism) nejen obecně, ale i konkrétně v Česku. 

Zdůrazněna byla „překladatelská“ role vědeckého novináře, jakož i těžkosti, se kterými se 

během své práce setkává. V další části této práce budou představeny Lidové noviny a jejich 

příloha „Věda“, jež jsou vlastním tématem výzkumu, a také některé výňatky z rozhovoru 

s Josefem Matyášem, jež by měly nastínit způsob práce vědeckých novinářů v tomto listu a 

pomoci při formulování některých výzkumných otázek, jimiž se zabývá praktická část této 

práce. 
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Kapitola druhá: Lidové noviny

V této kapitole si nejprve krátce představíme historii i současnost Lidových novin jako 

celku (2.1), a poté se podrobněji podíváme i na způsob fungování přílohy „Věda“, která je 

hlavním předmětem této diplomové práce (2.2). 

Poznámky k historii Lidových novin pochází předevšmí z internetové prezentace 

Lidových novin, která je dostupná na webu lidovky.cz (Lidové noviny, 2011), a částečně také 

z knihy Jiřího Pernese Svět Lidových novin (Pernes, 1993). 

Hlavním zdrojem informací druhé části této kapitoly je rozhovor se šéfem rubriky 

„Věda“ v Lidových novinách Josefem Matyášem. Rozhovor s tímto zástupcem studovaného 

média byl proveden z toho důvodu, že (jak už bylo zmíněno), v Čechách podobný 

longitudální výzkum vědecké přílohy zatím nebyl proveden, a proto názory vedoucího rubriky 

„Věda“, kterou tato práce studuje, významně pomohly při formulování výzkumných otázek a 

sledovaných proměnných v obsahové analýze, jež mapuje vývoj a částečně i obsah přílohy 

„Věda“ v Lidových novinách mezi lety 1997-2012.

2.1 Historie a současnost Lidových novin i rubriky „Věda“

Lidové noviny sice začaly v Brně vycházet už roku 1893, ovšem jejich vývoj 

v minulosti nejprve přerušila nacistická okupace, a poté i komunistický režim, jenž jejich 

vydávání během své vlády na téměř osmačtyřicet let zcela zastavil. Tradice Lidových novin se 

tak obnovuje až po převratu v roce 1989. Plné obnovení Lidových novin příchází na počátku 

roku 1990, kdy list vede Jiří Ruml (Pernes, 1993:135-6). O tři roky později kupuje redakci 

švýcarský koncern Ringier Taurus (dnes vlastní mj. Blesk či Reflex). V roce 1998 získává 

majoritní podíl v Lidových novinách společnost Pressinvest (vlastněná německou RBVG), 

která začíná titul vydávat v barvě (2001) a zakládá i internetovou mutaci listu. Posledním 

majitelem je ovšem koncern MAFRA vydávající současně i Mladou frontu Dnes. 

Šéfredaktorem je (od roku 2009) Dalibor Balšínek. (Lidové noviny, 2011)

Pro tuto práci je nicméně nejzajímavější období od roku 1997, kdy vzniká koncept 

příloh, a s ním i rubrika „Věda“. Kořeny vzniku „Vědy“ v Lidových novinách nalezneme 

konkrétně v říjnu 1997, kdy nový šéfredaktor Pavel Šafr zavedl pro Lidové noviny čerstvý

systém příloh. Součástí pátečního vydání listu se totiž stala „Akademie“ („příloha Lidových 

novin pro vědu a školství“), kde se nejprve objevovaly jednotlivé vědecké články, a později
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celá stránka vědeckých informací. Krom „Akademie“ začaly v této době vycházet i další 

přílohy: (sobotní) „Nedělní Lidové noviny“ s vloženou přílohou „Orientace“, v úterý 

„Zdraví“, ve středu „Koruna“ a v novém formátu Lidových novin byla i čtvrteční 

„Perspektiva“ a „Pátek“. V dubnu 1998 se vědecká rubrika osamostatňuje od „Akademie“ a 

vzniká zcela samostatná rubrika „Věda“, která tohoto roku vychází pravidelně nejprve každý 

pátek a poté v sobotu v rozsahu nejprve dvou a následně tří nebo čtyř stránek (v závislosti na 

tom, je-li zařazena inzertní stránka, případně stránka „Nové knihy“). Do rubriky „Věda“ je 

navíc vložen dvojlist „Orientace“, který „tvrdou“ vědu doplnil o informace z věd sociálních 

(humanitních), nicméně od samotné „Vědy“ je formálně oddělen („Orientací“ se tato práce 

nezabývá.)  V těchto začátcích „Vědy“ stál v jejím čele Martin Uhlíř, jehož v roce 2000 

vystřídal stávající (2012) vedoucí rubriky Josef Matyáš98. 

V roce 2003 se (stále sobotní) „Věda“ přesunuje do třetího sešitu za „Orientaci“ do 

„Neděle“. V dubnu roku 200599 přichází velká změna: sobotní plné vydání „Vědy“ totiž 

doplňuje i jednostránková příloha rubriky „Byznys“, jež vychází každý den. Tento rozkvět 

„Vědy“ trvá do až září 2009, kdy každodenní jednostránková příloha mizí (respektive se 

přesouvá na web100) a „Věda“ (přesněji „Věda a výzkum“) se v tištěné verzi Lidových novin

prezentuje pouze v úterý (v rozsahu čtyř stran) a v sobotu (jednostránková součást přílohy 

„Orientace“). 

Další významná změna proběhla na konci roku 2011. V září rubriku „Věda a výzkum“ 

nahrazuje „Medicína a věda“, která je přesunuta z úterý na středu (medicínská témata mají na 

starosti „vědečtí“ redaktoři). Jednostránková vědecká příloha sobotní „Orientace“ zůstává jen 

do konce roku 2011, přičemž od začátku roku 2012 mizí.101

Na závěr této části se ještě zmíníme o nákladu Lidových novin. Historicky se totiž 

počet tištěných výtisků Lidových novin (a pochopitelně í přílohy „Věda“) poměrně značně 

lišil. Ve zmíněném roce 1997, kdy Pavel Šafr měnil koncept Lidových novin a přidal do nich i 

přílohu „Věda“, tvořil tištěný náklad průměrně přibližně 80 tisíc výtisků, nicméně v roce 2005 

to už bylo přes 110 tisíc výtisků a nakonec v roce 2011 činil něco málo přes 64 tisíc výtisků. 

Průměr pro středu, kdy momentálně „Věda“ vychází, je pouze zhruba 50 tisíc výtisků. 

Současný dopad „Vědy“ na čtenáře je tak dokonce nižší, než u jednoho z nejznámějších 

                                               
98 Počet členů rubriky se v různých dobách lišil. Ještě v roce 2009 pracovalo v Lidových novinách na vědeckých 
příspěvcích pět lidí, v roce 2011 to už jsou pouze dva. 
99 Rok 2005 je dobou, kdy začaly ve velkém vznikat „bulvárně-vědecké“ časopisy a potávka po „vědeckých 
informacích“ byla extrémně vysoká. Je zajímavé si povšimnout, jak na to reagovaly právě Lidové noviny.
100 Web lidovky.cz vznikl již v roce 2001. 
101 Pro detailní informace ke změnám formátu přílohy“Věda“ Lidových novin viz excelová příloha této práce, 
záložky „Změny formátu“. 
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současných „bulvárně-vědeckých“ časopisů, kterým je 21. Století, jehož absolutní náklad je 

(co čtrnáct dní) 72 tisíc výtisků. Ještě lépe je na tom jiný čtrnáctideník z nakladatelství RF 

Hobby Epocha, jenž se díky „vědeckým“ informacím dopracoval dokonce k nákladu 100 000 

výtisků. (Magazíny, 2011; ABC ČR, 2011)

2.2 Specifika „vědecké žurnalistiky“ v Lidových novinách

Protože neexistuje žádný kodex, co všechno vlastně je a není science journalism, 

jednotlivé redakce a redaktoři vědeckých rubrik mívají dosti odlišné názory na to, co vlastně 

ještě do „Vědy“ patří a co nikoliv. Jedním z cílů výzkumné části této práce je zjistit, které 

vědecké obory byly a jsou v příloze „Věda“ Lidových novin nejhojněji zastoupeny. Sledovány 

byly nicméně i mnohé další paramatery, které jednak vyplynuly z pilotní studie, jež si autor 

této práce udělal, a pak také z krátkého informačního rozhovoru s vedoucím rubriky „Věda“ 

v Lidových novinách Josefem Maytášem, jenž se na obsahu této rubriky podílel od jejího 

vzniku, přičemž od roku 2000 má tuto rubriku na starosti.102

Podle Matyáše se redaktoři v Lidových novinách soustředí především na konkrétní 

aktuální výzkum, jeho stávající výsledky a možné důsledky pro člověka (lidstvo). 

„Gró těch textů jsou články a zpravodajské texty. To znamená, že sdělujeme nějakou 

informaci, ptáme se, k čemu je dobrá a jak se projeví na našem životě. Jak se projeví 

v praktickém životě.“103

(Matyáš, 2011)

„A pak vybíráme podle toho, co nás zaujme, jak obrazově, tak aktuálně. Ta aktuálnost 

je důležitá především, ale musí tam být i nějaká zajímavost, aby to bylo zajímavé. A také to 

musí být sdělitelné většímu množství čtenářů, protože můžete mít sice zajímavou zprávu, ale 

ta může být o tom, že v buňce na genu 252 se posunuly dvě molekuly doprava, pak to 

samozřejmě není zpráva pro deník nebo pro celostátní noviny. Takže musí tam být nějaký 

prvek sdělitelnosti.“ (Matyáš, 2011)

                                               
102 Přepis tohoto rozhovoru je přiložen v souboru typu Word pojmenovaném Rozhovor s Josefem Matyášem. 
103 Jaké procento textů je čistě zpravodajských a soustředěných na aktuální výzkum a dění ve vědě (a jak se toto 
množství historicky měnilo) je dalším z úkolů obsahové analýzy této práce.
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Tudíž aby se nějaká konkrétní událost z vědeckého světa dočkala zveřejnění v rubrice

„Věda“ Lidových novin, 104 musí dle Josefa Matyáše splnit alespoň jednu z následujících 

podmínek (nejlépe však všechny) :

a) Aktuálnost

b) Zajímavost (především co se týče důsledků pro konkrétního člověka)

c) Relevance

d) Sdělitelnost

Tyto charakteristiky se v podstatě kryjí s tím, co žurnalistická teorie označuje za vlastnosti 

běžné zprávy: tedy zajímavost, relevanci a aktuálnost. (Russ-Mohl a Bakičová, 2005: 47-56).

Aktuálnost je zde ovšem vnímána volněji: jak už bylo zmíněno v úvodní kapitole, je proces 

zveřejňování vědeckých objevů a práce s informacemi poněkud specifický. 

„Ale my jak děláme tu přílohu, tak na to máme 3-4 dny, a můžeme tedy tu zprávu poslat českému 

vědci, on si ji přečte, řekne nám, jestli je to takové nebo onaké a jestli má cenu, co si o tom myslí 

a jestli to má význam. Takže na to máme více času. Nechat to přečíst dvěma, třem lidem.“ 

(Matyáš, 2011) 

Požadavek sdělitelnosti je důsledkem (již dříve zmíněné) specifičnosti science journalism, 

který v podstatě tlumočí vědecký diskurz do laického. Ostatně jak podotýká sám Matyáš:

„…my jsme v podstatě tlumočníci toho, co nám vědci řeknou. Což je synonymem slova 

popularizátor, protože jde o to přeložit to do takové podoby, aby si to přečetlo více lidí, než jen 

nějací botanici. Takže můžeme tomu říkat popularizace.“ 

(Matyáš, 2011). 

Podle naší typologie zpráv, kterou jsme si uvedli v oddílu 1.3, je tedy zřejmě, že 

rubrika „Věda“ v Lidových novinách se snaží zasáhnout do všech naznačených oblastí, tedy 

přinést aktuální informace (zpravodajství), které jsou buďto nějakým způsobem zajímavé, 

nebo mají nějaké možné dalekosáhlé (lokální i globální) důsledky. Podstatným faktorem je ale 

                                               
104 Viz krátká zmínka o gatekeepingu ve oddílu 1.2.  
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i sdělitelnost informace, tedy aby bylo možné vědecký text „přeložit“ a „předložit“ laickému 

publiku105.

2.2.1 Některé další impulzy k metodologii 

Z rozhovoru s Josefem Matyášem vyplynulo i několik dalších předpokladů, se kterými 

autor této práce pracoval při výběru metodologie i nastavení obsahové analýzy (viz další 

kapitola). 

Tak například bylo testováno, jaké procento článků v příloze „Věda“ Lidových novin

psali samotní vědci a jaké procento měli na svědomí především novináři (byť se třeba vědců 

ptali na jejich názory). Z důvodu „překladu“ textů (informací) z jednoho diskurzu do druhého 

přispívá dle Matyáše do Lidových novin přímo (vlastními texty) jen minimum vědců. Jejich 

příspěvky totiž bývají dle Josefa Matyáše příliš komplikované či nezajímavé a vědci obvykle 

protestují proti redakčnímu krácení a editacím, jež podle nich výsledné dílo znepřesňují.106

„Tak to [články psané samotnými vědci] je dost zřídkavý jev, protože málo vědců umí psát tak, 

aby to bylo srozumitelné. Jako snažíme se o to - třeba vyloženě mají takový svůj útvar, který se 

jmenuje sloupek, a tam si můžou psát svoje názory nebo pohledy na věc. Ale to jsme vybírali dost 

dlouho, než jsme přišli na takové lidi, kteří jsou schopni psát srozumitelně. Navíc my jsme také 

měli zkušenost s tím, že jsme oslovili nějaké vědce, oni něco napsali, a pak nesli trošku nelibě, že 

jsme jim to pročistili, protože to sám víte…“ 

(Matyáš, 2011)

Vědecký novinář tedy v Lidových novinách každopádně dle Josefa Matyáše plní onu 

překladatelskou roli, tak jak jsme si ji naznačili výše (slovy Josefa Matyáše „moderátorskou“

či „popularizační“). Z toku informací107 vybírá ty, které jsou podle něj zajímavé (odpovídají 

představě zájmů čtenáře), jsou zprávami v tom základním smyslu, jak je chápe žurnalistická 

teorie (teda aktuální, jednoznačné), ale zároveň předkládají poněkud specifický typ informací, 

                                               
105 Mimochodem, dle implicitní představy Josefa Matyáše předpokládají autoři v Lidových Novinách určité 
elementární vědecké povědomí a dokonce vysokoškolské vzdělání svých čtenářů: tak aby byli vědecké 
informace schopni pojmout. To ostatně odlišuje Lidové Noviny od bulvárně-vědeckých tiskovin. Vz tab. 1.1 a 
rozhovor s Josefem Matyášem v příloze.
106 Jedním z cílů praktické části této práce bude zjistit, jak rozsáhlé jsou v průměru jednotlivé články v rubrice 
„Věda“ Lidových novin. Tedy zistit, kolik prostoru pro kontext a komplexní informace nabízejí. 
107 Hlavními zdroji informací jsou dle Josefa Matyáše především zahraniční vědecké časopisy (Science, Nature, 
New Scientist), agenturní zprávy, tiskové zprávy samotných vědců či vědeckých pacovišť, univerzity atd. Tento 
předpoklad byl rovněž testován v následné osahové analýze, již najdete v druhé části této práce. 
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který je ovlivněn inherentními vlastnostmi vědeckého diskurzu, jež se snaží „vědecký 

novinář“ přeložit do laického jazyka.  

Obvyklý proces tvorby textů do přílohy „Věda“ dle Matyáše spočívá v zachycení 

informace redaktorem, jejím ověřením, respektive konzultací u odborníka (vědce) a posléze 

vyhodnocením, stojí-li za vydání. Pokud se tak stane, vybere se příslušná forma textu108

(podle zajímavosti informace) a celý článek může jít do přílohy, případně dokonce na první 

stránku, kam se „vědecký“ text dostává několikrát do měsíce. 

„Děláme to tak, že když je nějaká zpráva třeba v Nature nebo Science, tak jim [vědcům] ten text 

pošleme, on si to přečte, my mu za dva dny zavoláme, zeptáme se ho, co si o tom, myslí, jestli to 

tedy stojí za to, nebo spíš se ho ptáme, zdali to znamená velký posun v tom odvětví, v němž je on 

expert, protože si jsme vědomi, že nemůžeme obsáhnout všechny obory a vědět co v jakém oboru 

je zrovna důležité. A proto to konzultujeme s českými odborníky.“

„Takže když si tohle dáte dohromady, tak si řeknete jo, je to na první stranu, na druhou stranu, jde 

to na krátkou zprávu nebo na velký článek.“ 

(Matyáš 2011),

Jiným testovaným elementem ve výzkumu byl „český“ ohled, zmiňovaný v článcích 

zveřejněných na stránkách „Vědy“. Vědecké bádání má sice univerzální rozměr, který se 

snaží ignorovat (co se týče metody) lokální, politické či národnostní tlaky, nicméně to samé se 

nedá říci o mediálním referování o vědě. I proto byl v analýze této práce testován další 

předpoklad, který vzešel i z rozhovoru s Josefem Matyášem, tedy „český“ ohled v článcích. 

Tedy jak často je zmiňován původní český výzkum, píše se o českém vědci, jak se článek týká 

České republiky atd. 

„Samozřejmě tomu věnujeme větší pozornost, když je tam český vědec, protože hledáme všechny 

možné různé cesty, jak …. Už jenom to, že český vědec pronikl do mezinárodně uznávaného 

časopisu, to je zajímavé, ale nemůžeme to dát jenom proto, že je to český vědec. Musí to být 

nějaká informace, která je aspoň trochu …. Nebo to můžete dát jako krátkou zprávu, ale když pak 

těmito krátkými zprávami zahltíte noviny, tak to přestanou lidi vnímat jako zajímavost, protože je 

to běžné.“ 

(Matyáš, 2011)

                                               
108 Nejčastější používané formy mediálních obsahů byly ve výzkumu Lidových Novin sledovány. 
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2.2.2 Nové formy komunikace

Pro práci „vědeckého novináře“ jsou velice důležité i zkušenosti. Právě díky nim 

dokáže redaktor klasifikovat zprávu z vědecké obce jako důležitou či nedůležitou, a podle 

toho filtrovat nekonečný tok vědeckých objevů. I vědci a vědecká pracoviště totiž 

v současnosti mají svá PR oddělení, rozesílají tiskové zprávy a pořádají tiskové konference.109

Čím více je o nich vědět, tím spíše dosáhnou na granty či další financování. Některá PR 

oddělení údajně v tomto ohledu pracují dle Josefa Matyáše velice rafinovaně. Podle struktury 

pracovního týdne vědí, že obvykle o víkendu nebude v novinách mít službu „vědecký 

žurnalista“, a tak posílají své tiskové zprávy právě v těchto dnech, aby se dostaly do rukou

běžným novinářům (či pracovníkům tiskových agentur), kteří mají tu smůlu, že o víkendu 

pracují. Tito „běžní novináři“ (dle našeho rozdělení) totiž často nejsou schopni kriticky 

zhodnotit důležitost (zajímavost, relevanci, aktuálnost) takové zprávy, a tudíž se daná 

informace, byť nemusí být nijak objevná či relevantní, může rozšířit a dostat se do pondělního 

vydání, kam by při zaslání během pracovního týdne nebyla nikdy specialistou na vědu

umístěna.

„…třeba si všimněte, že hodně zpráv tohoto typu se objevuje třeba v sobotu nebo v pondělí. A je 

to tím, že i v těch agenturách, i světových, to mají podobně jako u nás, například v četce [ČTK], 

kde mají lidi, kteří se specializují na vědu, jenže ti mají službu jen ve všední den, ale v sobotu a v 

neděli většinou tu službu mají v uvozovkách běžní redaktoři. Takže když ta vědecká instituce je 

chytrá, tak tu svoji zprávu pustí třeba v sobotu, ten vědecký redaktor v agentuře, protože se v tom 

nevyzná, tak si řekne: „Aha, to je nějaká novinka“ a pustí ji do okruhu. No, a když to udělá třeba 

Reuters, tak to po ní přebere AP, po ní ČTK a tyhle všechny agentury. No a pak už to letí jak 

stepní požár po všech agenturách. Takže když pak má někdo službu v sobotu nebo v neděli, tak to 

najednou zjistí a pak nám volá: „Hele tahle zpráva už se objevila ve třech agenturách, tak co s 

tím“. Jenže pak když to rozeberete, tak zjistíte, že je to třeba úplná marginálie. A kdyby to vydali 

třeba ve čtvrtek a byl by tam ten vědecký redaktor v té agentuře, tak by řekl rovnou, tohle ani 

nedávejte, nebo dejte jen krátkou zprávu, ale nepište z toho informaci já nevím na deset tisíc 

znaků. Takže lze vypozorovat, že tyto zprávy se objevují v sobotu, v neděli, to znamená, že v 

pondělních novinách jsou takové rádoby převratné zprávy.“ (Matyáš, 2011)

                                               
109 Viz Exkurz: Deficitní model versus alternativní modely (v oddílu 1.4). 
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Důsledkem pak je, že se onen vědecký tým či pracoviště objeví v masových médiích, což 

notně přispívá k jejich zviditelnění jednak před investory nebo před grantovými komisemi. 

Jinými slovy jim ani tak nejde o vědecký progres, ale především o své živobytí. 

„To je skoro takový úzus, že když se připravují granty, které se vypisují vždy na konci roku, nebo 

se podávají žádosti o granty, tak se najednou objeví X zpráv nejen z Česka, ale i z Ameriky a 

Anglie a všude. To už je takový kolorit, který musíte trochu cedit. Protože si řeknete, takových 

zpráv o tom, že léky na rakovinu máme na dosah, jsem četl už před deseti lety … no a pořád jsou 

na dosah. To jsou věci, které už víte z praxe, že je to taková mediální masáž, aby ti novináři o tom 

psali.“ 

(Matyáš, 2011)

2.3. Závěr

Tímto jsme si tedy přiblížili historický vývoj i současnost Lidových novin, včetně 

vybraných tvrzení vedoucího rubriky Josefa Matyáše. Nyní tedy můžeme celou přílohu 

pomocí longitudinální obsahové analýzy zpracovat, a zmapovat si tak způsob, jakým 

„vědečtí“ novináři v Lidových novinách pracují. Zároveň také ověříme některé předpoklady 

Josefa Matyáše i obecné závěry teorie science journalism, prezentované v první kapitole. 

Následující kapitola se tedy věnuje metodologii výzkumu, včetně zadání tématu, výzkumných 

otázek, operacionalizace vzorku či definic kategorií proměnných. 
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Kapitola třetí: Metodologie výzkumu

Analýza, obsahová: výzkumná technika pro systematický a kvantitativní popis obsahu písemné 

nebo ústní komunikace. Zjišťuje obsah sdělení, jeho autora, záměr a předpokládaný účinek na 

příjemce. 

(Malina 2012:88)

Třetí kapitola se věnuje vlastnímu tématu této diplomové práce, tedy longitudinální

obsahové přílohy „Věda“ v Lidových novinách mezi lety 1997-2012. Nejprve si představíme 

zvolenou metodu, tedy obsahovou analýzu a naznačíme, jak ji využít v tomto konkrétním 

výzkumu (3.1). Poté si zopakujeme a podrobněji rozebereme cíle tohoto výzkumu (3.2) a 

současně nastavíme jednotlivé výzkumné kategorie. Jak bude konkrétně výzkum probíhat, si 

předvedeme na příkladu v posledním oddíle (3.3). 

3.1 Kvantitativní metoda a obsahová analýza

V úvodní části této kapitoly si nejprve představíme kvantitativní metodu, a poté její 

konkrétní aplikovanou formu v tomto výzkumu, tedy obsahovou analýzu. 

3.1.1 Kvantitativní a kvalitativní zkoumání

Pro tuto práci zvolil autor jako základní metodu obsahovou analýzu, což je jedna z tradičních

forem kvantitativního zkoumání. Začněme tedy představením tohoto přístupu ke zkoumání. 

(Jensen, 2003; Punch, 2008; Hendl, 2008; Trampota a Vojtěchovská, 2010). 

Kvantitativními metodami se obvykle míní takové vědecké postupy, které spoléhají na 

matematické a statistické vyjádření vztahů mezi jednotlivými sledovanými proměnnými, 

z nichž vyvozují určitá generalizovaná tvrzení o světě, případně formulují nejrůznější 

predikce o budoucích událostech. Typicky se na začátku kvantitativního výzkumu ustaví 

hypotéza (či několik hypotéz), které se poté prostřednictvím statistických matematických 

modelů (jež studují dynamický vývoj, vzájemné korelace a další sledované faktory) buďto 

ověřují nebo falzifikují.110 Obvykle se jednotlivé sledované kategorie a proměnné nastavují 

                                               
110 Přesněji řečeno se ze zvolené teorie vyvodí hypotéza, jež popisuje vztahy mezi minimálně dvěma 
proměnnými, která se prostřednictvím výzkumu (měření) verifikuje, či falzifikuje. Někdy se též hovoří o 
hypoteticko-deduktivním modelu zkoumání (Hendl, 2008).  



45

předem a po dobu výzkumu se nemění, tak aby byla data ze všech částí výzkumu stejně 

relevantní. Mezi hlavní výhody kvantitativní metody patří především možnost zpracovat velké 

množství dat, přesnost, spolehlivost, reprezentativnost a snadná ověřitelnost výsledků, jež

reprezentuje (skutečné či domnělé) kauzální vztahy ve světě. Naopak k nevýhodám patří nízká 

flexibilita (obzvláště pokud se výzkum týká lidských zdrojů), průměrování (z čehož vyplývá 

zanedbávání lokálních specifik), zanedbávání detailů (přílišná obecnost teorie i kategorií 

proměnných) a mnohdy až přílišné zjednodušení (ze kterého opět plynou příliš obecné 

závěry). Jinými slovy se analyzuje především to, co je explicitní. (Scherer, 2004; Trampota a 

Vojtěchovská, 2010; Hendl, 2008). I proto se v posledních letech v sociálních (humanitních)

vědách častěji využívá metoda kvalitativní, která přistupuje ke zkoumání sociálního světa 

detailněji, pružněji a snaží se o porozumění konkrétnímu tématu v jeho co nejspecifičtějších 

souvislostech (implicitní obsahy). Obětí této specifičnosti je ale samozřejmě jen obtížné 

zobecnění závěrů, nesnadné provádění kvantitativních predikcí a testování hypotéz, 

a v neposlední řadě hraje velkou roli i osobní charakter výzkumníka, který může výsledky 

zkreslit. I proto se oba přístupy v ideálním případě kombinují111. (Hendl, 2008: 58-60)

3.1.2 Obsahová analýza – charakteristika

Kvantitativní výzkum pochopitelně může nabrat různých forem. Pod tuto hlavičku lze 

zařadit jak statistická šetření, tak experimenty, průzkumy oficiálních statistik, strukturovaná 

pozorování či obsahovou analýzu. Právě posledně zmíněnou metodu autor této práce zvolil 

ke zkoumání přílohy „Věda“ v Lidových novinách. Obsahová analýza jako konkrétní metoda 

byla vybrána proto, že umožňuje pomocí předem nastavených kategorií analyzovat 

nejrůznější trendy, instance a vztahy mezi sledovanými proměnnými (budou představeny 

v následujícím oddílu 3.2). Cílem je tedy v tomto případě identifikovat CO a JAK je čtenářům 

Lidových novin sdělováno a KDO je autorem sdělení.112

Kimberley Neuendorfová definuje obsahovou analýzu takto (čímž rozšiřuje v úvodu 

zmíněnou definici Malinovu):

                                               
111 V limitované míře k tomu dochází i v našem výzkumu, jenž do jisté míry naplňuje charakteristiky case study. 
Kvalitativním prvkem ostatně je i rozhovor s Josefem Matyášem zmíněný v kapitole 2 (viz příloha 1). 
112 V notoricky známém popisu Harolda Laswella je komunikace o tom, kdo, komu, co, kdy, jak a s jakým 
účinkem sděluje. 



46

„Obsahová analýza je sumarizující kvantitativní analýza textů113, jež se zakládá na 

vědecké metodě (včetně snahy o objektivitu, intersubjektivity, apriorního designu, 

reliability, validity, možného zobecnění, opakovatelnosti a testování hypotéz) a nemá 

žádná omezení, ani co se týče typů pozorovaných proměnných, ani kontextu, v němž 

jsou texty vytvářeny či prezentovány.“

(Neuendorf, 2002: 10)114

V naší konkrétní analýze, která byla v této práci provedena, jsme se tohoto přístupu 

snažili držet.115 Proměnné i jejich jednotlivé kategorie byly zvoleny předem. Jejich zdroje 

byly tři: 

1) Obdobný výzkumu v zahraničí (Clark a Illman, 2006)116

2) Pilotní výzkum několika čísel Lidových novin

3) Rozhovor s Josefem Matyášem117

Reliabilita byla zajištěna jednak tím, že výzkum prováděl sám autor (nemuselo tak 

docházet ke sladění s dalšími kodéry), a také tím, že jednotlivé kategorie jsou definovány 

jednoznačně (vycházejí ze žurnalistického a vědeckého diskurzu) čímž by mělo být dosaženo 

jisté míry objektivity118. Validita (měříme to, co chceme měřit?) by měla být zajištěna stejným 

způsobem (viz předchozí poznámka). Zobecnění je v tomto případě poněkud limitované 

(každá redakce a každý novinář patrně při sestavování vědeckých zpráv postupuje jinak), 

nicméně některá formální zobecnění mohou být odvozena především z výzkumných otázek, 

jež zjišťovaly, jaké zdroje vědečtí novináři používají, jaký prostor dostali samotní vědci, jaký 

byl rozsah podávaných informací atd. Zobecnění také budou relevantní především pro práci 

                                               
113 V originále je použit anglický termín „message“, který je do češtiny jen obtížně přeložitelný. Obsahová 
analýza se každopádně nevztahuje jen na psané obsahy – jejím předmětem může být obraz, film, rozhlasová 
tvorba – tedy veškeré možné druhy vzkazů. 
114 Kniha Kimberley Neuendorfové The Content Analysis Guidebook (2002) je základním zdrojem informací o 
obsahové analýze v tomto oddíle i celé práci. 
115 Získávání dat bylo pořízeno čistě kvantitativní metodou (průzkum jednotlivých čísel Lidových novin
v knihovnách a studovnách, zaznamenávání výskytů a kontextu, vyhodnocení číselných údajů), přičemž data 
byla zpracována pomocí tabulkového nástroje Microsoft Office Excel.
116 Jako modelový příklad pro metodiku tohoto výzkumu byla vybrána práce Fiony Clarkové a Deborah 
Illmanové (Clark a Illman, 2006). Tento článek ostatně jako paradigmatický příklad longitudinální studie ve své 
práci o metodologii výzkumu uvádí i Tomáš Trampota s Martinou Vojtěchovskou (Trampota a Vojtěchovská,
2010). Z práce Clarkové a Illmanové vychází i definice a kategorie některých proměnných, sledovaných v tomto 
výzkumu (viz níže). Metodologicky se dále autor opírá o práci Helmuta Scherera (2004: 29-50) a již zmíněné 
dílo Tomáše Trampoty a Martiny Vojtěchovské (2010: 99-116).
117Viz kapitola 2 a Wordová příloha této práce.
118 Autor si je pochopitelně vědom, jak ožehavým termínem „objektivita“ je, nicméně v duchu Neuendorfové 
(2002) odkazuje na to, že nejde ani tak o „objektivní pravdu“ či „objektivní fakta“, ale na to, co se shodneme, že 
fakt či pravda podle nás je. Tudíž pokud budeme identifikovat jeden z textů jako „rozhovor“, pak odkazujeme 
na obecné povědomí o tom, co žurnalistická teorie za „rozhovor“ považuje. 
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novinářů – specialistů na vědu (v celostátních periodicích).119 I testování hypotéz je v tomto 

případě poněkud omezené, neboť jde především o průzkumnou práci. Nicméně jednotlivé 

výzkumné otázky mohou být formulovány i jako hypotézy, a tudíž mohou tuto roli 

splňovat.120 Opakovatelnost výzkumu by opět neměla představovat žádný problém, neboť 

materiály k výzkumu jsou veřejně dostupné (např. v depozitářích Národní knihovny) a 

jednotlivé kategorie byly (viz níže) poměrně jednoznačné. Sledovanou jednotkou analýzy 

byly jednotlivé články, u kterých byly zaznamenávány kategorie několika různých 

proměnných.

Ke všem těmto bodům se ještě budeme průběžně vracet v následujícím oddílu 3.2.

3.2 Cíle výzkumu, vzorek a kategorie proměnných

Jak už bylo zmíněno v samotném úvodu, tato práce si dala za úkol prozkoumat 

v dlouhodobém (longitudinálním) hledisku obsah přílohy „Věda“ v Lidových novinách. 

Důvodem, který stál za výběrem tohoto tématu výzkumu, je fakt, že vědecká žurnalistika 

(science journalism) jako taková v českém mediálním prostředí téměř úplně postrádá 

jakékoliv kvantitativnější zpracování, o které by se mohl student sociálních (humanitních) věd 

opřít.121 Z jednotlivých českých celostátních novinových titulů pak byly vybrány Lidové 

noviny proto, že jako jedny z prvních zřídily samostatnou přílohu „Věda“, kterou si udržely 

od roku 1997 až do současnosti (2012). Tudíž obsahová analýza tohoto titulu, který jako 

jediný (v rámci českého celostátního tisku) nabízel v posledních šestnácti letech konstantní a 

soustředěné vědecké zpravodajství, by mohla do jisté míry vypovídat i o tom, jak dělají 

vědeckou žurnalistiku122 specialisté na vědu v českém celostátním tisku.

Rozsah této longitudinální analýzy nicméně pokrývá téměř šestnáct let, a tak jsme při 

operacionalizaci výzkumného tématu vybrali ke zkoumání pouze vzorek dat, který by ovšem 

                                               
119 Z tohoto ohledu má nicméně praktická část této práce do jisté míry i kvalitativní charakter, neboť vykazuje 
některé společné charakteristiky s přístupem case study.
120 Ostatně jak píše Neuendorf (2002:13): „Pokud není současná teorie tak silná, abychom z ní mohli odvozovat 
hypotézy, je záchranným řešením navržení jedné nebo více výzkumných otázek, jež zjišťují vztahy mezi 
proměnnými.“ Nutno dodat, že testování hypotéz, dedukce a další „přírodovědné“ či „exaktní“ elementy 
obsahové analýzy jsou zatíženy (nepříliš lichotivým) dědictvím pozitivismu a jeho snahy „naturalizovat“
(či zvědečtit) i humanitní vědy (jež je v anglosaském světě dodnes poměrně výrazně pociťována). (Neuendorf,

2002:25n1 a kap. 2). 
121 Nejen české mediální prostředí postrádá lepší zpracování sicence journalism (Logan, Zengjun a Wilson, 
2000).
122 Či přesněji řečeno její specifickou část, viz tab 1.1 v oddílu 1.5. 
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měl toto dlouhé období plnohodnotně reprezentovat (Clark a Illman, 2006)123. Jednotkou 

měření sice zůstal článek (v rubrice „Věda“), nicméně pro výběr jednotlivých čísel, v nichž 

byla rubrika výzkumníkem analyzována, byl jako časová jednotka zvolen týden. V různých 

obdobích totiž rubrika „Věda“ vycházela v různých dnech a různém rozsahu, a tak se pro 

relevantní srovnávání jako nejzákladnější jednotka hodí právě jeden týden. Tak totiž bylo 

možno srovnávat vývoj vědecké přílohy i napříč týdny, kdy „Věda“ vycházela každý den, 

stejně jako týdny, kdy „Věda“ vycházela (například) jen v sobotu. Z celkového vzorku více 

než osmi set týdnů bylo vybráno 173 týdnů (a 3422 článků) – jeden každý týden reprezentuje 

jeden ze všech měsíců v celkovém množství všech vydaných příloh „Věda“ od chvíle jejího 

vzniku do současnosti (únor 2012). Ve vzorku (Trampota a Vojtěchovská, 2010: 26-29) tedy 

byl reprezentován každý měsíc „Vědy“ od prvního až do posledního vydání, a tudíž došlo na 

analyzování 25 % všech týdnů. Samotný výběr jednotlivých týdnů byl vždy náhodný, přičemž 

tato náhodnost byla zaručena počítačovým generátorem, pracujícím na základě 

randomizačních tabulek. (Star Trek, 2012). Nenáhodný byl výběr pouze prvního a posledního 

týdne (tedy 10/97 a 2/12). Analýza všech týdnů a jednotlivých článků ve vzorku (a tedy i 

všech jednotek analýzy) byla provedena autorem této práce (čímž odpadl problém s 

kódováním kategorií jednotlivých zkoumaných proměnných mezi více výzkumníky).

Nyní se přesuňme k výzkumným otázkám. Obsahová analýza tradičně začíná 

formulováním hypotézy, která by se měla v průběhu zkoumání ověřit. V této práci nicméně 

jde především o základní prozkoumání obsahu přílohy „Věda“ v Lidových novinách, a tak si

autor v operacionalizační fázi tohoto výzkumu pouze vytyčil několik základních výzkumných 

otázek, kterými chtěl popsat zkoumané téma.124 Připomeňme si tedy šest otázek (zmíněných 

již v úvodu), na něž se tento výzkum snažil pomocí obsahové analýzy najít odpovědi: 

  

1) Jak se měnila velikost (a četnost) přílohy „Věda“ v Lidových novinách během uvedeného 

období (1997-2012)?

2) Které obory v této rubrice dostávaly nejvyšší pozornost a jak se měnila v čase?

3) Jaké formy zpravodajství byly upřednostňovány?

4) Jaký prostor dostávala „česká“ věda? 
                                               
123 Clarková s Illmanovou (2006), jejichž práce je pro tento výzkum do jisté míry vzorem, volí při vzorkování ve 
svém paradigmatickém příkladě longitudinálního výzkumu hrubší síto. Kvůli specifičtějšímu zkoumání nicméně 
byl v této práci vytvořen ještě podrobnější vzorek, než obě Američanky ve své práci zvolily (jedno vydání za 
měsíc, přičemž analyzovány byly ročníky mezi lety 1980-2000 s pětiletým intervalem).
124 Tyto otázky by mohly samozřejmě mít i formu hypotéz, nicméně vzhledem k zmiňovanému nedostatku dat, 
se kterými by se dal tento výzkum českého mediálního prostředí srovnat, byla raději zvolena forma výzkumných 
otázek. Ty by měly odpovědět na zmíněné otázky z oddílu 3.1.2, tedy CO je sdělováno (otázky 2 a 4), KDO je 
původcem sdělení (5) a JAKou formou sdělení podává (1,3,6).
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5) Jaký prostor dostali v novinách samotní vědci? 

6) Jak podrobné byly informace ve většině článků?

Pojďme si tyto jednotlivé okruhy podrobně vysvětlit a zároveň představit kategorie

jednotlivých proměnných, podle kterých byla z textů Lidových novin získávána a řazena data 

během výzkumu. 

3.2.1 Dynamika přílohy „Věda“

Tato část výzkumu se soustředila na vývoj formátu přílohy „Věda“ v čase. Sledovali 

jsme tedy četnost vydávání (den), umístění v listu (1. sešit, 2. sešit, …), rozsah přílohy (počet 

stran) i obsah co do počtu jednotlivých článků. 

Jako kód jednotlivých kategorií byla zaznamenávána čísla sešitů (v případě 

nezjištěných bylo zapsáno číslo 99), numerická hodnota počtu stran, den vydání (1-6) a 

numerický součet všech článků ve vydání. 

Získané hodnoty poté byly vyhodnoceny po konkrétních časových úsecích za účelem 

určení hlavních trendů, které se formátu přílohy „Věda“ v Lidových novinách týkaly. Základní 

zaznamenávání dat po týdnech bylo zvoleno proto, že v různých letech vycházela příloha 

„Věda“ různě často – někdy jen jeden den, ale zato „nabitější“, jindy po více dní v týdnu, ale 

zase jen o rozsahu jedné stránky. 

3.2.2 Oborové preference

Další sledovaným parametrem byla oborová preference. Každý jednotlivý 

analyzovaný článek byl přiřazen na základě tématu ke konkrétnímu okruhu oborů tak, 

abychom mohli sledovat dynamický vývoj preferencí jednotlivých oborů v čase. Vybrané 

obory, které výzkum zohledňoval, byly rozděleny do těchto kategorií125:

a) medicína, zdraví (např. léčba nemocí všeobecně, genetika nemocí, epidemiologie, 

sexuologie, kmenové buňky, psychiatrie, nové léky atd.)

                                               
125 Při tomto rozdělení jsme se inspirovali již zmíněnou vzorovou metodikou Clarkové a Illmanové (2006) 
z jejich studie vědecké přílohy New York Times. Jejich základní mapa byla rozšířenao dvě kategorie: ek) 
ekologie, která podle pilotní studie dostávala především v počátcích rubriky poměrně hodně prostoru a e) živá 
příroda, kam byly řazeny veškeré články týkající se živé části přírody včetně člověka (chování jednotlivce).
Podobný přístup zvolila i Řeháčková (2006), která zkoumala Lidové noviny (a jejich přílohu „Věda“) v období 
od od 1. 7. do 30. 11. 2005.
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b) „exaktní“ vědy (chemie, fyzika, geologie, astronomie, geografie, potravinářství atd.)

c) technologie (vesmírný výzkum, technické vynálezy atd.)

d) sociální (humanitní) vědy (historie, lingvistika, kulturologie, sociologie, demografie 

atd.), tedy výzkum zabývající se člověkem jako tvorem společenským (jeho zdravotní 

stav patří do a), jeho evoluční historie a charkter jako živočišného druhu do e)

e) živá příroda (evoluce druhů i člověka, objevy nových druhů, paleontologie, 

chovatelství, genetika obecně, výzkum člověka a lidského chování, psychologie, 

biotechnologie, klonování atd.)

f) informace o vědecké obci a vědě obecně (anonce na kongresy, možnost práce, vládní 

podpora vědy, ocenění, životopisy a profily vědců atd.)

ek) ekologie (především tematika globálního oteplování)

xx) ostatní/nespecifikované

V případě, že nějaký článek spadal do více oborů, byla do primární kategorie zaznamenána 

pouze ta disciplína, která tématu článku dominovala (bylo jí věnováno nejvíce prostoru). Tyto 

kategorie byly následně vyhodnocovány i na vyšších (delších) časových úrovních, abychom 

zjistili, jaká byla dlouhodobá dynamika vývoje přílohy.

Jako kód jednotlivých kategorií byla zaznamenávána písmena uvedená ve výše 

zmíněném seznamu (a-xx). Výjimečně byl zaznamenáván druhý a třetí obor – ty byly 

zmíněny jen v případě specifických textů (např. „Vědnohubky“), jež dohromady 

představovaly několik novinek z různých oborů formou jakési kombinované krátké zprávy. 

Jako první nicméně byl vždy uveden dominantní obor (který se povětšinou vztahoval i 

k titulku). 

3.2.3 Žánry a formy

Tato kategorie si dala za cíl sledovat, jakou formou jednotlivé texty novináři v rubrice 

„Věda“ Lidových novin prezentovali. Rozdělení jednotlivých žánrů je poněkud širší, než 

připouští žurnalistická teorie (Russ-Mohl a Bakičová 2005: 48-67), nicméně v současnosti 

jsou žánry jako takové již hodně rozvolněné a záleží především na každodenní praxi 

v jednotlivých médiích, ve kterých tak vznikají specifické útvary, jež se nedají do tradičních 

škatulek vměstnat. Proto je následující rozdělení poměrně specifické. 
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„Žánr (z franc. Genre = rod, druh) – druh, sloh, styl, souhrn znaků vyvozených ze slovesného, 

výtvarného, hudebního apod. díla v druhový typ, platný pro všechny materiály stejného zaměření: 

v užším smyslu konkrétní vymezení novinářského útvaru. Podle tohoto určení pak přistupuje 

novinář k tématu a k jeho zpracování a volí nejvhodnější podobu textu, aby odpovídala jeho 

záměru i shromážděným faktům. Žánry představují souhrn označení pro takovou skupinu 

žurnalistických děl, která se vyznačují určitými společnými prvky, především tematickými a 

kompozičními, která lze zároveň identifikovat podle určitých charakteristických rysů, historicky 

vzniklých, avšak zároveň v čase proměnlivých. V současnosti je žánrové rozdělení nestálé a 

vágní, není ani tak produktem teorie a vědy, jako spíše praktického používání v médiích; od 

striktního žánrového dělení se proto upustilo.   

(Osvaldová, Halada a kol., 2007: 243)

Vedle tradičních žánrů, jako je novinka (zpráva), rozhovor, recenze, reportáž, anketa, anonce, 

komentář a polemika, proto autor v této práci vymezil i další kategorie útvarů, které se při 

pilotní studii často opakovaly a následně se ve výzkumu ukázaly pro Lidové noviny jako zcela 

obvyklé. Jde konkrétně o“ historický článek“ , „vědeckou poradnu“, „laboratoř“, „přednášku“, 

„infobox“ a „profil“. Všechny tyto žánry (v uvedeném volnějším slova smyslu), nyní 

představíme jeden po druhém, včetně značek, které dostaly přiděleny pro samotný výzkum. 

g) „Novinka“ značí aktuální zprávu o nějaké konkrétní události ve světě vědy, která přináší 

nové poznání či nový objev (např. „V galaxii Andromeda byla objevena soustava, kde by 

mohl být život.“)  nebo prostě novou událost, jako například udělení vědecké ceny. 

(Osvaldová, Halada kol. 2005: 239)

i) „Historický článek“ je kategorie, do které spadají články, jež se ohlíží na některé 

významné milníky v dějinách vědy (např. „Před 610 lety Giordano Bruno zemřel kvůli vědě 

na hranici“). Vztah k současnosti je spíše podružný (výročí, udílení cen atd.). Tato kategorie 

byla specificky vytvořena pro tento výzkum (neboť tento druh článků byl velice hojný). 

j) „Rozhovor“ je takový typ článku, v němž konkrétní vědec odpovídá na konkrétní otázky 

novináře (ať již jde o rozhovor k aktuálnímu tématu či rozhovor např. k nějakému výročí). 

Opět vztah k nejnovějšímu dění je spíše podružný, hlavní je osobnost vědce, která je 

zpovídána. (Osvaldová, Halada kol. 2005: 93-4)

k) „Recenze“ označují kritické články zhodnocující novou vědeckou literaturu.  (Osvaldová, 

Halada kol. 2005: 168). Do této kategorie ale byly řazeny i různé úryvky z nových knih, jež se 

v počátcích „Vědy“ v rubrice také objevovaly. 
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l) „Komentáře“ popisují publicistické zamyšlení vědce / novináře nad nějakým (i 

nevědeckým) tématem, které ale překračuje rámec vědy (např. etické aspekty výzkumu 

kmenových buněk). (Osvaldová, Halada kol., 2005: 103-4)

m) „Reportáž“ označuje reportérské texty z místa v duchu tradiční definice reportáže 

(Osvaldová, Halada kol. 2005: 173-4).

n)  Kategorie „Vědec radí“ pak označuje praktické rady vědců či odpovědi na dotazy čtenářů. 

Ne vždy byl odpovídajícím vědec, nicméně povětšinou byl pro tyto účely konzultován. Tato 

kategorie byla specificky vytvořena pro tento výzkum. 

o) „Laboratoř“ je text navádějící čtenáře, aby si nějaký vědecký pokus/postup vyzkoušeli 

sami doma. Autorem je vědec. Tato kategorie byla specificky vytvořena pro tento výzkum. 

p)  „Anonce“ upozorňuje na nějakou vědecky významnou událost v budoucnosti (např. 

astronomické jevy, kongresy, přednášky). (Osvaldová, Halada kol., 2005: 22) Autorem bývají 

novináři i vědci. 

r) „Přednáška“ je především popularizační text, který se jen velmi vzdáleně týká některé 

aktuální události ze světa vědy. Má spíše edukativní charakter. Autorem bývá vědec i novinář. 

Tato kategorie byla specificky vytvořena pro tento výzkum.

ib) „Infobox“ je typ textu, který podporuje jiný článek. Je ale graficky oddělen (včetně 

titulku) a samostatně signován (do této kategorie tedy nespadají grafiky a drobné vysvětlivky 

bez signování). Sděluje obvykle vysvětlující či doplňující informace, které by jinak text příliš 

zahltily. Tato kategorie byla specificky vytvořena pro tento výzkum.

po) „Polemika“ popisuje ty texty, které reagují na jiné texty uveřejněné v rubrice. Jedná se 

spíše o výjimečnou kategorii, v níž vědci reagují jeden na druhého. Tato forma je typičtější 

pro odborné žurnály, než pro Lidové Noviny. (Osvaldová, Halada kol. 2005: 152)

pr) „Profil“ je typicky text sloužící k představení významné osobnosti (např. při udělení 

nějaké ceny). Na rozdíl od kategorie „historický článek“ jde o text, jenž s cenou souvisí jen 

okrajově (tedy nejde např. o text, který představuje práci, za kterou vědec cenu obdržel).  Má 

společné rysy s tradičními žánry „portrét“ a „medailon“). (Osvaldová, Halada kol. 2005: 117 

a 154). 

an) „Anketa“. Do této kategorie spadají texty, v nichž se novináři ptají na názor více lidí 

(vědců i obyčejných lidí) na stejnou otázku ke stejnému tématu. (Osvaldová, Halada 2005: 

22). 

xx) Ostatní. Ty texty, jež se nedají zařadit do žádné z uvedených kategorií. 
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Jako kód jednotlivých kategorií byla zaznamenávána písmena uvedená ve výše 

zmíněném seznamu (g-xx).

3.2.4 „Česká věda“

Tato část výzkumu měla zohlednit fakt, že Lidové noviny jsou české médium pro české 

publikum. Tudíž se budeme zabývat otázkami, jak moc se zabývá „českou“ vědou. Tou 

míníme veškeré formy obsahů, jež kladou specifický důraz na to, že se tato vědecká zpráva 

nějakým způsobem týká České republiky. Soustředit se budeme především na skutečnost, 

zdali je vůbec český ohled v článku zmíněn. Tedy zdali je článek o českém vědci, „českém“ 

objevu, českém badatelském prostředí (např. granty), zdali má nějaké dopady pro Česko jako 

takové atd. Za „český“ naopak není považován takový článek, v němž je v rámci jiného 

tématu, jež se Česka nijak zvlášť nedotýká, konzultován český vědec - jenž nepřináší žádné 

své objevy, práce, nové výroky atd., pouze z odborného hlediska komentuje objev (práci, 

zprávu) někoho jiného. 

V případě jakékoliv zmínky o „české“ vědě bylo každému článku přiřazeno konkrétní 

označení „č“. V opačném případě byl označen text písmen „nč“ jako „nečeská“ věda.

3.2.5 Autorství a zdroj

„Autorství“ označuje tvůrce jednotlivých příspěvků. K rozlišení jednotlivých typů 

autorů použijeme pět kategorií (opět pochází z pilotního průzkumu Lidových novin), a sice 

v) vědec (jako autor textu, v případě rozhovoru jako zpovídaný)

ač) česká mediální agentura (ČTK, Mediafax atd.)

az) agentura zahraniční (AP, Reuters, atd.)

no) novinář (v tomto případě vždy specialista)

xx) jiný autor (ani novinář, ani vědec, ani agentura)

nn) neznámý autor (autor nebyl uveden)

Daný autor byl poté ve vedlejší kolonce „Autor specifikace“ konkrétně uveden. Ať již šlo o 

vědce, novináře, agenturu nebo jinou osobu. V případě, že se na článku podíleli autoři dva, 

byl druhý autor uveden v kolonce „Druhý autor“. U autorů – vědců byl také  specifikován 
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jejich obor, jenž vycházel z informací v článku (kolonka „Obor vědce“). Tato kategorie by 

měla napomoci odhalit, kteří vědci z kterých oborů dostávali v průběhu historie „Vědy“ na 

jejích stránkách nejvíce prostoru. 

Zároveň nás také zajímalo, zdali článek odkazuje na nějaký konkrétní zdroj, především 

zahraniční vědecký žurnál. V takovém případě byly označeny 

s) všechny články, které pocházejí z časopisu Science a 

n) všechny články, pocházející z časopisu Nature

tz) tiskové zprávy z vědeckých pracovišť, tiskové konference atd. 

q) byly označeny všechny ostatní zdroje. 

Nature a Science byly vyčleněny proto, abychom potvrdili či vyvrátili tvrzení vedoucího 

rubriky Josefa Matyáše, že většinou se novináři v Lidových novinách inspirují právě z těchto 

zdrojů (i když je samozřejmě možné, že data budou zkreslena nepřiznaným autorstvím 

původu textu). „Tiskové zprávy“ byly studovány proto, abychom podchytili nové formy 

komunikace vědy (viz exkurz v oddíle 1.4). Zaznamenán byl vždy dominantní zdroj informací 

(původnější). 

3.2.6 Rozsah článků

Poslední kategorií je rozsah jednotlivých článků v rubrice. Zkoumáme je z toho 

důvodu, že vědci si často stěžují na plytkost novinářských textů o vědě (Reeed, 2001). Čím 

rozsáhlejší je článek, tím více prostoru by měl dát pro kontext a další informace, které nabízejí 

širší vykreslení celého tématu. V tomto výzkumu použijeme trojí základní rozlišení, které 

vychází z pilotního výzkumu, kde se délka článků pohybovala v rozmezí od 500 do 8 000 

znaků. 

x) byly označeny články krátké (do 1500 znaků)

y) byly označeny články střední (1501-5000 znaků)

z) byly označeny články dlouhé (5001 a více znaků)

(Tyto kódy - x, y, z - byly použity i při zapisování do kódovací knihy)
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3.3 Postup výzkumu

Jak tedy konkrétně výzkum vypadá? Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, autor 

použil jako zdroje vybraná vydání Lidových novin s přílohou „Věda“, která začala vycházet 

na začátku roku 1997 (a probíhá až do současnosti). Záznamy zapisoval do programu Excel, 

který prostřednictvím kontingenčních tabulek a dalších analytických nástrojů umožňuje 

vyhodnocení různých časových trendů, dynamických změn a dalších faktorů, které nás v této 

práci zajímaly. 

Konkrétní přístup k jednomu každému článku v rubrice „Věda“ Lidových novin tedy 

vypadal následovně:

1) Přidělit unikátní číslo článku

2) Získat titulek článku

3) Vyhodnotit obor textu (a-xx), případně další obory textu (a-xx)

4) Vyhodnotit typ textu (g-xx)

5) Zaznamenat český element (č/nč)

6) Zjistit autora: vědec / novinář / agentura /zahraniční agentura/jiný autor/neznámý autor 

(v/n/ač/az/xx/nn)

7) Uvést jméno autora, pokud je znám, popřípadě druhého autora. U vědce uvést obor. 

8) Zjistit, zdali zdroj zprávy pochází ze Science, Nature, tiskové zprávy, nebo odjinud 

(s/n/tz/q)

9) Uvést rozsah (krátký x, střední y, dlouhý z)

     (První část tabulky, zde se většina faktorů u každého jednotlivého článku liší)

10) Zaznamenat den vydání: 1 -6 (pondělí - sobota)

11) Přidělit datum, rok a týden článku

12) Zjistit počet stran v rubrice „Věda“ a zapsat příslušné číslo

13) Zjistit počet článků a zaznamenat příslušné číslo

14) Zjistit umístění ve výtisku (sešit 1, 2, 3, nebo neurčeno - 99)

(Tyto body jsou v druhé části excelové tabulky, která je stejná pro každý článek v daném 

vydání „Vědy“.)
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A nakonec

15) Poznámka (pokud například dojde k přejmenování rubriky, nějaký den kvůli svátku 

chybí atd.)

Jako příklad si vezměme článek z přílohy „Věda“ (na konci roku 2011 se již příloha 

jmenuje „Medicína a Věda“) z října 2011. Viz obr. 3.1.  

Obrázek 3.1. Ukázka vědeckého článku z Lidových novin, vydání ze 26.10.2011. 

Podle výše uvedeného postupu jsme tedy zapsali do tabulek postupně: 1 (číslo článku), 

26.10.2011 (datum), 43 (týden), 2011 (rok), Přepišme pravěké jídelníčky (název), d (článek je 

antropologický), g (nový objev), nč (bez českého elementu), v (autorem je vědec), Jaroslav 

Petr (jméno autora), S (zdrojem je Science), z (článek je velmi rozsáhlý). Do druhé tabulky 

bychom zapsali postupně 3 (středeční den vydání), 4 (počet stan v příloze), 10 (počet článků a 

2 (jako druhý sešit).
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Výsledný zápis jednoho článku (uvedeného v obrázku 3.1) tedy v excelové tabulce 

vypadá následovně (obr. 3.2):

Obr. 3.2. Ukázka unikátního zápisu v tabulkovém programu Excel. 

Pro kompletní výčet všech článků použitých pro výzkumnou část této práce viz Excelová 

příloha této práce.

3.4 Závěrem: můžeme se pustit do práce

Po představení teoretického úvodu, současnosti i minulosti Lidových novin, 

konkrétních cílů výzkumu a metodologie, se nyní můžeme pustit do výsledků právě 

představeného výzkumu. Jeho základní zjištění představí následující (čtvrtá) kapitola, 

v poslední páté kapitole pak budou přezkoumány výsledky v širším kontextu vědecké 

žurnalistiky (science journalism) nejen v Česku, ale i ve srovnání s některými zahraničními 

studiemi. 
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Kapitola čtvrtá: Výsledky

Čtvrtá kapitola prezentuje výsledky výzkumné části této diplomové práce. Během průzkumu 

bylo analyzováno celkem 173 vydání deníku Lidové noviny, v jejichž rámci bylo 

vyhodnoceno 3422 článků (unikátních obsahů) a 441 vydání Lidových novin, jež obsahovaly 

přílohu „Věda“. Časově se jedná o pokrytí období mezi říjnem 1997, kdy nacházíme

prvopočátky rubriky „Věda“, a únorem 2012, kdy byl výzkum ukončen. Veškerá data byla 

zaznamenávána do tabulkového programu MS Office Excel a vyhodnocována pomocí 

kontingenčních tabulek a místy pro přehlednost znázorněna pomocí grafů.126 Prezentace 

výsledků v této kapitole se řídí šesti výzkumnými otázkami, jež byly uvedeny v úvodu této 

práce a poté zopakovány v metodologické části (kapitola třetí). V závěru kapitoly (4.7) pak 

ještě zmíníme další možnosti zkoumání, jež data nabízí. Struktura této kapitoly je tedy 

následujíci: 

4.1 Jak se měnila velikost (a četnost) přílohy „Věda“ v Lidových novinách během uvedeného 

období (1997-2012)?

4.2 Které obory v této rubrice dostávaly nejvyšší pozornost a jak se měnila v čase?

4.3 Jaké žánrové formy byly upřednostňovány?

4.4 Jaký prostor dostávala „česká“ věda? 

4.5 Jaký prostor dostali samotní vědci? 

4.6 Jak podrobné byly informace ve většině článků?

a

4.7 Další možné prostory pro zkoumání, jež data nabízejí

Poznámka: V této kapitole jde především o prezentaci výsledků a některých 

souvislostí, která z dat na první pohled nemusí být zcela zřejmá. Zasazení výsledků této práce 

do širšího kontextu je zmíněno v poslední, páté kapitole této práce. 

4.1 Jak se měnila velikost (a četnost) přílohy „Věda“ v Lidových novinách

během uvedeného období (1997-2012)?

                                               
126 Veškerá data z výzkumu jsou k dispozici v excelové příloze této práce. 
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První výzkumná otázka měla popsat skutečnost, že příloha „Věda“ v Lidových 

novinách zdaleka nevycházela ve stejném formátu, stejném dni, na stejném místě i o stejném 

rozsahu. U každého vydání proto byl zaznamenán konkrétní den (1-6, tedy pondělí až sobota), 

počet stránek v sešitu, umístění v listu a počet článků ve vědecké příloze.127

Základním zjištěním je, že vědecká příloha vycházela nejčastěji v sobotu, měla 

nejčastějí jednu stránku, osm až devět článků a nacházela se ve druhém sešitě. 

Podíváme-li se totiž na data optikou článků, pak právě takové jsou nejhojnější 

hodnoty, co se týče kategorií těchto proměnných. Sobota byly zcela dominantní, neboť 

s výjimkou roku 1997 a 2012 v sobotním vydání vycházela příloha „Věda“ zcela konstantně, 

a tak se není co divit, že v ní vyšlo bezmála 40 procent všech článků ve vzorku (39,25 %). 

Další dny na tom byly poměrně vyrovnaně, tzn. mezi 10-12 % článků vyšlo ve všední dny 

(jeden každý), přičemž drobnou výjimkou bylo úterý (16 % článků). Nejvíce vědeckých 

příloh vycházelo v podobě jedné strany (v tomto formátu vyšlo 55 % článků), což je 

způsobeno tím, že v době rozkvětu „Vědy“, tedy mezi lety 2005 a 2009, vycházela tato 

příloha ve všední den právě o rozsahu jedné strany. Druhou nejčastější variantou byly čtyři 

strany (29 %), naopak méně časté byly třístránkové přílohy „Věda“ (13 %) a jen zcela 

výjimečně byla „Věda“ dvoustránková (dvě procenta článků vyšla ve dvoustránkové příloze). 

Počet článků v jedné příloze se obvykle pohyboval mezi sedmi a devíti texty (do tohoto 

součtu se vešlo na 56 % článků). Samotná „Věda“ pak vycházela většinou v druhém sešitu 

(59 % článků), po něm byl nejčastější třetí sešit (26 %). V patnácti procentech případů se 

ovšem umístění nepodařilo zjistit (mikrofilmy v Národní knihovně bohužel tuto kategorii 

neumožňují ověřit). 

Podobná či ještě výraznější data (podporující úvodní kurzívou zvýrazněné tvrzení)

získáme, i pokud se podíváme na statistiky z pohledu dne vydání. Na 36 procent všech (441) 

vydání vyšlo v sobotu, přičemž druhým nejčastějším dnem bylo úterý. Nejčastěji měla 

„Věda“ jednu stránku (63 % vydání) nebo strany čtyři (22 %). Počet článků na jedno vydání 

se obvykle pohyboval mezi sedmi až devíti stranami (55 % vydání vykazovalo počet článků 

v tomto rozmezí). Taktéž se shoduje i poměr mezi místy vydání (58 % pro druhý sešit, 27 %

pro třetí sešit, zbytek neurčen).

Širší souvislosti vývoje přílohy „Věda“ a dalších sledovaných proměnných budeme 

zmiňovat v následujícíh oddílech (4.2 - 4.7). Zajímat nás bude především kategorie „den“, 

                                               
127 Podrobnější infromace a veškeré tabulky a grafy jsou k dispozici v excelové příloze této práce pod záložkou 
„Vývoj přílohy“.
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respektive jestli měla nějaký vliv na to, zdali byly některé žánry, obory, autoři či rozsahy a 

zdroje preferovány ten či onen den. 128

4.2 Které obory v této rubrice dostávaly nejvyšší pozornost a jak se 

měnila v čase?

Tato výzkumná otázka si kladla za cíl zjistit, keré oblasti zkoumání byly při tvorbě 

„Vědy“ upřednostňovány (a jak se poměr jednotlivých kategorií měnil v čase).129 Články byly 

dle svého obsahu rozdělovány do sedmi kategorií: medicína a zdraví (a), exaktní vědy, jako 

například chemie, fyzika či astronomie (b), technika a vynálezy (c), sociální (humanitní)

vědy, jako historie, sociologie či archeologie (d), živá příroda včetně člověka (e), ekologie 

(ek), věda jako taková (f) a jiné oblasti (xx)130. 

Graf 4.1. Percentuálně vyjádřený vztah mezi obory a celkovým počtem článků. 

Jak vidno z grafu, více než čtvrtina všech textů, jež byly během zkoumáného období 

v rubrice „Věda“ Lidových novin zvěřejněny, se primárně zaobírá živou přírodou, tedy texty o 

zvířatech, rostlinách, částečně i lidském chování (a původu), chovatelství, atd. Další čtyři

                                               
128 O změnách formátu „Vědy“ viz přehledová tabulka v záložce excelové přílohy „Změny formátu“. 
129 Podrobnější informace a veškeré tabulky a grafy jsou k dispozici v excelové příloze této práce pod záložkou 
„Obor“.
130 Základem pro toto rozdělení byla metodologie studie Illmanová a Clarkové (2006) o New York Times. Viz 
metodologická část této práce. 
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obory, tedy exaktní vědy, technika, medicína a sociální vědy, měly více méně podobné 

zastoupení mezi 13-17 procenty. Sedm procent článků se týkalo vědy jako takové (zde hraje 

velkou roli množství historických článků o vědě z pera Františka Houdka) a dalších pět 

procent článků se dominantně věnovalo ekologii (vliv spolupráce s Los Angeles Times, viz 

níže). 

Poměry mezi jednotlivými obory se samozřejmě v čase měnily. Tak například u 

článků o zdraví vidíme velký nárůst podílu na celkovém počtu článků v roce 2011, kdy se 

vyšplhal až na 28 % (všech článků vydaných v tomto roce). Tento fakt byl způsoben tím, že 

„Věda“ jako rubrika byla v září 2011 spojena s přílohou zdraví, a polovinu (dvě strany) této 

nové přílohy „Medicína a věda“ tvořily právě články o zdraví, zdravotnictví atd. Poměrně 

vysoké zastoupení techniky má za příčinu jednak zařazení vesmírného výzkumu (co se 

technických ohledů týče), právě do této kategorie. Svoji roli nicméně jistě sehrálo i to, že se 

novináři v Lidových novinách často zaměřovali na počítače a také fakt, že mezi lety 2000-

2005 byly na konec sobotní „Vědy“ pravidelně zařazovány recenze automobilů, byť tyto 

články nepsali „vědečtí novináři“). Sociální vědy zažily nejvyšší nárůst svého podílu v době 

vrcholu „Vědy“, tedy období 2005-2009, kdy tato příloha (či rubrika) vycházela každý den a 

bylo tedy i více prostoru pro další obory. U nich se ovšem významně projevil nárůst počtu 

„pozvánek“ (viz oddíl 4.6), které do velké míry zvaly na události, jež se týkaly právě 

sociálních (humanitních) věd (různé přednášky, povídání o zážitcích z cest, výstavy fotografií 

atd.). Pozvánky totiž tvořily téměř polovinu (45 procent) textů o sociálních vědách. Ekologie 

za své poměrně slušné zastoupení na celkovém podílu vděčí především prvím letům „Vědy“, 

kdy Lidové noviny přebíraly od Los Angeles Times „Úplný přehled přírodních katastrof a 

ekologických havárií z celého světa“. Tyto přejímané články tvořily téměř pětinu všech 

ekologických textů. Naopak v posledních letech (2011-12) se ve „Vědě“ ekologické články 

v podstatě nevyskytovaly. Podobný vývoj měly i technické články, jež zpočátku sice měly 

téměř pětinové zastoupení (zde hrály roli zmíněné „recenze“ automobilů), nicméně po 

skončení rozkvětu „Vědy“ jejich podíl upadal Zbylé dva obory, tedy „exaktní vědy“ (b) a 

články o vědecké obci (f) měly víceméně rovnoměrné zastoupení po celou dobu sledování. 

Nyní se můžeme podívat na vzájemné vztahy oboru a dalších sledovaných 

proměnných. Jak uvidíme v další sekci, byly nejhojnějším typem článku ve „Vědě“ novinky, 

tedy zprávy o nových objevech, nových událostech ve vědě atd. Tento žánr měl nejhojnější 

zastoupení u všech sledovaných oborů s výjimkou zmiňovaných sociálních věd, kde 45 

procent tvořily pozvánky. Velký podíl měly ale pozvánky i u exaktních věd, kde tvořily 
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novinky 36 procent všech textů, ale pozvánky se podílely dalšími 30 %. Podobně významné 

byly mezi články o vědě historické články (f), jež dosáhly na skoro dvacet procent.

Co se týče zastoupení oborů v jednotlivých žánrech, pak je zapotřebí zmínit, že 

fenomén pozvánek nepomohl jen sociálním a exaktním vědám, ale i textům o biologii a živé 

přírodě (e) (14 % všech textů). Dále lze z dat například vyčíst i to, že 37 % všech přednášek 

bylo právě o biologii; že značná část (41 %) recenzí a citací z knih spadala tematicky pod 

sociální vědy; anebo že 45 % všech dotazů na vědce se týkalo biologie (podrobněji viz 4.4)

Z pohledu českého elementu (podrobněji viz 4.4) se Česku (výzkumu v Čechách, 

dopadům výzkumu pro Česko atd.) věnovaly nejvíce články zaobírající se děním ve vědě jako 

takové a pak také ty, jež se týkaly sociálních věd (obojí přesáhlo šedesát procent). Naopak 

články o živé přírodě, technice a medicíně byly povětšinou „nečeské“ (ze sedmdesáti a více 

procent). V absolutních počtech ovšem nejvíce „českých“ článků bylo na téma příroda (24 

procent).

Co se týče autorství a zdrojů (detailněji 4.5), pak většinu článků měli na svědomí 

novináři (61 %), nicméně nezanedbatelný byl i přínos vědců (24 %). Vědci nejvíce psali o 

živé přírodě (31 % z článků o přírodě a současně 35 procent všech vědeckých článků). Zde 

hrála velkou roli postava popularizátora vědy, přírodovědce Jaroslava Petra, jenž sepsal skoro 

třetinu všech „vědeckých“ článků během celého období sledování „Vědy“ (viz 4.5). Novináři 

psali poměrně rovnoměrně o všech oborech, i když i u nich byla nejčastějším tématem 

biologie (24 %). Články přebrané z ČTK se zaobíraly především živou přírodou a medicínou 

(23 a 21 %), zahraniční agentury zase byly zmiňovány taktéž v souvislosti s biologií (33 

procent), ale také s technikou (26 %). 

Jak bude rozvedeno v oddíle 4.5, byly nejhojnějším zdrojem článků prameny jiné než 

žurnály Science a Nature. Nicméně ty články, které pocházely právě z těchto časopisů, se 

většinou týkaly přírody (následovaly zdraví a exaktní vědy), což jen odpovídá zaměření těchto 

periodik. 

Rozsah článků (podrobněji viz 4.6) ukazuje, že co se týče krátkých článků, tak 

nejvíce měly tendenci do této kategorie spadat články ze společenských věd (61 % těchto 

článků bylo kratších než 1500 znaků). Zde svoji roli sehrály již zmiňované „pozvánky“.  Do 

středně dlouhých zase spadaly nejvíce ty medicínské a o vědecké obci (45 %), zatímco 

největší podíl mezi dlouhými měly články o ekologii (27 % článků o ekologii bylo delších než 

5000 znaků). V absolutních hodnotách ovšem dominovaly ve všech třech kategoriích 

biologické články (rozmezí 25-28 %). 
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Zajímavé souvislosti nabízí i vztah oboru a dne vydání. Ve všech dnech sice byla opět,

co se týče podílu mezi články, dominantní biologická témata, nicméně v pondělí jen o tři 

procenta (19 a 22 %) zaostávaly „exaktní“ články, ve středu zase živé přírodě konkurovala 

medicína (21 a 26 %) a v pátek opět exaktní vědy (21 a 30 %). Co se týče absolutních součtů 

(respektive absolutního zastoupení článků v jednotlivých dnech), tak ten je ovlivněn různými 

změnami formátu „Vědy“ – v čele je samozřejmě u všech oborů sobota, následovaná úterým –

v tyto dny totiž „Věda“ vycházela nejčastěji. 

4.3 Jaké žánrové formy byly upřednostňovány?

Předmětem této výzkumné otázky bylo určit, jaké formy žurnalistických žánrů byly 

v příloze „Věda“ Lidových novin během sledovaného období preferovány.131 Po pilotní studii 

bylo nakonec vybráno čtrnáct různých kategorií (+ jedna „zbytková“ pro články (xx), jež se 

nevejdou do žádné z předchozích kategorií).132  Jde o „novinky“ (g), ankety (an), články o 

historii vědy (i), infoboxy s doplňujícími informacemi (ib), rozhovory (j), odpovědi na dotazy 

čtenářů (n), komentáře (l), návody k pokusům (o), reportáže (m), recenze a citace z knih (k), 

profily a medailonky (pr), pozvánky (p), přednášky (r) a polemiky (po). 

Na základním grafu (Graf 4.2) vidíme procentuálně vyjádřené rozložení jednotlivých 

žánrů ve vzorku článků za celé sledované období. Vyplývá z něj, že nejpoužívanějším typem 

článku, který autoři textů pro „Vědu“ preferovali, byla „novinka“, tedy text o nové události ve 

vědě, nových objevech atd.  Novinek (g) bylo v rámci celého souboru 3422 analyzovaných 

článků rovných 1557, tedy přibližně 45,5 %. Dalších 18 procent tvořily „pozvánky“ (p), tedy 

krátké texty, jež avizovaly budoucí (či probíhající) události ve vědě. Významný podíl na 

celkovém rozložení dle typu žánru měly i infoboxy (ib), tedy kratičké články, jejichž účelem 

bylo podpořit dalšími informacemi jiný hlavní text, a přednášky, tedy texty spíše edukativního 

charakteru, jejichž cílem bylo především vzdělávat a spojitost s aktuálním vědeckým děním 

byla spíše podružná. Oba tyto žánry překonaly hranici osmi procent. Poslední výraznou 

položkou (pět procent) byly články o historii vědy. Do této kategorie spadaly mimo jiných 

hlavně texty, odkazující na různá vědecká výročí, připomínky objevů atd. Jejich autorem byl 

povětšinou již zmíněný František Houdek, který historicko-vědeckých článků sepsal více než 

                                               
131 Podrobnější informace a veškeré tabulky a grafy jsou k dispozici v excelové příloze této práce pod záložkou 
„Žánr“.
132 Detailnější informace k volbě žánrů jsme prezentovali v oddílu 3.2.3, který je součástí metodologické části 
této práce. 
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polovinu (95 ze 172). Ze žánrů, které překonaly alespoň jednoprocentní zastoupení, lze ještě 

jmenovat rozhovory (tři procenta), komentáře (2,6 %), odpovědi vědců na dotazy (2,4 %) a 

profily vědců (1,2 %). Zbylé žánry byly vysloveně marginální. Například recenze byly za 

celých čtrnáct let zaznamenány jen tři. 

Graf 4.2. Percentuálně vyjádřený vztah mezi žánry a celkovým počtem článků.

Při pohledu na vývoj zastoupení jednotlivých žánrů v čase (viz tabulka v excelové 

příloze) je opět jasně vidět skok, který zasáhl téměř všechny kategorie mezi lety 2005-2009 

(tehdy vycházela „Věda“ denně). V tomto období vyšlo na šedesát procent všech vědeckých 

článků a například i 90 % všech pozvánek ve vzorku (důvod takového podílu anoncí je 

jednoduchý, v této době totiž vycházely ve všední den pozvánky denně v rozmezí jednoho až 

čtyř textů). Ale lze vysledovat i další trendy. Tak například je patrný pokles četnosti

„přednášek“ (r) v posledních letech vzorku (2009-12) nebo pokles frekvence odpovědí na 

dotazy čtenářů (n), jež v prvních letech překročila hranici 8 procent ze všech článků v daném 
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roce (rok 1997 kvůli znatelnému vychýlení hodnot pro nedostatečnost vzorku stejně jako rok 

2012 vynecháváme). Zajímavé také je, že kategorie novinek v letech 2001, 2003 a 2004 

poněkud ubrala na své dominanci, neboť její podíl nepřesáhl třicet procent. 

Souvislosti s oborem. Novinky (g) byly nejpreferovanějím žánrem u všech 

sledovaných kategorií této proměnné s výjimkou sociálních věd, kde převážily pozvánky (45 

ku 28 procentům). Fenomén „pozvánek“ se ale projevil nejen u sociálních věd (d), ale i u 

exaktních (b). U druhých tvoří až třicet procent všech textů, u prvních pětačtyřicet. A to vše, 

jak už bylo řečeno, v pouhém pětiletém období rozkvětu „Vědy“ mezi lety 2005-2009 (kdy 

bylo vytvořeno přes 90 procent všech pozvánek). Zajímavé také je, že polemiky (po) se

většinou (ze dvou třetin) odehrávaly pouze o biologických (e) a technických (c) článcích

(nebylo jich ovšem mnoho, dohromady se sešlo ve vzorku jen třináct polemických textů. 

Veškeré „pokusy“ (o) pocházely z oblasti chemie, tedy exaktních věd (b). I těch ovšem bylo 

jen poskrovnu, pouhých osm. Zajímavá je i struktura otázek, které čtenáři pokládali.133

Povětšinou šlo o otázky biologické (44 %), následovaly dotazy na exaktní problémy (36 %) a 

zdraví (13 %). Všechny ostatní obory byly marginální. Pozoruhodný je i poměr u komentářů,

jichž se rovná čtvrtina týkala medicíny, třetina komentovala dění ve vědě jako takové a pětina 

se vztahovala k živé přírodě. 

Z porovnání žánrů a českého elementu jasně vychází, že Česka se nejvíce týkaly 

pozvánky (č), zvoucí na různé vědecké události v Čechách, nebo na události, které s Českou 

republikou nějak souvisely. Skoro polovina (49 %) všech „českých“ textů žánrově spadala 

pod pozvánky. Po anoncích následovaly novinky (21 %) a rozhovory (s českými vědci, sedm 

procent). Naopak v „nečeských“ (nč) textech převažovaly žánrově novinky (g), jež celkově 

tvořily skoro dvě třetiny (58 %), všech „nečeských“ článků. Za zaznamenání v tomto ohledu 

stojí i infoboxy, jež tvořily 11 procent „nečeských“ článků, a přednášky, jichž se desetina 

Čech rovněž nijak významně netýkala. Zajímavá čísla nabízí i rozložení jednotlivých žánrů: 

tak například novinek bylo „nečeských“ celých 90 %, naopak 93 % všech pozvánek bylo 

„českých“. Více bylo i „českých“ rozhovorů (78 %) či anket a polemik. Ve zbylých žánrech 

dominoval „nečeský element“.

Zajímavé souvislosti lze vyčíst i ze vztahu žánru a autorství. Tak například se 

potvrzuje fakt, že ve většině případů na dotazy čtenářů odpovídali vědci (a novinář pouze 

fungoval jako zprostředkovatel). Vědec byl jako autor uveden v 77 % všech odpovědí na 

dotazy. Vědci také dominovali v rozhovorech (90 %), recenzích a ukázkách z knih (84 %), 

                                               
133 Samozřejmě ale nesmíme pomionout funkci novinářů, kteří otázky, jež budou zveřejněny, sami vybírali. Tato 
statistika ta může zaznamenávat především jejich preference. 
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polemikách (92 %) a komentářích (60 %). Naopak většina agenturních zpráv (ať již českých 

či zahraničních) spadala do novinek, kde byla s téměř dvaceti procenty po 57 % podílu 

novinářů druhým nejpočetnějším původcem textu. Novináři dominovali také v článcích o 

historii vědy (86 %) , infoboxech (60 %), reportážích (100 %) pozvánkách (89 %) a profilech 

(82 %). Při absolutním pohledu se ukazuje, že ČTK i zahraniční agentury nejvíce poskytovaly 

novinek (91 a 92 %), vědci taktéž novinek (31 %) a žurnalisté novinek a pozvánek (43 a 26 

%). 

Vztah žánru a rozsahu. Mezi krátkými články byly nejčastější novinky (38 % všech 

krátkých článků) a pozvánky (37 %), mezi středními suverénně dominovaly novinky (51 %) a 

v rámci dlouhých byly opět nejhojnější novinky (55 %), doprovázené přednáškami (24 %). Co 

se týče jednotlivých žánrů, pak mezi krátkými články nejčastěji končily pozvánky (94 %) a 

infoboxy (84). Naopak téměř polovina rozhovorů byla dlouhých (45 %), stejně jako 

přednášek (47 %). Z početnějších kategorií se do střední kategorie rozsahu, tedy délky 1501-

5000 znaků obvykle vešly články o historii vědy (76 %) a recenze či ukázky z knih (75 %). 

Vztah žánru a sledovaných žurnálů, tedy Science a Nature, je poměrně jednoznačný. 

Přes devadesát procent odkazů na tyto zdroje pocházelo z „novinkových“ článků.  

Co se týče dne, pak většina žánrů v absolutních hodnotách zaznamenávala nejvíce 

výskytů opět v sobotních článcíh. Je zde ale několik výjimek. Například pozvánky v době 

rozkvětu vycházely jen ve všední dny, a tak je sobota pro ně naopak dnem nejméně 

vytíženým. Recenze a ukázky z knih zase vycházely především ve čtvrtek (65 %) . Pokud se 

podíváme na strukturu jednotlivých dní, pak s výjimkou pondělí a soboty vždy dominovaly 

„novinky“. V pondělí je nicméně oslabovaly články o historii vědy (pravidelná rubrika), které 

se vyšplhaly až na 21 %, a pozvánky, jež dosáhly skoro na 30 %. V sobotu byly pro novinky 

(36 %) nejvážnější konkurencí „přednášky“ (18 %) a infoboxy (14 %). Počet infoboxů lze 

vysvětlit tím, že v sobotu byl především v době rozkvětu prostor pro dlouhé články i 

doplňující informace k nim. Stejné vysvětlení lze aplikovat i na počet přednášek. 

4.4 Jaký prostor dostávala „česká“ věda?

Tato výzkumná otázka si dávala za cíl zjistit, jak moc se příloha „Věda“ Lidových 

novin věnovala českým vědcům a jejich objevům, popřípadě vědeckým zjištěním, jež se 
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dotýkají přímo České republiky.134 Veškeré texty, jež byly analyzovány, tak byly rozděleny 

buďto na „české“ (č), nebo „nečeské“ (nč). 

Graf 4.3 Podíl „českých“ a „nečeských“ článků ve vzorku. 

Z uvedeného grafu je jasně patrno, že téměř ve dvou třetinách (65,4 %) všech případů 

se jednotlivé texty příliš Česka netýkaly. Zajímavější je proto vývoj těchto dat v čase.

Podíl českého elementu

Rok
České 
(č)

Nečeské 
(nč)

1997 55,56% 44,44%

1998 20,00% 80,00%

1999 17,74% 82,26%

2000 7,25% 92,75%

2001 12,17% 87,83%

2002 20,90% 79,10%

2003 32,56% 67,44%

2004 12,20% 87,80%

2005 35,61% 64,39%

2006 39,80% 60,20%

2007 43,10% 56,90%

2008 41,91% 58,09%

2009 38,85% 61,15%

2010 32,06% 67,94%

2011 51,72% 48,28%

2012 57,14% 42,86%

Celkem 34,57% 65,43%

Tab. 4.1 Vývoj českého elementu v čase.

                                               
134 Podrobnější infromace a veškeré tabulky a grafy jsou k dispozici v excelové příloze této práce pod záložkou 
„Česká věda“.
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Tato průběhová tabulka (Tab. 4.1) ukazuje, jak se měnil poměr „českých“ a 

„nečeských“ textů ve „Vědě“ v průběhu zkoumaných šestnácti let. Pomineme-li první a 

poslední rok vzorku, kdy bylo k releventním záverům málo dat, vyplývá jasně, že „nečeské 

články“ dominovaly ve všech letech s výjimkou toho posledního úplného, tedy roku 2011. 

Naopak od počátků „Vědy“ (s výjimkou zmíněných tří měsíců roku 1997), bylo zastoupení 

českého elementu v textech spíše menší a za prvních sedm let jen jednou přesáhlo třicet 

procent. Výraznější podíl článků týkajících se Česka je patrný v době rozkvětu (2005-2009), 

kdy (především díky „pozvánkám“) vždy překročily 30 %. Po tomto období se navíc „český 

element“ držel ve vysokých hodnotách i nadále. Dá se tak říci, že „české“ články nabývaly 

v průběhu zkoumaného vzorku na četnosti. Samozřejmě opačné tvrzení platí pro články 

„nečeské“, jež zpočátku měly absolutní převahu, nicméně během období rozkvětu a po něm se 

jejich podíl snižoval. 

Vztah českého elementu a oboru. Z tabulky (viz záložka „Česká věda“ v excelové 

příloze) můžeme zjistit, že vztahy mezi „českými“ a „nečeskými“ články byly dále 

strukturované. Zatímco většina textů o zdraví, exaktních vědách, technice a ekologii se České 

republiky a výzkumu v ní nijak zvlášť netýkala, v soicálních vědách (d) a v informacích o 

vědě jako takové (f) naopak český element převažoval (62 a 61 %). V prvním případě svoji 

roli sehrály pozvánky, jež v drtivé většině případů zvaly na české akce (580 ze 623 pozvánek

se týkalo Čech, přičemž téměř polovinu – 200 z 444 – textů o sociálních vědách tvořily právě 

pozvánky). Druhý případ je poněkud složitější a roli v něm sehrálo více faktorů. Jednak i zde 

působily pozvánky (pětina „českých“ článků o vědě), ale i další faktory (např. historické 

články tvořily šestinu). Svoji roli jistě sehrál i fakt, že Lidové noviny často referovaly o vztahu 

politiky a vědy v Česku (tato kategorie sice nebyla sledována, ale dá se z dat vyčíst). 

Z opačného pohledu naprosto nejvyšší zastoupení měla „nečeská“ věda v technice, kde se 

Čech nijak netýkalo bez osmi setin osmdesát procent všech textů. Zde byly zase důležité 

články s „recenzemi automobilů“ a také vesmírný výzkum (jež do této kategorie spadal 

v případě především technických událostí, nikoliv astronomických objevů). Více viz 4.2.

Pokud se podíváme na absolutní hodnoty ve vztahu oboru a českého elementu, pak 

vidíme, že „české“ články byly ponejvíce o sociálních vědách (opět vliv pozvánek) a to z 23 

%. Následovaly texty o živé přírodě (21 %) a texty o exaktních vědách (18 %). 

V „nečeských“ článích dominovaly ty biologické (29 procent) před technickými a 

medicínskými (18 procent). Naopak sociální vědy skončily jen s osmi procenty.  



69

Při pohledu na oborově nejčastější texty ve vzorku, tedy články o živé přírodě (e), pak 

zjistíme, že jednadvacet procent „českých“ článků se zabývalo právě biologií, zatímco 

„nečeských“ článků referovalo o živé přírodě 29 %. 

Jak už bylo několikrát zmíněno, ve vztahu českého elementu a žánru (typu) článku 

hrály velkou roli pozvánky. Ty skutečně byly z 93 % „české“ a celkově se na českých textech 

podílely z 49 %. Český element ještě dominoval v rozhovorech (78 procent všech rozhovorů) 

a anketách (80 %) patrně z toho důvodu, že v obou případech bylo snazší oslovit české vědce 

spíše než zahraniční. To stejné platí i o polemikách. Naopak „nečeské“ články měly velkou 

dominanci v žánru vědecká laboratoř (100 % všech „laboratorních“ článků), odpovědích 

vědců (90 %), infoboxech (87 %), článcích o historii vědy (76 %) a nejdůležitějším žánru, 

novinkách (84 %). Celkově bylo 58 % všech „nečeských“ článků „novinek“. 

Co se týče autora článku, pak ve všech sledovaných kategoriích (novinář, vědec, 

česká / zahraniční tisková agentura, neznámý autor a bez autora) byl dominantní nečeský 

prvek. Nedá se tedy říci, že by nějaká ze sledovaných skupin autorů primárně psala o „české“ 

vědě. Nejvyrovnanější byl poměr „českých“ a „nečeských“ textů u novinářů (41 ku 59 %). 

Celkově čeští novináři napsali 72 % článků o „české“ vědě. Zahraniční agentury psaly celkem 

pochopitelně skoro vždy (97 %) o světovém dění ve vědě, nicméně i české agentury (vlastně 

jen ČTK) se věnovaly převážně mimo-českým tématům (26 ku 73). Podobný poměr 

„českých“ a „nečeských“ textů byl i u textů autorizovaných vědcem.

Také srovnání českého elementu a zdrojů je poměrně jednoznačné. Většina článků 

odkazujících se na Nature i Science byla „nečeská“ (93 a 96 procent), naopak třicet sedm

procent textů pocházejících z ostatních zdrojů bylo „českých“. To potvrzuje i celkový součet 

jednotlivých zdrojů: z těchto dvou žurnálů pocházelo jen málo přes jedno procento českých 

článků.

Co se týče rozsahu, lze říci, že většina „českých“ článků (62 pocent) byla krátká, 

naopak mezi „nečeskými“ byly hlavní (45 %) články středně dlouhé (1501 – 5000 znaků). 

„Nečeské“ články pak v absolutních poměrech dominovaly ve všech třech kategoriích, 

nejméně ovšem v článcích krátkých, kde poměr pro „nečeské“ články vyzníval jen 54 ku 46. 

U dlouhých a středních článků pak „nečeský“ element převažoval z více než sedmdesáti 

procent. 

Poslední kategorií, u které se zastavíme, je den. V obou kategoriích (č/nč) vycházely 

nejhojněji články v sobotu -  z toho prostého důvodu, že sobotní vydání „Vědy“ se udrželo (až 

na poslední dva měsíce) v celé historii vydávání „Vědy“. „Nečeské“  články dále mírně
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převažovaly ve všech dnech týdne (obvykle v přibližném poměru 6 ku 4) s výjimkou soboty, 

kdy „české“ články měly zastoupení pouze dvacet procent.

4.5 Jaký prostor dostali samotní vědci?

Tato fáze analýzy se soustředila na to, aby zjistila, jaké je autorství jednotlivých textů 

v příloze „Věda“ Lidových novin.135 Články proto podle uvedeného autora byly rozděleny do 

kategorií: vědec (v), novinář (n), česká tisková agentura (ač), zahraniční tisková agentura (az), 

neznámý (tj. neidentifikovaný) autor (xx) a neuvedený autor (nn).

Graf 4.4. Autoři článků podle percentuálního zastoupení. 

Výsledkem analýzy je, že ve sledovaném období bylo plných 61 procent všech článků 

signovano primárně novináři. Vědci ovšem měli rovněž nezanedbatelný podíl, téměř čtvrtinu 

všech textů (24 %). České agentury (de facto jen ČTK) zajistily deset procent všech článků, 

zahraniční agentury (Reuters, DPA, AP) jedno procento. 

Pokud se podíváme na vývoj poměrů mezi těmito autory v čase, pak zjistíme, že vědci 

nejvíce „doplatili“ na rozkvět „Vědy“ mezi lety 2005-2009, kdy i kvůli fenoménu pozvánek 

klesl jejich podíl pod dvacet procent a hlavní prostor dostávaly novináři signované texty 

(jejich podíl se až do roku 2010 pohyboval kolem 40-60 %). Naopak po skončení rozkvětu 

vědci (v čele s Jaroslavem Petrem, o něm podrobněji níže) opět zvýšili svůj podíl na obsahu 

                                               
135 Podrobnější informace, veškeré tabulky a grafy jsou k dispozici v excelové příloze této práce pod 
záložkou“Autor a zdroj“. 
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„Vědy“, tentokrát na skoro 43 % (2011). Texty původem z ČTK se naopak na stránky „Vědy“ 

dostávaly především v období rozkvětu (v letech 2005-2009 vzniklo 94 % všech článků 

původně z ČTK), v ostatních letech byl jejich podíl spíše zanedbatelný (opět vynecháváme 

neúplná léta 1997 a 2012). 

Oborově vědci psali především texty o živé přírodě a biologii (opět vliv Jaroslava 

Petra, o něm podrobněji níže), a sice z 35 %, a poté o medicíně (23 % všech „vědeckých“ 

článků). Naopak jen tři procenta článků o ekologii sepsali vědci (vliv spolupráce s Los 

Angeles Times, viz 4.2). Největší podíl na jednotlivých oborech měli vědci opět v případě 

biologie (32 procent) a medicíny (37). V obou těchto oborech nicméně dominovaly

„novinářské“ zprávy, stejně jako ve všech ostatních. 

Nyní se podíváme na žánry, jichž jednotliví autoři využívali. Vědci především psali o 

novinkách (31 %) a poučovali prostřednictvím přednášek (15 %). Také psali doplňující 

infoboxy (ke svým vlastním článkům) a svolili k rozhovorům. Tyto dvě kategorie se 

pohybovaly kolem 11 – 12 %. Z celkového pohledu měli vědci dominantní podíl na 

polemikách, rozhovorech, recenzích a ukázkách z knih, komentářích, v odpovědích na dotazy 

čtenářů a v „laboratoři“ – zde všude jejich podíl na autorství přesáhl 75 %. Naopak novináři 

psali většinou novinky, články o historii vědy a vědecké obci obecně, infoboxy, reportáže, 

pozvánky, profily a přednášky (zde ovšem vedli před vědci jen o sedm procent). Podíly 

ostatních zdrojů byly spíše zanedbatelné, snad až na pětinový podíl ČTK na „novinkách“.  

Co se týče spojitosti s Českem, pak ta nebyla mezi vědci a jejich články nijak zvlášť 

patrná. Vědci napsali jen 16 procent všech „českých“ článků a celkově se Česka týkala jen 

čtvrtina článků napsaných vědci. To novináři napsali hned 72 % všech článků o Česku, 

nicméně celkově byl podíl „českých“ článků, které psali pouze novináři, nižší (41 %

z novinářských textů se týkalo Česka). Agenturní zprávy se většinou zabývaly zahraničním 

děním, a to jak v případě ČTK (73 %), tak zahraničních tiskových agentur (97 %). 

Vztah dne vydání a autora byl podobný jako v ostatních výzkumných otázkách. 

Sobota opět dominovala. Vědci pro sobotní vydání napsali 56 % svých zpráv a celkově se na 

sobotním obsahu podíleli 34 %. Zprávy z ČTK (ač) byly naopak dominantí ve všední dny. 

Podíl textů  sepsaných autory průměrně každý den přesáhl padesát procent všech textů. Texty 

původem ze zahraničních agentur se kupodivu nejvíce uplatnily v sobotu (59 % všech textů 

původně ze zahraničních agentur bylo vytištěno právě v tento den). 

Je třeba se také krátce zmínit o zdrojích. Pokusili jsme se totiž zjistit, zdali skutečně 

pochází větší část článků ze žurnálů Science nebo Nature, jak naznačoval šéf rubriky Josef 

Matyáš. Výsledkem je, jak ukazuje následující tabulka, že jen minimum článků skutečně 
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pochází z těchto zdrojů. Podrobnější informace o vztahu zdroje a dalších proměnných jsou 

k dispozici jednak v ostatních sekcích této kapitoly, ale také v excelové příloze (záložka 

„Česká věda“). 

Zdroj Podíl

Nature (n) 3,71%

jiný zdroj (q) 93,42%

Science (s) 2,83%

tisková zpráva (tz) 0,03%

Celkem 100,00%

Tab. 4.2 Podíl zdrojů na článcích. 

Důležitou poznámkou na konec této sekce je vysvětlení role Jaroslava Petra. Tento 

(přírodo)vědec se totiž velice výrazně podílel na obsahu „Vědy“ i vysokém podílu 

„vědeckých“ článků v obsahu této přílohy. Během sledovaného období totiž napsal 341 

článků, tedy bezmála desetinu z celkového počtu všech textů (kterých bylo 3422) a více než 

třetinu všech „vědeckých“ článků (těch bylo celkem 832). Polovinu (174) svých článků 

přitom věnoval biologii (d) a další významnou část (111) medicíně (a). Byl tak mimo jiných 

produktivnější než třeba současný šéf rubriky Josef Matyáš (179 článků) nebo bývalý vedoucí 

„Vědy“ Martin Uhlíř (91). Naopak téměř dvakrát tolik (665) záznamů měla ve vzorku jiná 

novinářka Eva Vlčková, jež ovšem hodně „vydělala“ na zavedení pozvánek, kterých napsala 

celých 528. 

4.6 Jak podrobné byly informace ve většině článků?

V poslední otázce jsme se zaměřili na sledování podrobnosti informací, které 

jednotlivé články v rubrice nabízely.136 Kvantitativním měřítkem, jež jsme k tomuto účelu 

použili, byl rozsah článků podle počtu znaků. Veškeré články byly podle své délky rozděleny 

do tří podkategorií: krátké (do 1500 znaků včetně mezer), označené (x), střední (1501-5000 

znaků), označené (y), a dlouhé (více než 5000 znaků), označené (z). 

                                               
136 Podrobnější informace a veškeré tabulky a grafy jsou k dispozici v excelové příloze této práce pod záložkou 
„Rozsah“.
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Graf 4.5 Percentuální zastoupení článků dle rozsahu. 

Graf 4.6. Vývoj rozsahu článků v čase (dle percentuálního podílu v daném roce).

Základním zjištěním výzkumu v této proměnné bylo, že téměř polovina (46 %) všech 

článků, které byly součástí vzorku, jsou články krátké (x), tedy s délkou do pěti set znaků. 

Tato statistika je ovšem ovlivněna faktem, že mezi lety 2005-2009, kdy vycházala rubrika 

„Věda“ každý den, byla zavedena ve všední dny rubrika „Pozvánky“, v nichž pravidelně 

vycházely 1-4 kratičké anonce na blížící se vědecké události (výstavy, přednášky, 

astronomické jevy atd.). Z celkových 1579 „krátkých“ článků tvořily tyto pozvánky 583 kusů, 

tedy více než třetinu. Tento fakt dokumentuje následující graf, v němž si můžeme prohlédnout 

dynamický vývoj všech tří typů rozsahů článků v čase, včetně „skoku“ krátkých článků mezi 

lety 2005-2009. Ve stejném období můžeme pozorovat pokles výskytu dlouhých článků (z), 

který je jednoduše vysvětlitelný tím, že během týdne měla rubrika k dispozici pouze jednu 
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stránku a příliš rozsáhlé texty by zabíraly prostor pro ostatní články (například pravidelná 

pondělní historická ohlédnutí). Mimo toto zmíněné období povětšinou dominovaly články 

střední před dlouhými a krátkými, přičemž jednotlivé poměry se na konci sledovaného období 

téměř srovnaly (data z roku 1997 jsou neúplná, podobně jako z roku 2012, a tak je opět 

nebereme v úvahu).     

Další zajímavé informace nabízí jemnější filtrování získaných dat. Začít můžeme u 

oboru. V této oblasti sice byly nejrozšířenější články z biologie (e), jak jsme si ukázali 

v oddíle 4.2, nicméně v žádném typu rozsahu nebyly tyto články zcela dominantní. Tak 

například v krátkých článích sice stále měly největší zastoupení články o živé přírodě (26 

procent), ale hned v závěsu za nimi se nacházely texty o exaktníxg vědách a sociálních 

vědcáh (19 % a 17 %). Mezi dlouhými články zase jen těsně zaostávaly texty o technice (19 

oproti 25 %). Z hlediska rozsahu podle jednotlivých oborů byly ve většině z nich dominantí 

krátké články – platí to o exaktních vědách (51 %), soicálních vědách (61 %), živé přírodě (46 

%) a ekologii (41 %). Medicínským článkům dominovaly texty středně dlouhé (45 %). 

V rámci techniky a medicíny na tom byly podobně krátké a středně dlouhé články – jejich 

podíl se pohyboval okolo čtyřiceti procent. Žádný obor nedominoval v dlouhých článcích, 

nicméně největší převaha dlouhých článků panovala v rámci textů o ekologii (skoro 30 %). 

V absolutním počtu se ovšem nejvíce dlouhých článků věnovalo živé přírodě (e), 25 %. 

Nejhojnějším typem (žánrem) článků (podrobněji viz 4.3) byly texty zpravodajské 

(g), jež vévodily všem kategoriím (ostatně jich byla více než třetina absolutního počtu). 

„Historické“ články (i) a přednášky (r) byly (s výjimkou „novinek“) nejhojnější v kategorii 

středního rozsahu, „přednášky“ (r) zase téměř nikdy nebyly krátké. Naopak téměř nikdy 

nepřesáhly 1500 znaků již zmíněné pozvánky (p). Komentáře (l), odpovědi na dotazi čtenářů 

(n), profily (pr) a infoboxy (ib) byly ve většině případů krátké či středně dlouhé. Pro další 

výsledky viz záložka „Rozsah“ v excelové příloze této práce. 

„České“ články (podrobněji viz 4.4). Celkově se „české“ články podílely na krátkých 

textech ze 47 procent (vliv pozvánek), nicméně v této i dvou zbývajících kategoriích 

převládly články „nečeské“ (kterých ostatně byly celkově dvě třetiny). Pokud se podíváme na 

strukturu „českých“ i „nečeských článků“, pak zjistíme, že mezi „českými“ dominovaly 

články krátké (62 procent), naopak mezi „nečeskými“ střední (45 procent). 

Co se týče autora (podrobněji viz 4.5), pak novináři psali většinou krátké a středně 

dlouhé texty (51 a 34 procent); vědci produkovali články dlouhé a střední (25 a 57). Novináři 

také dominovali ve všech třech kategoriích jako celku (přes polovinu krátkých, středních i 

dlouhých článků napsali právě žurnalisté. Původem agenturní zprávy (ač a az) byly skoro 
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vždy krátké (přes 70 procent v obou případech). Jak již bylo zmíněno (4.5), byly, co se týče 

zdrojů, absolutně dominantní jiné zdroje než žurnály Science a Nature, jež jako důležité 

zmiňoval Josef Matyáš. Nicméně z 224 článků, jež se odkazovaly na tyto zdroje, jich bylo 

více než polovina (128) středně dlouhých. 

Poslední zkoumaný vztah byl mezi rozsahem a dnem vydání. Stejně jako v ostatních 

případech i zde hrály roli různé změny četnosti vydávání „Vědy“, takže jako nejčastější den 

vydání se u středně dlouhých a dlouhých článků ukázala sobota. V případě krátkých článků 

měl ale tento den jen mírně navrch (opět zde hrály velkou roli pozvánky). Jinými slovy (a 

čísly) pokud se podíváme na jednotlivé dny, pak zjistíme, že ve všech všedních dnech 

vycházely většinou krátké články (53 – 68 % krátkých článků průměrně vyšlo v daný všední 

den) a v sobotu převládaly články střední (45 %) a dlouhé (32 %). Důvodem byl fakt, že 

v sobotu měla (především v době rozkvětu) „Věda“ více stran (až čtyři), a tudíž bylo více 

prostoru  věnovat se jednotlivým tématům podrobněji. Pozoruhodné také je, že v pondělí 

téměř nikdy nevycházely dlouhé články (zatímco v sobotu tvořil jejich podíl skoro třetinu). 

4.7 Další možné prostory pro zkoumání, jež data nabízejí

Veškeré uvedené výsledky zde v textu i ve vedlejších záložkách excelové přílohy 

samozřejmě pokrývají jen malou část možných závěrů, které lze z nasbíraných dat odvodit. 

V této práci jsme se v podstatě soustředili pouze na propojování dvou proměnných a sledovali 

poměry mezi jednotlivými proměnným a jejich kategoriemi. Nicméně sofistikovanější 

analýzy pomocí specializovaných programů (například SPSS), by jistě byly schopny odhalit 

některé mnohem zajímavější trendy. Pokud bychom do analýzy zapojili více proměnných (a 

třeba i historický vývoj přílohy), mohlo by se nám dostat mnoha překvapivých výsledků. 

Tato diplomová práce si nicméně za svůj cíl kladla pouze základní zmapování přílohy 

„Věda“ Lidových novin v longitudinálním hledisku. A to jak z důvodu nedostatečného 

prostoru tak i technických znalostí autora. Na druhou stranu se (doufáme) podařilo díky 

posbíranému materiálu alespoň částečně zaplnit mezeru, která v oboru českého science 

journalism, tedy alespoň na poli longitudinálních studií, dlouho zela. 

Dalším cílem této práce totiž bylo, aby data, posbíraná během výzkumu, byla 

k dispozici všem dalším studentům oboru, jež se nyní touto „sběračskou fází“ již nemusí 

zdržovat a rovnou se mohou pustit do nejrůznějších rozborů, soustředit se na jednotlivé 

proměnné a do detailu je propracovat. Nemusí jít přitom pouze o analýzy čistě kvantitativní. 
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Přímo se například nabízí sémiologická analýza titulků, kterých je k dispozici více než 

dostatečné množství (téměř tři a půl tisíce). Z vysoce kvantitativních možností zkoumání, jež 

by vycházely z nasbíraných dat, lze uvažovat například o detailnějším propracování 

„vědeckých“ dat (krom zmíněných proměnných byly zaznamenávány i obory autora, další 

obory u článku atd., jež mohou nabídnout nečekané souvislosti), či třeba o analýze 

novinářského autorství (dat a souvisejících proměnných je opět nepřeberné množství). 
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Kapitola pátá: Závěry

V poslední části práce se pokusíme některé ze základních poznatků, zjištěných 

v předchozí kapitole, shrnout a částečně i zasadit do teoretického rámce science journalism, 

tak jak jsme jej představili v první kapitole, a také získané výsledky srovnat s některými

prohlášeními Josefa Matyáše (vedoucího rubriky), které jsme zase zmínili ve druhé kapitole. 

Přihlížet budeme jak k aboslutním číslům, tak k dynamickému vývoji přílohy v čase.

Postupovat opět budeme podle výzkumných otázek, které jsme si v předchozích 

oddílech vytyčili a ke kterým jsme vztahovali analýzy dat ve „výsledkové“ čtvrté kapitole. 

5.1 Dynamika vývoje „Vědy“

Jak jsme viděli v předchozí kapitole, z analýzy dynamiky vývoje přílohy „Věda“ 

Lidových novin nám vzešlo několik zajímavých skutečností. Pojďme si je pro přehlednost 

ještě jednou uvést.

1. Příloha „Věda“ obvykle (36 %) vycházela v sobotu 

2. Příloha „Věda“ obvykle (58 %) vycházela ve druhém sešitu

3. Příloha „Věda“ obvykle měla jednu stranu (63 %)

4. V příloze „Věda“ obvykle (59 %) vyšlo 7-9 článků

5. Největší nárůst zažila příloha „Věda“ v období rozkvětu (2005-09), kdy bylo 

zveřejněno 65 % všech článků, jež za celé sledované období ve „Vědě“ vyšly

První zjištění, tedy že většina čísel „Vědy“ vyšla v sobotu, v podstatě dokumentuje tu 

tezi, kterou jsme uváděli v oddílu 1.3, tedy že vědecké zpravodajství ve své většině spadá do 

kategorie soft news, tedy tzv. lehčích či doslova „měkkých“ zpráv. Většina vědeckých objevů 

je totiž tak málo jednoznačná, konkrétní, aktuální či zajímavá pro větší publikum, že lze jejich

vydání pozdržet až do soboty, která už  sama o sobě (podstatou vydání) představuje lehčí

čtení na víkend.137 V tomto volném čase je možné oslovit lokální odborníky, získat reakce 

                                               
137 Viz rozhovor s J. Matyášem: „Máme na to také relativně více času, protože ti lidé z denní směny se třeba ve 
dvě hodiny něco dozvědí, v šest je uzávěrka, takže oni musí za čtyři hodiny napsat zprávu, kterou musí někde 
konzultovat, nebo probrat. Ale my jak děláme tu přílohu, tak na to máme 3-4 dny a můžeme tedy tu zprávu 
poslat českému vědci, on si ji přečte, řekne nám, jestli je to takové nebo onaké a jestli má cenu, co si o tom myslí 
a jestli to má význam. Takže na to máme více času. Nechat to přečíst dvěma, třem lidem.“ (Matyáš, 2011)
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vědecké obce, zjistit další kontext atd. Ostatně velké množství (tuto kategorii bohužel výzkum 

nesledoval) všech článků (mimo období rozkvětu, viz níže) se odkazuje na vydání 

zahraničních odborních periodik, které vyšly „tento týden“, nebo „tento měsíc“. (Představte 

si, že by se například o zkáze lodi Costa Concordia 13. ledna 2012 referovalo podobným 

způsobem první sobotu na začátku února. Jistě, byl by čas sehnat odborníky, názory, atd. ale 

tato zpráva by zkrátka a jednoduše byla beznadějně stará.)

Předcházející odstavec potvrzuje i druhé tvrzení ve výčtu, tedy že ve většině případů 

vycházela „Věda“ ve druhém sešitu. A to i tím, že z definice přílohy tato součást vydání 

nemůže být řazena na počátek listu138. Jistě by bylo zajímavé se v dalších kvantitativních 

studích zaměřit i na „vědecké“ články, které vycházely v ostatních (tedy především prvním) 

sešitech. 

Mimochodem zmínili jsme, že mnohá vědecká pracoviště se z této kolonky snaží 

vymanit. V exkurzu přiřazeném do oddílu 1.4 jsme zmínili, že nové formy komunikace mezi 

vědeckými pracovišti a médii  jsou již schopny využívat nejrůznější PR kanály139, jejichž 

cílem je vlastně přetvořit zprávy o vědě na hard news, tedy aby vycházely pokud možno 

v hlavním zpravodajství. Jedním z cílů této práce bylo i sledovat, v jaké dny tiskové zprávy 

do Lidových novin přicházejí, nicméně v tomto ohledu analýza článků nepřinesla žádné 

zajímavé výsledky: novináři ve „Vědě“ přiznali původ informací z tiskové zprávy jen jednou 

(!) ze všech 3422 případů.

Věci jsou ale složitější. Ne vždy totiž „Věda“ nabízela pouze soft news, což ukazují 

tvrzení  3, 4 a 5 a tabulky vývoje v čase, které jsme sledovali u všech proměnných. To, že 

„Věda“ měla obvykle jednu stranu (třetí tvrzení), je totiž důsledkem skutečnosti (páté 

tvrzení), že mezi lety 2005-2009 se rozhodli vydavatelé Lidových novin zařadit 

jednostránkovou přílohu „Věda“ do každého vydání ve všední den.140 Důsledkem bylo, že 

„Věda“ najednou musela nabízet mnohem tvrdší (hard news) zpravodajství, neboť na 

přípravu článků bylo méně času, musely být aktuálnější a současně bylo více prostoru pro 

                                               
138 Minimálně pro Lidové noviny je typické, že první sešit obsahuje postupně nejzajímavější informace (titulní 
strana), následuje domácí zpravodajství, zahraniční události, názory a nakonec jsou zmíněny nejrůznější 
zajímavosti (sem nebo na první stranu se občas vejdou ty nejzásadnější události ve vědě). Tento parametr ovšem 
naše práce statisticky nesledovala, jedná se pouze o dojem autora, který prošel všech 441 vydání Lidových novin
ve vzorku této práce. 
139 Což potvrdil v rozhovoru i Josef Matyáš, když zmiňoval, jak často se objevují v redakční poště tiskové zprávy 
v době, kdy se vypisují granty, popřípadě jak mazaně postupují PR oddělení vědeckých pracovišť, která zprávy o 
svých objevech posílají primárně o víkendu, aby neprošly rukama vědeckého novináře a tím pádem se snáze 
dostaly do pondělního vydání. Viz oddíl 2.2. 
140 Přičemž vícestránková sobotní příloha zůstala; ostatně druhou nejčastější variantou vydání „Vědy“ byla 
příloha o čtyřech stranách, do této verze spadalo 22 % všech studovaných vydání.
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různé další obory.141 Pokud se podíváme na statistiky vývoje zastoupení jednotlivých žánrů, 

vidíme, že v tomto období jsou „novinky“ nejsilnější, když se na obsahu podílejí povětšinou z 

poloviny (viz záložka „Žánr“ v excelové příloze), a to ještě hodně jejich percentuálního 

zastoupení ubírají pozvánky, které jsou rovněž svým charakterem vysoce aktuální (v té době 

okolo 25 %). Naopak žánry „měkčí“ a svým charakterem obšírnější, tedy například přednášky 

(r) v této době značně ztrácejí. S tímto vývojem navíc ladí jak počet článků (7-9), tak

především jejich délka. Zatímco v běžném období články dlouhé a krátké byly v podstatě ve 

stejném zastoupení, v období rozkvětu najednou dlouhé články (typicky právě přednášky) 

mizí, zatímco zastoupení krátkých žánrů (např. pozvánek) dramaticky stoupá (viz excelová 

záložka „Žánr“). Počet článků na jedno vydání se v tomto období současně zkracuje ( i když 

jejich celkový počet roste). To souvisí s tím, že do vydání se musí najednou vejít více 

novinek, pozvánek a dalších zpravodajských obsahů (a je méně času na získávání názorů 

odborníků, kontextu, atd.). 

Ještě se krátce zastavme u důvodů vzniku období rozkvětu (2005-2009). V této oblasti 

sice můžeme jen spekulovat, nicméně zaznamenat lze fakt, že v roce 2005 vzniklo velké 

množství (v naší terminologii) bulvárně-vědeckých časopisů, jako například Epocha, 21. 

století apod., a tak patrně „Věda“ jen reagovala na zvýšenou poptávku po vědeckých 

informacích142. Zajímavé je i přemýšlet nad důvody, proč tento formát „Vědy“ v roce 2009 

končí. Snad jde pouze o přesun na internet, jak tvrdí Josef Matyáš (kde je „Věda“ stále 

poměrně hojně aktualizovanou rubrikou), ale možná jde i o důsledek finanční krize, která se 

v té době rozbíhá (a lidé tudíž prahnou po aktuálních a praktických informacích, nebo naopak 

po naprostém odreagování, které nabízejí stále silné vědecko-bulvární časopisy143). Tak či 

onak lze tato tvrzení jen obtížně dokazovat a ostatně to není ani v cílech (a možnostech) této 

práce.  

Na závěr si tedy můžeme shrnout, že hlavním zjištěním, které nám první výzkumná 

otázka přinesla, je tvrzení, že příloha „Věda“ v letech 1997-2005 a 2009-2012 spadala 

                                               
141Například čas na konzultaci s vědci se pro novináře pracující ve „Vědě“ výrazně zkracuje: „. Oni ti vědci zas 
nepracují tak, že sedí u telefonu a čekají, až jim zavoláte a hned by vám řekli: „Jo je to bezvadný,“ nebo „Je to 
blbost, to vyhoďte.“ To oni chtějí, abyste jim to poslal, vy to pošlete, on vám druhý den řekne: „No tak jsem si to 
přečetl“ ,a nebo: „Neměl jsem na to čas, zavolejte odpoledne.“ V tom deníku je to asi úplně jiná situace, protože 
když se něco děje v parlamentu, tak si najdou opoziční poslance, kteří rádi budou říkat něco proti koaličním 
poslancům, protože budou v novinách. Nebo když má nějaká banka problém, tak když zavoláte do bankovní 
rady, tak oni mají zájem na tom, aby se ta zpráva korigovala nebo uvedla na pravou míru. Tam je ten zájem lidí, 
kterým voláte, úplně jiný než u vědců.“ (Matyáš, 2011)
142 Žádné průzkumy mezi čtenáři si sice Lidové noviny dle informací Josefa Matyáše nedělaly (viz rozhovor 
v příloze). 
143 Které ovšem mají (viz Tab. 3.1) úplně jiné publikum než „Věda“. Slovy Josefa Matyáše: „Já si myslím, že my 
jsme v úplně jiném segmentu. Například 21. Století (časopis) a příloha „Věda“, to je něco nesrovnatelného.“ 
(Matyáš, 2011).
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především do měkkého zpravodajství (soft news), zatímco v období rozkvětu (2005-2009) se 

de facto snažila být mnohem více zpravodajskou rubrikou (přiblížit se typologii hard news). 

5.2 Které obory v této rubrice dostávaly nejvyšší pozornost?

Co se týče výzkumu preferovaných oborů, přinesl náš výzkum především jeden 

zásadní zajímavý fakt. To, co je ve „Vědě“ prezentováno jako věda, v podstatě splňuje 

definici přírodních věd. Oborově vzato totiž Lidové noviny v této rubrice prezentovaly

především výsledky z věd o živé přírodě (které byly pro tento výzkum vyčleněny) a zbylých 

„exaktních věd“. Dohromady totiž na 43,5 procenta všech článků spadalo právě do těchto 

dvou kategorií.144 Sociální (humanitní) vědy sice měly také poměrně slušné zastoupení, 

nicméně jen zřídka šlo skutečně o zpravodajství ze sociálních či historických věd. Polovina 

článků, jež se nějak týkaly sociálních věd, totiž měla formu pozvánek (většinou šlo o 

cestopisné akce) a skutečně „aktuální“ zpravodajství povětšinou tvořily jen články 

archeologické a historické.145, které byly z poněkud záhadných důvodů brány „Vědou“ na 

milost.146 Zbylé společnské vědy jako například lingvistika, sociologie atd. byly prezentovány 

především v sešitu „Orientace“, který měl stejně dlouhou historii, jako právě „Věda“

(nicméně touto prací analyzován nebyl). Z dalších významnějších oborů, které měly své 

zastoupení v nabídce „Vědy“, lze ještě zmínit techniku a medicínu. První ovšem „vydělala“ 

na poněkud nepochopitelném zařazení recenzí automobilů do rubriky, druhá zase těžila 

z faktu, že od roku 2011 vycházela „Věda“ ve společném sešitě s medicínou (a její součástí 

bylo i aktuální zpravodajství nejen ze světa výzkumu, ale také z prostředí zdravotnictví). 

Zastoupení v čase se u těchto oborů pochopitelně lišilo. Velkou roli opět hrálo období 

rozkvětu, kdy se z výše zmíněných důvodů snažila „Věda“ více přiblížit aktuálnímu 

zpravodajství typu hard news. V tomto období dostávala nejvíce prostoru „živá příroda“, 

zatímco například technika a exaktní vědy měly spíše nižší zastoupení. Naopak v prvním 

běžném období (1997-2005) měla kromě „živé přírody“ velmi vysoké průměrné zastoupení 

technika (kolem 25 procent), zatímco v druhém (závěrečném) běžném období, zase „živou 

přírodu“ doplňovala hodně medicína a exaktní vědy. 

                                               
144 Jen se tak potvrzují slova Josefa Matyáše, který v rozhovoru tvrdí: „Především vybíráme přírodní vědy, to 
znamená fyziku, chemii, geologii, přírodní vědy, astronomii.“ (Matyáš, 2011)
145 Druhé tvrzení (o archeologii) sice nebylo v této práci sledováno přímo, nicméně dá se z dostupných dat 
vyčíst. 
146 K podobným závěrům došla i studie Clarkové a Illmanové (2006), jež byla pro tuto práci do jisté míry 
inspirací. Také v New York Times byly do sekce „Science“ zařazovány především ty obory, o kterých hovoříme 
v tomto odstavci. 
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Závěrem tedy můžeme shrnout, že Lidové noviny do „Vědy“ zařazovaly především 

vědy přírodní, v menší míře pak techniku a medicínu. Relativně vysoké zastoupení měly i 

sociální vědy, což ale bylo především důsledkem vlivu „pozvánek“. Poměry těchto věd se 

přitom v čase měnily: například právě společenské vědy mimo období rozkvětu často spadaly 

pod hranici deseti procent, zatímco v letech 2005-2009 najednou vyskočily ke třiceti 

procentům. Medicína svůj podíl v průběhu sledovaného období neustále zvyšovala, zatímco 

technika spíše upadala. 

5.3 Jaké žurnalistické žánry byly upřednostňovány?

Také žánrová specifikace, jak jsem již uvedli, opět potvrzuje základní zjištění o hard 

news a soft news, jež jsme prezentovali v části 5.1 a 5.2. Nejčastějším žánrem ve vzorku byla 

sice„novinka“, tedy zpráva o nové události, novém objevu či novém dění ve vědě, nicméně 

tento žánr dominoval především ve zmíněném období rozkvětu (2005-2009), který (jak jsme 

si řekli) se nejvíce snažil přiblížit běžnému zpravodajství; na celkovém obsahu se podílel 

téměř z poloviny (a další čtvrtinu spotřebovaly „pozvánky“). V prvním období „Vědy“ (do 

2005) velký prostor dostávaly i „měkčí“ žánry, například přednášky měly zastoupení okolo 

dvaceti procent, a slušný prostor měly i edukativnější články o historii vědy či pomocné 

infoboxy (první okolo patnácti procent, druhý kolem deseti).147 Na druhou stranu ovšem 

novinky ve „Vědě“ dominovaly i po ukončení období rozkvětu. Roli zde hrál fakt sloučení 

rubriky se zpravodajstvím ze zdravotnictví (2011), které přineslo do „Vědy“ množství 

aktuálních zpráv z oblasti aplikované medicíny148, ale také skutečnost, že v tyto dny „Věda“ 

mimo soboty vycházela také v úterý (popřípadě ve středu), kdy celý list nabízí mnohem 

aktuálnější zpravodajství (a obsáhlejší vzdělávací články se ponechávaly na co do délky 

článků obsáhlejší sobotní vydání). 

Shrnutí zjištění z této otázky je tedy následující. I když jsme v sekci 5.1 tvrdili, že 

„Věda“ povětšinu let ve vzorku spíše směřovala do kategorie soft news, žánrová analýza 

ukazuje, že v období rozkvětu (2005-2009)  se „Věda“ mnohem více blíží tradičnímu 

zpravodajství (vyšší počet novinek, pozvánek a dalších „aktuálních“ žánrů). Popularizační 

                                               
147 A to nemluvíme o tom, že i zpravodajství se dá dělat „měkčeji“. Naše data nabízejí pro příští zkoumání 
možnosti i v tomto směru. 
148 „Určitým signálem už bylo to, že třeba „Věda“ už nemá čtyři stránky, ale jen dvě – a dvě se daly na medicínu. 
Protože jako byla úvaha, že ta medicína bude pro lidi zajímavější než jenom pořád ty vědecké objevy, takže se ta 
„Věda“ vlastně zredukovala na dvě stránky a dvě stránky jsou medicína. S tím, že je taková představa, a zatím se 
nám ji daří plnit, že tam mají být trochu kontroverzní témata, jako platy lékařů, jestli nečekáme příliš dlouho v 
čekárnách, jaké má být jídlo v nemocnicích, proč je tak hnusné atd“ (Matyáš, 2011)
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funkce „Vědy“, která byla (do roku 2005) relativně patrná (přednášky a další měkčí žánry), 

pak v posledních letech (od roku 2010) spíše ustupuje (úbytek přednášek, infoboxů), naopak 

stále vysoká je četnost novinek, nárůst zastoupení komentářů atd.). 

5.4 Jaký prostor dostávala „česká“ věda? 

V této části vyhodnocování výsledků této práce poněkud opustíme tematiku soft news / 

hard news. Čtvrtá výzkumná otázka si totiž kladla za cíl zjistit, jak velký prostor dávaly 

Lidové noviny (respektive jejich autoři) v příloze „Věda“ článkům s českou tematikou. Cílem 

této výzkumné otázky bylo navázat na teoretická východiska, která jsme zmínili v oddílu 1.3 

(„Dominantní kultura a věda“). Tím, že jsme studovali, které články se týkají českého 

výzkumu, českých vědců a popřípadě významu vědeckých objevů pro Česko, jsme se totiž 

snažili určit míru, do jaké byla věda ve „Vědě“ skutečně tak univerzální, jak předpokládá 

charakteristika vědy jako do jisté míry samostatné kultury s univerzálními charakteristikami 

(co se týče metody, významu výsledků atd) napříč dominantními kulturami po celém světě 

(viz oddíl 1.1) – a jakou roli hrál žunralistický etnocentrismus novinářů Lidových novin. 

Základním zjištěním bylo, že „domácí“ preference autorů v příloze „Věda“ Lidových 

novin byly sice poměrně jasně patrné (český element obsahovalo na 35 procent článků149), ale

většina (zbývající zhruba dvě třetiny) textů byla vysloveně univerzální. Jinými slovy: pokud 

by byly publikovány v jiném, zahraničním médiu (a samozřejmě přeloženy), pak by mohly 

být stejně atraktivní i pro čtenáře v jiných kulturách.150

I u tohoto „českého elementu“ článků nicméně hrál roli dynamický vývoj přílohy 

během šestnácti let, které vzorek v naší práci zkoumal. Pokud vynecháme poněkud zavádějící 

(kvůli nedostatku dat) ročníky 1997 a 2012, můžeme nahlédnout, že až do období rozkvětu 

(2005-2009) se „Věda“ Česku a českému výzkumu nijak zvlášť nevěnovala, neboť 

                                               
149 „[Český element] hraje velkou roli. Samozřejmě tomu věnujeme větší pozornost, když je tam český vědec, 
protože hledáme všechny možné různé cesty, jak …. Už jenom to, že český vědec pronikl do mezinárodně 
uznávaného časopisu, to je zajímavé, ale nemůžeme to dát jenom proto, že je to český vědec. Musí to být nějaká 
informace, která je aspoň trochu ….. Nebo to můžete dát jako krátkou zprávu, ale když pak těmito krátkými 
zprávami zahltíte noviny, tak to přestanou lidi vnímat jako zajímavost, protože je to běžné. Kdybychom každý 
týden psali, že tři čeští vědci měli v Nature článek, což není tak často, ale i kdyby to bylo jednou za měsíc, tak se 
to stane běžný.“ (Matyáš, 2011)
150 Toto tvrzení je samozřejmě velice zjednodušující. Jednak se vztahuje především na země bohatého severu 
(severozápadu), kde má věda úplně jinou pozici než na jižní polokouli. Navíc různé kultury mohou mít různé 
preference, které jsou mnohem subtilnější: v této práci jsme například zjistili, že Lidové noviny dávaly velký 
prostor zprávám o „živé přírodě“. Nicméně v jiných státech třeba tradice zkoumání živé přírody (a třeba i jeho 
vyučování na školách) nemusí být tak atraktivní, čemuž se noviny pochopitelně mohou přizpůsobovat. Nicméně 
platí to, že kulturní deformace (vychýlení) tématiky směrem k českému elementu byla v takových případech 
výrazně nižší než u článků „českých“. 
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„nečeských“ článků bylo v těchto letech obvykle (s výjimkou roku 2003) kolem osmdesáti až 

devadesáti procent.151 V době „boomu“ vědy začíná podíl „českých“ textů narůstat. Jak již 

bylo zmíněno v oddílu 4.4, hrály v tomto ohledu velkou roli pozvánky, které z devadesáti 

procent zvaly na události v Čechách“, a tudíž podíl „českých článků“ (pozvánky se na 

absolutním počtu článků podílely zhruba z jedné šestiny) výrazně nakynul. V roce 2010, kdy 

pozvánky mizí, proto podíl „českých“ textů padá na úroveň před obdobím rozkvětu (zhruba 

třicet procent). Nicméně v roce 2011 se k „Vědě“ připojuje zpravodajství ze světa 

zdravotnictví (vzniká sešit „Medicína a věda“), a tak české zastoupení v příloze „Věda“ opět 

stoupá – medicínské zpravodajství totiž obsahuje aktuální zprávy ze zdravotnictví, které se 

v podstatě vždy vázaly k Česku (a protože „Medicína“ tvořila přesně polovinu přílohy, je 

vysvětlení zvýšeného podílu „českých“ článků nasnadě). 

Závěrem můžeme tedy shrnout, že „česká věda“ dostávala v příloze „Věda“ Lidových 

novin poměrně velký prostor, i když její třetinový podíl na celkovém počtu článků je do 

značné míry zkreslen tím, že až polovinu „českých“ článků tvořily pozvánky na vědecké 

události. Ilustrativní je proto poměr „české“ a „nečeské“ vědy u novinek: podíl „české“ vědy 

je zde totiž jen šestnáctiprocentní (a to ještě značnou část těchto článků tvoří texty o českém 

zdravotnictví, které byly „přifařeny“ do „Vědy“ v roce 2011). Alespoň na první pohled se 

tedy příloha „Věda“ Lidových novin snaží dostát požadavku univerzálnosti vědy (jako 

kultury) a významu jejích objevů pro universum jako takové (viz poznámka 150). 

5.5 Jaký prostor dostali samotní vědci? 

Pátá výzkumná otázka přinášela odpověď na to, jak velký prostor vlastně má science 

journalism v příloze „Věda“. Jinými slovy, jaký podíl mají na obsahu této přílohy novináři a 

jaký sami vědečtí pracovníci, badatelé a někdy i popularizátoři vědy, v každém případě však 

odborníci či experti (slovy Anthony Giddense).152

Z pohledu na základní graf (viz graf 4.4 nebo záložka „Autor a zdroj“ v excelové 

příloze) je zřejmé, že vědci se podíleli na obsahu „Vědy“ poměrně výrazně. Jejich celkový 

podíl tvořil čtyřiadvacet procent všech článků, zatímco novináři působící v Lidových novinách

sepsali 61 procent textů a o valnou většinu zbytku se postaraly agenturní zprávy. Trochu se 

tak dostáváme do rozporu s tvrzeními Josefa Matyáše, který v rozhovoru prohlašuje (viz 

                                               
151 Viz záložka „Česká věda“ v excelové příloze této práce. 
152 V tuto chvíli odhlížíme od toho, že většina vědeckých textů byla patrně nejakým způsobem redakčně 
upravována a krácena. 
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2.2.1), že vědci dostávají ve „Vědě“ spíše minimální prostor, jelikož protestují proti 

redakčnímu krácení a málokdy se umí vyjádřit srozumitelně. 

Vysvětlení tohoto rozporu je ovšem nasnadě. Velký počet článků, které spadaly do 

kolonky „vědecké“, totiž sepsal Jaroslav Petr, přírodovědec z Výzkumného ústavu živočišné 

výroby v Praze-Uhřiněvsi, kde se zabývá reprodukční biologií. Jeho spolupráce s Lidovými 

novinami probíhala vlastně během celého zkoumaného období, v němž napsal celkem 431 

článků (jeho texty tedy bylo možno číst ve většině za 441 analyzovaných vydání „Vědy“). 

Alespoň co do výkonnosti jej lze v podstatě brát za novináře, neboť autorsky vzato se podílel 

téměř na desetině všech analyzovaných příspěvků, a co se týče produktivity, byl například 

aktivnější než současný vedoucí rubriky Josef Matyáš. Nebýt jeho příspěvků, byl by podíl 

vědců na autorství článků ve „Vědě“ de facto poloviční (tedy zhruba 12 procent). Jaroslav 

Petr v podstatě naplňuje roli popularizátora vědy, jenž opustil prostředí vědeckých časopisů a 

snaží se dále šířit povědomí o svém oboru i skrze mainstreamová média, a to prostřednictvím 

jeho jazyka (respektive diskurzu vědeckých novinářů). Do jisté míry se tak dostal na úroveň 

vědeckých novinářů, i když měl výhodu, že o tématu, o kterém referoval (většinou biologi a 

zdraví), měl silnější vědomostní povědomí než jeho partneři v redakci Lidových novin (viz 

Tab. 3.1).

Můžeme tak konstatovat, že vědci se jako autoři na „Vědě“ podíleli skutečně spíše 

minimálně, respektive pokud odečteme přínos Jaroslava Petra, je jejich zastoupení asi 

desetinové. 

Závěrem ještě poznámka ke zdrojům. Během analýzy jsme připisovali k textům 

poznámku, zdali pocházely informace v nich obsažené buďto ze Science nebo z Nature. 

Pokud se podíváme na celková čísla, je podíl těchto žurnálů zanedbatelný (necelých šest 

procent), nicméně pokud se podíváme na novinky (kde lze tyto zdroje nejspíše očekávat), je 

jejich podíl dvojnásobný (něco přes čtrnáct procent). Dá se tak říci, že tyto dva žurnály 

skutečně sloužily ve více než nezanedbatelném množství jako zdroje informací pro „Vědu“.  

5.6 Jak podrobné byly informace ve většině článků?

Poslední výzkumná otázka měla za cíl zjistit, jak podrobné jsou informace v článcích, 

které byly v příloze „Věda“ publikovány. Tuto poněkud obtížněji měřitelnou vlastnost 

novinových  textů jsme se nakonec rozhodli třídit podle rozsahu jednotlivých článků (a to i 

když jsme si pochopitelně velmi dobře vědomi toho, že délka nemusí být zrovna ideálním 
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měřítkem). Jak jsme měli možnost zjistit z prohlášení Josefa Matyáše (viz 2.2.1) i jak víme 

z odborné literatury (Brechman a kol., 2009), vědci si často stěžují na to, že texty o vědeckém 

dění v novinách jsou příliš plytké, chybí jim kontext a postrádají zásadní informace. Zatímco 

kvalitu informací lze jen těžko zjišťovat pomocí naší kvantitativní metody, lze alespoň ověřit, 

zdali mají články na zvěřejnění podobných informací dostatek prostoru. 

Všech téměř tři a půl tisíce unikátních článků tedy bylo rozděleno do tří kategorií, jež 

vyplynuly z pilotního průzkumu: krátké (do 1500 znaků), střední (1501-5000) a dlouhé (5001 

a více znaků). Pro představu jeden řádek ve sloupci (stránka Lidových novin má těchto 

sloupců šest) obvykle čítal kolem 35 znaků, přičemž na vertikále jeden centimetr znamenal 

přibližně tři řádky. Tudíž patnáct centimetrů dlouhý sloupek už zasahoval do středně 

dlouhých článků. Naopak 5000 a více znaků znamená v podstatě téměř vždy více než půl 

stránky (velký prostor navíc zabírají fotografie či jiný grafický doprovod, doprovázející téměř 

všechny dlouhé články, viz např. obrázek 3.1). 

Z výsledků, které data nabízí, vyplývá, že na 46 % všech článků bylo krátkých, 

zatímco středně dlouhých 38 % a dlouhých 16 %. Pokud ovšem vynecháme často zmiňované 

pozvánky (důvody proč jsme již zmínili výše) a infoboxy, které z definice podporují hlavní 

texty (a de facto jsou jeho součástí, pouze jsou graficky odděleny), pak zjistíme, že středně 

dlouhé články převažují a dlouhé články zaostávají jen málo. Jinými slovy, nedá se říci, že by 

Lidové noviny ve „Vědě“ nějakým způsobem preferovaly krátké texty, neboť na většinu z 

krátkých textů připadl jeden velmi dlouhý, který mohl nabízet velice podrobné informace (a 

navíc pokud připočteme infoboxy...). Pokud tak například prozkoumáme přednášky, tak 

zjistíme, že z většiny byly dlouhé či středně dlouhé. V novinkách rovněž měly převahu 

středně dlouhé zprávy (před krátkými a dlouhými). 

Když se podíváme na historický průběh, můžeme do této skládačky přidat další díly. 

V prvním období „Vědy“ (do 2005) totiž krátké články dosahovaly na sotva 25 % obsahu 

„Vědy“. V období rozkvětu, s příchodem „pozvánek“ a většího tlaku na tvrdší zpravodajství 

(hard news) se ovšem krátké články dostávají do popředí (vždy přes padesát procent) a po 

ukončení rozkvětu (od roku 2010) krátké články opět spadají až za články středně dlouhé a 

dlouhé. 

Shrnuto: ačkoliv absolutní data naznačují převahu krátkých článků, celkový obraz je 

mnohem složitější. V této otázce je tedy obtížné činit nějaké velké závěry, nicméně jistě se 

nedá říci, že by vědecké poznatky měly při své prezentaci po celou dobu vydávání „Vědy“ 

málo prostoru. Poněkud paradoxně krátké články dominují v období rozkvětu této přílohy, 

nicméně pokud se podíváme místo podílů na nominální hodnoty, vidíme, že celkově se 
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v optice týdenního hlediska počet dlouhých článků nijak výrazně nesnížil a naopak 

dramaticky narostl počet středně dlouhých článků (a samozřejmě nejvíce textů krátkých). 
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Závěr

Tuto práci jsme začali teoretickým úvodem, v němž jsme mimo jiné tvrdili, že (a)

science journalism je v podstatě nutným prostředníkem mezi světem expertů a světem laiků. 

Dále jsme prohlašovali, že (b) většina jeho obsahů se pohybuje na hraně mezi tradiční 

zpravodajskou žurnalistikou a (v poslední době stále oblíbenějšími) měkčími žánry. A také 

jsme připomínali, že (c) vliv na vědecké články mají jak dominantní kultura (I), tak vědecká

kultura (II), individuální rozhodování (III) a samotné mechanismy produkce výroby novin

(IV). 

Teoretické předpoklady, které jsme si takto v první kapitole rozvláčně představili, se 

do jisté míry potvrdily i ve výzkumu (k jeho metodice viz kapitola druhá a třetí) a především 

v jeho výsledcích (kapitola čtvrtá a pátá). Závěry z posledních kapitol nás alespoň částečně 

opravňují zmíněná teoretická východiska podpořit. (a) Jak jsme viděli (5.5), vědci (s 

výjimkou Jaroslava Petra) měli v Lidových novinách skutečně spíše malé zastoupení, neboť až 

devět desetin všech textů měli na svědomí novináři, agentury a právě zmíněný popularizátor 

přírodovědy. (b) Nebylo vyvráceno ani tvrzení, že alespoň v Lidových novinách se science 

journalism pohybuje na hraně mezi měkkými a tvrdými žánry. Jak vyplývá z výše uvedených 

závěrů (5.1), mimo období rozkvětu dávala skutečně „Věda“ poměrně velký prostor i 

„měkčím“ žánrům (srv. 1.3 a 5.3), zatímco v období rozkvětu se nejvíce soustředila na 

v podstatě tradiční „tvrdé“ zpravodajství (jeho charakteristiku viz 1.2). (c) Patrný ovšem byl 

vliv všech domén, které jsme zmínili. Ze strany (I) vědecké kultury (srv. 1.1 a 5.5) se do 

„Vědy“ přenesly některé hodnoty, z nichž nejzajímavější je asi důraz na univerzálnost, který 

se projevil na poměrně malém zastoupení „českých“ článků. Vliv (II) dominantní kultury (srv. 

1.3 a 5.4) se v našem výzkumu projevoval jen v určitých specifických oblastech, jako byl 

například fenomén pozvánek, jež zasáhl téměř do všech sledovaných proměnných (mohli 

bychom se ale zmínit i o vysokém zastoupní textů s tematikou „živé přírody“ (5.2) a dalších 

fenoménech, jež volají po interpretacích). Svoji roli ovšem hrálo i individuální rozhodování 

(II) a charakter samotného média (III). Obojí si můžeme ilustrovat na podílech jednotlivých 

oborů. Vezmeme-li si za příklad sociální vědy, pak jejich mizivé zastoupení (5.2) je do velké 

míry způsobeno zájmy vydavatele, jež články s touto tematikou zařazoval převážně do přílohy 

„Orinetace“. Naopak individuální rozhodování novinářů ve „Vědě“ se projevilo i tím, že i 

přes toto nastavení pracovních postupů byly do přílohy „Věda“ zařazovány mnohé články 

z archeologie, byť se do konceptu přírodovědného charakteru této přílohy tak úplně nehodily. 
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Uvedená tvrzení jsou samozřejmě pouze částečnými závěry, jež jsou limitovány jak 

formulací našich výzkumných otázek, tak metodologickými omezeními, která jsou obsahové 

analýze jako vědecké metodě inherentní (3.1.1 a 3.1.2). Nicméně posbíraná data jsou v rámci 

našeho zkoumání tím kamenem, na kterém se dá do budoucna dál stavět (4.7). Další možné 

interpretace, souvislosti, vlivy, kritiky či smělá nová tvrzení – to vše se nabízí studentům 

science journalism a my jen doufáme, že se jich co nejvíce k této práci přihlásí a bude 

ochotno přiložit ruku k dílu. Na stavbě studia science journalism v Česku je práce dost pro 

všechny. 
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Summary

The main goal of this work was to disclose the area of science journalism in the Czech 

Republic and present a quantitative analysis of the „Science“ section in Lidové noviny (in 

between years 1997-2012) which is one of the main titles of daily press in the Czceh 

Republic.

As to this date (esp. quantitative) research in this field (for Czech. Rep.) is very scarce 

and thus we had to start from scratch. Therefore the first part of this work concentrates on 

science journalism and its background in the social theory. Most of the first chapter describes 

the most important factors and biases which influence science journalists and what difficulties 

they face in their work. Only the last part of the first chapter shows the contemporary situation

of (press) science journalism in the Czech Republic.

The latter part of this work presents the longitudinal analysis of the „Science“ section 

in Lidové noviny. 

In the second chapter a brief history of this title and its „Science“ section is presented 

as well as the opinions and claims of its editor Josef Matyáš (his assertions helped to form the 

research questions). 

The methodology of this work is presented in the third chapter. The advantages and 

disadvantages of quantitative and qualitatitve methods are discussed. The research setup for 

the longitudinal analysis of Lidové noviny follows. 

In the rest of this work results and conclusions are presented. Based on the numbers, 

we have found out that a) science journalists do „translate“ scientist discoursce(only small 

part of the section is written by scientists), b) for most of its history (with the important 

exception of the „heyday“ time), the „Science“ section in Lidové noviny can be described as 

soft news, c) the influence of science, dominant culture, public opinion and publishers is well 

recognized in this section, d) „Science“ section in Lidové noviny at least partially holds to the 

universal character of science (czech aspect is not of great interest). 

Yet what is more important: the collected data for „Science“ section in Lidové noviny

present a (hopefully) valuable contribution to the study of science journalism in the Czech 

Republic and many a further resarch based on this work may follow. 
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Svazek X, str. 4512-4514

Seznam příloh

1) „Excelová příloha DP Šafránek“ s tabulkami, grafy, daty a dalšími informacemi pro 

výzkum

2) „Rozhovor s Josefem Matyášem“, soubor typu „Word“ s přepisem rozhovoru s vedoucím 

rubriky „Věda“ v Lidových novinách
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