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Abstrakt 
Předmětem diplomové práce „Mediální obraz České republiky v britském denním tisku“ 

je analýza mediální reprezentace České republiky v denících The Guardian a The 

Times. Analýza je prováděna kombinací kvantitativní obsahové analýzy a metody 

konstantní komparace na vzorku celkem 906 příspěvků se zmínkou o ČR 

publikovaných v letech 1998, 2004 a 2010. Cílem diplomové práce je odpovědět na 

otázky týkající se tematické agendy příspěvků, výskytu konkrétních aktérů, intenzity 

pokrytí tématu a jejího vývoje v čase, geopolitického kontextu příspěvků a atributů, jež 

média České republice přisuzují. Práce se skládá z teoretické a výzkumné části. Úvodní 

kapitoly popisují teoretická východiska a dosavadní poznatky o zkoumaném tématu. 

Zabývají se problematikou vztahu reality a medií, reprezentace reality, formování 

stereotypů, nastolování agendy a faktorů ovlivňujících proces tvorby mediálních 

obsahů. Samostatná kapitola je věnována charakteristice britského mediálního prostředí 

a podrobnému popisu obou analyzovaných titulů. Výzkumná část potom nejprve 

shrnuje základní údaje o zvolených metodách zkoumání mediálních obsahů a následně 

detailně popisuje průběh a výstupy obou částí výzkumu. Výsledkem kvantitativní 

obsahové analýzy je kvantifikace charakteristik analyzovaného vzorku. Hlubší pohled 

do způsobu reprezentace České republiky pak přináší kvalitativní část, analýza atributů. 

 

 

 

 



   

Abstract 
The subject of a Diploma Thesis „Media image of the Czech Republic in British daily 

newspapers“ is the media representation of the Czech Republic in The Guardian and 

The Times journals. The analysis has been made by combining quantitative content 

analysis and constant comparative technique of 906 articles mentioning the Czech 

Republic published in years 1998, 2004 and 2010. The purpose of this Diploma Thesis 

is to answer questions related to the agenda of topic, occurrence of specific participants, 

intensity of the subject appearance and its development in time, geopolitics context and 

attributes, that media assign to the Czech Republic. Diploma Thesis consists of a 

theoretical part as well as performed research. The theoretical background and previous 

knowledge of the subject is defined in the introductory chapters. Those chapters reflect 

the issues of reality representation, stereotypes, agenda-setting as well as factors that 

impact the media production process. The British media environment together with a 

detailed description of analysed topics are specified in a separate chapter. Basic 

information about selected research methods followed by a description of the particular 

process and all identified outputs are summarized in the second part of the thesis. The 

result of the quantitative content analysis is a quantification of the analysed sample. The 

qualitative research that consists of an analyses of attributes outlines the deep perception 

to the ways of representation of the Czech Republic. 
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Úvod 

Masová média fungují jako zprostředkovatel informací a společenských hodnot, které u 

příjemců mediálních sdělení pomáhají formovat jejich pohled na svět. Média nicméně 

nejsou ve většině případů jejich jediným zdrojem informací. Na utváření celkového 

souboru postojů, názorů a vědomostí ke konkrétním jevům se významně podílí také 

naše osobní zkušenost a informace získané interpersonální komunikací. Tam, kde však 

přímá zkušenost s určitým jevem chybí, získává jeho mediální reprezentace na 

významu. Mezi tyto případy patří také oblast zahraničně-politické agendy, neboť zde 

často publiku jiný zdroj informací buď zcela chybí, nebo je zažitá zkušenost pouze 

okrajová. Lze předpokládat, že přímá zkušenost s Českou republikou dosahuje u většiny 

čtenářů britského denního tisku nanejvýš úrovně turistické či obchodní návštěvy naší 

země, případně zprostředkované informace. Touto cestou však mohou jen obtížně získat 

ucelený obraz o České republice a podrobné informace o politické, ekonomické či 

kulturní situaci v zemi, životě jejích obyvatel nebo například zdejším vztahu k 

menšinám jim tak zprostředkovávají právě média.  

 

Předmětem této práce je mediální obraz České republiky. Jeho studium vychází 

z konstrukcionistické teorie reprezentace reality, která na média pohlíží jako na aktivní 

společenské činitele. Toto pojetí nechápe média jako „zrcadlo“ prostě odrážející realitu, 

ale přisuzuje jim funkci interpretátora reality, který publiku dává návod, jak má určité 

jevy chápat. Mediální reprezentaci reality prezentované ve zpravodajství ovlivňují 

redakční rutiny i osobnosti jednotlivých novinářů. Realita a její mediální obraz tedy 

podle této teorie nejsou ekvivalentní.  

 

Cílem této práce je analyzovat, jakým způsobem zahraniční média popisují 

Českou republiku. Předmětem výzkumu jsou články v britských denících The Guardian 

a The Times v letech 1998, 2004 a 2010. Zkoumání jejich obsahu má odpovědět na 

otázku, jaký je celkový mediální obraz země, s jakými tématy, atributy či aktéry je 

spojována a jak se tyto proměnné vyvíjely v čase před a po vstupu ČR do Evropské 

unie. K odhalení těchto skutečností využívám smíšení výzkumných metod kvantitativní 

obsahové analýzy a konstantní komparace. Jejich kombinace je vhodná z důvodu 

vzájemného doplnění a využití předností obou metod. V kvantitativní části se zaměřuji 

především na analýzu tematické agendy, neboť již samotná míra intenzity výskytu 
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určitých témat v médiích je jejich implicitním hodnocením. Prostřednictvím kvalitativní 

metody se potom pokouším identifikovat atributy, s nimiž je Česká republika v médiích 

spojována.   

 

Téma jsem zvolil proto, že mediální obraz České republiky v zahraničních 

médiích nebyl v této podobě systematicky zpracován. Výsledky analýzy by proto mohly 

přinést dosud neznámé poznatky o způsobu reprezentace země v zahraničí, které je 

možné porovnat se subjektivním vnímáním země z pozice jejího občana majícího s ČR 

přímou zkušenost.   

 

Struktura práce je rozdělena do dvou základních částí: teoretické a výzkumné. V 

první jsou popsána teoretická východiska a dosavadní poznatky o zkoumaném tématu, 

které poskytují nezbytný základ pro stanovení parametrů výzkumu a osvětlují jeho 

opodstatnění. V této části se věnuji vztahu reality a medií, reprezentaci reality a jejímu 

dopadu na vytváření stereotypů. Formování stereotypních představ podporuje také 

ustálená reprezentace určitých témat, které se věnuje další kapitola zabývající se pojmy 

agenda-setting, framing a priming. Další kapitola se potom věnuje faktorům 

ovlivňujícím samotný proces tvorby mediálních obsahů. Zde se zaobírám problematikou 

zpravodajských rutin, gatekeepingu, zpravodajských hodnot a typologií zpráv. 

Závěrečnou kapitolu teoretické části jsem věnoval charakteristice britského mediálního 

prostředí a podrobnému popisu obou analyzovaných titulů. V následující výzkumné 

části nejprve shrnuji základní údaje o zvolených metodách zkoumání mediálních 

obsahů. Následuje prezentace výsledků kvantitativní a kvalitativní analýzy a nakonec 

jejich shrnutí a odpovědi na výzkumné otázky. 

 

Součástí práce jsou také přílohy. Část z nich, konkrétně tabulky a grafy 

postihující výsledky analýzy, jsou součástí samotného textu, k němuž se přímo vztahují. 

Čtenáři tak jejich umístění usnadňuje orientaci v textu. Na závěr práce je potom 

umístěna kódovací kniha se seznamem všech proměnných a také výběr souboru pasáží z 

analyzovaných příspěvků, které jsou citovány v kvalitativní části analýzy. Ty naopak 

součástí příslušné kapitoly nejsou, protože by neúměrně rozšířily její délku.   
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1. Vztah médií a reality 

Odborná literatura se všeobecně shoduje na názoru, že masová média nezobrazují 

skutečný stav reality, ale předkládají publiku obraz, který je výsledkem působení 

procesních, ideologických, ekonomických, technologických a dalších faktorů 

ovlivňujících mediální produkci. „V médiích podávaná skutečnost reprezentuje 

především stereotypy a předsudky samotných novinářů, jejich profesionální pravidla a 

politické postoj, nutnost zprávu za každou cenu dodat a požadavky (potřeby) jejího 

mediálního ztvárnění,“ shrnuje Schulz1. Ze stejného předpokladu vychází také 

Fairclough, který teorie, podle nichž média jen „odrážejí“ realitu, označuje za naivní. 

Utváření mediální skutečnosti podle jeho názoru vychází ze sociálních postojů, zájmů a 

záměrů autora.2 Schulz popisuje vztah mezi realitou a medii příměrem ke geocentrické, 

respektive heliocentrické teorii vesmíru. V ní první, tzv. ptolemaiovská představa, vidí 

média jako prvek stojící mimo sociální realitu, kterou mají publiku pasivně 

zprostředkovávat. V tomto pojetí mají média přinášet co nejvěrnější zobrazení světa a 

fungovat jako zrcadlo, věrný odraz skutečnosti. Opačný pohled nabízí kopernikovské 

pojetí. V něm jsou média integrální součástí společnosti, na jejímž formování se aktivně 

podílejí. Selekce a interpretace událostí není podle tohoto výkladu jejich dysfunkcí, ale 

naopak žádoucí aktivitou.3 

 

1.1 Mediální reprezentace a konstrukce reality 

Pojmem reprezentace, tedy zprostředkování reality, se podrobně zabývá Stuart Hall 

v publikaci Representation: Cultural Representations and Signifying Practices4. 

Samotný termín Hall popisuje s odkazem na sémiotický model Saussura jako proces 

propojení tří elementů: věci, konceptu a znaku. Rozlišuje přitom dva spolu související 

systémy reprezentace: mentální reprezentace (mental representations) a jazyk. První 

systém je založen na konstrukci abstraktní pojmové mapy (conceptual map) v mysli 

každého jedince. Ta vzniká na základě vytvoření vztahu a vzájemného uspořádání 

                                                 
1 SCHULZ, Winfried. Funkce a důsledky politické komunikace. In: JIRÁK, Jan; ŘÍCHOVÁ, Blanka. Politická 
komunikace a média. Praha: Karolinum, 2000. 165 s. ISBN 80-246-0182-6. s. 29 
2 FAIRCLOUGH, Norman. Media Discourse. London: Hodder Arnold, 1995. 216 s.  
ISBN 978-0-340-58889-5. s. 103 
3 SCHULZ, Winfried. Cit. dílo, s. 30-32 
4 HALL, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London, Thoasand 
Oaks, New Delhi: Sage Publications & Open University Press, 1997. 402 s. ISBN 0-7619-5432-5.  
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předmětů, osob či událostí se souborem mentálních konceptů uložených v našich 

hlavách. Tento primární systém reprezentace je tak složen z jedinečných představ, jež se 

formují individuálně v naší mysli. V rámci jednotlivých kultur pak vznikají tzv. sdílené 

konceptuální mapy společných myšlenek a představ o světě. Aby mohla být tato sdílená 

konceptuální mapa skutečně dostupná napříč danou společností, musí být přeložena do 

společného kódu, jenž umožňuje propojit mentální představy se znaky: písmem, řečí či 

obrazy. Takovým kódem je jazyk, druhý systém reprezentace. Ten vychází právě z 

vytváření vztahů mezi individuálními mapami a souborem znaků organizovaných 

v určitém jazyce.5  

 

V kontextu mediální reprezentace je ale podstatnější Hallovo shrnutí teorií 

reprezentace reality. Autor rozlišuje trojici teorií reprezentace reality: reflexivní 

(reflective), intencionální (intentional) a konstrukcionistickou (constructionist)6. První 

vychází podobně jako Schulzovo ptolemaiovské pojetí z principu zrcadla. Tento přístup 

vidí významy věcí jako součástí jich samých a jazyk, potažmo média, je tak 

nereprodukuje, ale pouze „odráží“. Teorie intencionální vychází z předpokladu, že 

významy věcí nejsou přímo součástí jich samých, ale určuje je autor sdělení. Význam 

mediálního sdělení je tak závislý na záměru konkrétního mluvčího. Poslední, 

konstrukcionistická teorie, předpokládá, že významy jsou součástí lidí, kteří je do věcí 

promítají prostřednictvím kódů. Vychází tak z premisy, že dosáhnout shody mezi 

realitou a reprezentovaným sdělením není možné. Ve vztahu k masovým médiím 

přisuzuje tato teorie mediálním sdělením podíl na konstrukci významů a potažmo také 

interpretaci reality.    

 

Problematika mediální reprezentace reality úzce souvisí s oblastí sémiotiky. 

Jejím základem je systém znaků (kód), který však podle Hartleyho7 není nositelem 

konečných, jednoznačných významů. Jde spíš o sociální konstrukt, kde významy jeho 

znaků vycházejí z konkrétního sociálního prostředí. „Není to medializovaná událost, 

která určuje formu, obsah, význam či „pravdu“ zpráv. Jsou to spíše samy zprávy, které 

určují význam události: výsledný smysl vycházející z rysů znakového systému a kontextu, 

                                                 
5 HALL, Stuart. Tamtéž, s. 17-19 
6 HALL, Stuart. Tamtéž, s. 24 
7 HARTLEY, John. Understanding News. New edition. London, New York: Routledge, 1982. 203 s. ISBN 0-
415-03933-9. 
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v němž událost vzniká a je přijímána.“8 Hodnota znaku je tedy dána jeho vztahem 

k ostatním znakům systému a Hartley proto nazývá jazyk „sociálním faktem“, jehož 

význam je produktem společensky uznávaných (konvenčních) norem.9 Z výše 

uvedeného je zřejmé, že zpravodajství, byť se nás média snaží přesvědčit o opaku, 

nepřináší odraz reality. Příjemcům předkládá mediální reprezentaci skutečnosti, do níž 

se promítají redakční rutiny i osobnosti konkrétních novinářů.10  

 

„Zpravodajství médií je často nepřesné a pokřivené, občas nabízí vysloveně 

tendenční a ideologicky zabarvený pohled na svět. V médiích podávaná skutečnost 

reprezentuje především stereotypy a předsudky samotných novinářů, jejich 

profesionální pravidla a politické postoje, nutnost zprávu za každou cenu dodat a 

požadavky (potřeby) jejího mediálního ztvárnění. Jen velmi podmíněně lze ze 

zpravodajství usuzovat na fyzikální vlastnosti světa, společenské struktury, průběh 

událostí či rozdělení veřejného mínění.“11 

 

1.2 Stereotypizace 

Výše popsaná konstrukcionistická teorie reprezentace úzce souvisí s procesem vytváření 

stereotypů (stereotypizace). Mediální reprezentace reality obsahuje popis kvalit či přímo 

hodnotící soudy a tendence médií používat ustálené způsoby prezentace sociálních jevů 

pak u příjemců podporují vznik konkrétních představ spojených s danou skutečností. 

Poprvé tento jev pojmenoval Walter Lippmann, který pro obrazy světa v našich hlavách, 

jež se vztahují k ostatním lidem, použil termín stereotyp.12  

 

„Stereotypem se rozumí sociální klasifikace určitých skupin a jejich 

reprezentace pomocí zjednodušujících, neověřitelných, zobecňujících znaků, jež 

výslovně (explicitně) či nepřímo (implicitně) představují soubor hodnot, soudů a 

                                                 
8 „It is not the event which is reported that determines the form, content, mening or ´truth´ of the news, 
but rather the news that determines what it is that the event means: its meaning results from the 
features of the sign-system and the context in which it is uttered and recceived.“ In: HARTLEY, John. 
Tamtéž, s. 15 
9 HARTLEY, John. Tamtéž, s. 18 
10 Srov. MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. 184 s. ISBN 80-7178-840-6. s. 44 
11 SCHULZ, Winfried. Cit. dílo, s. 29 
12 DYER, Richard. The Matter of Images: Essays on Representation. Second Edition. London, New York: 
Routledge, 2002. 184 s. ISBN 0-415-25495-7. s. 13 
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předpokladů týkajících se chování takových skupin, jejich vlastností, minulosti a 

vývoje.“13 

 

Lippmanovu úvahu dál rozvádí Dyer14, který zdůrazňuje čtyři charakteristické 

vlastnosti stereotypů: třídění (ordering process), zkratkovitost (short cut), vyjádření 

hodnot (expression of values) a odkazy (reference). Ve stručnosti stereotypy popisuje 

jako kategorizaci osob do určitých myšlenkových rámců, které jsou vnímány jako 

absolutní a rigidní, zkracování do jednoduchých, výrazných, snadno uchopitelných 

forem reprezentace a vyjádření konkrétních definic reality provázených hodnoceními. 

Odkazy k okolnímu světu (reference) pak podle Dyera zařazují stereotypy do oblasti 

reprezentace fiktivních charakterů osob, kde je autor vnímá jako podkategorii „typů“. 

Tomuto pojmu se věnuje další část této kapitoly.    

 

Z Dyera vychází i Hall, který stereotypizaci definuje jako redukci osob na 

několik málo jednoduchých, základních charakteristik, které jsou reprezentovány jako 

přirozené. „Stereotypizace redukuje, esencializuje, naturalizuje a upevňuje odlišnosti. 

Za druhé stereotypizace používá strategii rozdělování. […] Odděluje normální a 

akceptované od nenormálního a neakceptovaného. […] A za třetí má stereotypizace 

sklon vyskytovat se tam, kde se objevují výrazné nerovnosti moci.“15 Posledním bodem 

Hall naráží na problém etnocentrismu, v rámci něhož dochází k aplikaci norem jedné 

kultury na další a posuzování jí optikou sebe samé. Zde zmiňuje reprezentaci obsahující 

binární opozici „my versus oni“, která pracuje s emocemi a mobilizuje u příjemců 

sdělení strach či úzkost.16  

 

Protikladu my versus oni se v rovině národních stereotypů podrobně věnuje 

Pickering17. Ten stereotypům připisuje roli při vytváření identity národa a 

                                                 
13 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2009. 413 s. ISBN 978-80-7367-466-3. s. 
299-300 
14DYER, Richard. Cit. dílo, s. 11-17 
15 „Stereotyping reduces, essentializes, naturalizes and fixes „diference“. Secondly, stereotyping deploys 
a strategy of „spliting“. […] It divides the normal and the acceptable from the abnormal and the 
unacceptable. […] The third point is that stereotyping tends to occur where there are gross inequalities 
of power.” In: HALL, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London, 
Thoasand Oaks, New Delhi: Sage Publications & Open University Press, 1997. 402 s.  
ISBN 0-7619-5432-5. s. 258  
16 Srov. HALL, Stuart. Tamtéž, s. 226 
17 PICKERING, Michael. Stereotyping: The Politics of Represenatiton. New York: Palgrave, 2001. 254 s. 
ISBN 0-333-77210-5. 
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poznamenává, že „negativní stereotypy cizinců nebo příslušníků cizích skupin pomáhají 

utvářet a podporují tvrzení [o jednotě, jedinečnosti a exkluzivitě národa], a v tomto 

směru jsou vytvářena v „náš“ prospěch“.18 Národní identita přitom nemusí pramenit 

z posilování pocitu nadřazenosti nad příslušníky jiných národností, často se ale definuje 

vymezením vůči jiným národnostem a „cizincům“. A pro vymezení používá právě 

definici založenou na antitezi my versus oni.19 

 

Burton a Jirák20 pak nabízejí na stereotypy ještě jiný úhel pohledu, když je 

zasazují do kontextu tří rovin reprezentace lidí a sociálních skupin. Podle míry ustálení 

a vztahu k realitě rozlišují typy, stereotypy a archetypy. Pro kategorii typů je specifické 

prezentování postav jako jedinečných lidských bytostí, které jsou ale charakteristické 

víc tím, jaké vlastnosti reprezentují. Vyjadřují opakovanou prezentaci konkrétního jevu, 

jehož rysy jsou zvýrazněny natolik, že překrývají individualitu jedince. Archetyp potom 

definují jako opakující se reprezentaci, jež je hluboce zakořeněna v dané kultuře. Jedná 

se o ztělesnění hluboko uložených představ a mýtů dané kultury, například archetypů 

hrdiny, moudrého starce nebo padoucha. Stereotyp v této trichotomii představuje 

zjednodušenou a zkreslenou reprezentaci, která se v dané společnosti objevuje 

opakovaně a je nositelem sdíleného hodnotového soudu.21 

 

Význam stereotypů vystupuje do popředí zvláště tam, kde publikum nemá 

přímou zkušenost s nějakou sociální skupinou. Hartley v této souvislosti rozlišuje mezi 

dvěma způsoby získávání informací o okolním světě.22 Mluví o zažitých (experienced) a 

zprostředkovaných (mediated) významech, které se mezi sebou liší mírou osobní 

zkušenosti s daným jevem. První vycházejí z osobní interakce, především 

z interpersonální konverzace. „Jsou institucionalizovány v oblastech, jako jsou školy, 

práce nebo přátelství.“23 Zprostředkované významy naproti tomu získáváme 

prostřednictvím médií, ale také z vyprávění učitelů a rodičů. Jejich podstatným rysem je 

                                                 
18 „Negative stereotypes of foreigners or outgroups help to shape and endorse such claims, and in this 
way they are constructed on „our“ behalf.“ In: PICKERING, Michael. Tamtéž, s. 90    
19 Srov. PICKERING, Michael. Tamtéž, s. 93  
20 BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií.  Brno: Barrister & Principal, 2003. 392 s. ISBN 80-
85947-67-6. 
21 BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Tamtéž, s. 196-199 
22HARTLEY, John. Understanding News. New edition. London, New York: Routledge, 1982. 203 s. ISBN 0-
415-03933-9. s. 139 -140 
23„They are „institutionalized“ primarily in the areas of family, school, work, friendship.“ In: HARTLEY, 
John. Tamtéž, s. 139 
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skutečnost, že s daným jevem nejsme v přímém styku. Hartley rozdíl mezi zažitým a 

zprostředkovaným významem přibližuje na příkladu imigrantů. Jejich vnímání 

většinovým obyvatelstvem se může lišit podle místa bydliště: jedni si obraz o této 

skupině udělají na základě vlastní zkušenosti, jiní jsou ale odkázání téměř výhradně na 

média. Tato teorie se úzce dotýká i tématu této práce, neboť zdaleka ne všichni čtenáři 

analyzovaných titulů mají osobní zkušenost s Českou republikou a jejími občany a 

masová média tak pro ně můžou být jediným dostupným zdrojem informací.     

 

Stereotypy se sice podílejí na vytváření předsudků, pomáhají nám ale také 

zorientovat se ve světě. Fowler mluví o stereotypech jako o nevyřčených myšlených 

kategoriích sloužících k třídění zkušeností. Popisuje je jako sociální konstruované 

schránky v našich hlavách, do kterých můžou být zařazovány události a aktéři, aby jim 

lidé lépe porozuměli.24  

 

 

2. Nastolování agendy 

Druhým konceptem z oblasti zkoumání dopadů působení médií, který je vedle utváření 

stereotypů vhodné zmínit v souvislosti s tématem této práce a předmětem její analýzy, 

je nastolování agendy (agenda-setting). V této kapitole se budu vedle problematiky 

nastolování agendy zabývat také s ní souvisejícími termíny rámcování (framing) a 

usměrňování či zvýznamňování (priming) a jejich vlivy na vnímání cizích států. Dalšími 

aspekty potenciálních účinků medií na publikum se zabývá i další kapitola věnovaná 

faktorům ovlivňujícím produkci mediálních obsahů.   

 

Obecně se dá vliv médií na chování publika popsat jako dlouhodobý, nepřímý a 

postupný. Účinky masových médií je nicméně složité izolovat a prozkoumat 

samostatně, neboť jsou úzce propojeny s dalšími typy komunikace ve společnosti.25 

Během 20. století prošly představy o účincích médií určitým vývojem. Nejčastěji se 

                                                 
24FOWLER, Roger. Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. London: Routledge, 1991. 
254 s. ISBN 0-415-01419-0. s. 17 
25 Srov. DEFLEUR, Melvin L.; BALL-ROKEACH, Sandra J. Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum, 
1996. 363 s. ISBN 80-7184-09-8. s. 277 
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cituje periodizace Denise McQuaila26, který historii uvažování o této problematice 

rozdělil do čtyř stádií. Mluví o fázi všemocných médií, fázi omezeného účinku médií, 

fázi znovuobjevení mocných médií a konečně o fázi tzv. dohodnutého vlivu médií. Tato 

poslední fáze trvá od konce 70. let a je pro ni charakteristické aplikování sociálního 

konstruktivismu. Její východiska jsou tedy úzce propojena s konstrukcionistickou teorií 

reprezentace, která je popsána v kapitole č. 1.1.  

 

„Podle nové teorie spočívá nejvýznamnější účinek médií v konstruování 

významů a v systematickém nabízení těchto významů publiku. Publikum pak tyto 

významy na základě jisté „dohody“ včleňuje (či nikoli) do osobních významových 

struktur, často formovaných předchozími kolektivními identifikacemi.“27          

 

V tomto kontextu se rozvíjela právě i teorie nastolování agendy. Ta vychází 

z praxe tvorby zpráv, při níž dochází ke třídění událostí a témat tak, že obsahem 

mediálních sdělení se stane pouze část těchto událostí. Pokud pak média věnují určitým 

tématům prostor dlouhodobě, a jiným nikoli, mohou tak ovlivnit vnímání jejich 

důležitosti u publika. Teorii nastolování agendy poprvé nepřímo označil v roce 1922 

Walter Lippman, který v knize Public Opinion zmiňuje média jako zdroj veřejného 

mínění, které neodráží sociální skutečnost.28 Dearing a Rogers29 potom zastřešující 

pojem nastolování témat ještě rozdělují na další typy agend. Rozlišují mediální, 

veřejnou a politickou agendu, jež dohromady tvoří proces nastolování agendy. Mediální 

agenda odkazuje k analýze výskytu témat v masových médiích, veřejná agenda zkoumá 

témata ve veřejném mínění a poslední sleduje politické akce.30  

 

Se současným pojetím konceptu nastolování agendy přišli na přelomu 60. a 70. 

let 20. století McCombs a Shaw, kteří zkoumali vztah mezi zastoupením témat 

v médiích a vnímáním jejich důležitosti ve společnosti při předvolební kampani.31 

                                                 
26 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. vydání, rozšířené a přepracované. Praha: 
Portál, 2009. 630 s. ISBN 978-80-7367-574-5. s. 470-475 
27 MCQUAIL, Denis. Tamtéž, s. 473 
28 LIPPMANN, Walter. Public Opinion. In: PROTESS, David L.; MCCOMBS, Maxwell. Agenda Setting: 
Readings on Media, Public Opinion, and Policymaking. Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 2009. 310 s.  
ISBN 0-8058-0841-8. s. 13 
29 DEARING, James W.; ROGERS, M. Everett. Agenda-Setting. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1996, 
142 s. ISBN 0-7619-0563-4. 
30 DEARING, James W.; ROGERS, M. Everett. Tamtéž, s. 5 
31 DEARING, James W.; ROGERS, M. Everett. Tamtéž, s. 6 
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McCombs v této souvislosti dochází k závěru, že mezi mediální a veřejnou agendou 

existuje kauzální vztah: mediální agenda ovlivňuje tu veřejnou. „Na základě 

nashromážděných důkazů o účincích nastolování agendy se dá obecně říci, že novináři 

významným způsobem ovlivňují, jaké představy o světě má jejich publikum.“32  

 

2.1 Framing a priming 

Protože samotné kvantitativní zkoumání tematické agendy nepostihuje řadu podstatných 

kvalitativních aspektů zpráv, rozšířily pozdější studie koncept nastolování agendy o 

druhý stupeň. V něm jsou předmětem analýzy například procesy stereotypizace (viz 

kapitola 1.2) nebo nastolování agendy atributů. Sem patří i koncepty rámcování 

(framing) a usměrňování či zvýznamňování (priming). Proces rámcování je založen na 

výběru jistých atributů reality a jejich zdůraznění v mediálním obsahu, což vede 

k prosazování určitých definic, hodnocení či doporučení. Rámcování zpráv usnadňuje 

jejich pochopení a ve výsledku ovlivňuje vnímání daného tématu příjemci sdělení.33  

Předmětem studia rámcování tak není pouze mediální agenda, ale též rámce témat na 

straně veřejnosti. Druhým souvisejícím pojmem je priming. Pojem vychází 

z předpokladu, že určité stimuly v mediálních obsazích dokážou u příjemců vyvolat 

vzpomínky na již dříve získané znalosti a ovlivnit tak vnímání daného jevu. Jedná se o 

nepřímé účinky médií působící díky asociaci mezi jevem a hodnotícím soudem.34 

Trampota jeho projevy popisuje jako „určitá vodítka usměrňující vnímání významu 

příjemcem. Představuje například zdůraznění určitých podrobností k události, 

zdůraznění vlastností aktéra a podobně“.35 

 

 

 

 

                                                 
32 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: Nastolování agendy - masová média a veřejné mínění. Praha: 
Portál, 2009, 256 s. ISBN 978-80-7367-591-2. s. 48 
33 MCCOMBS, Maxwell E. Tamtéž, s. 133 
34 BREWER, Paul R.; GRAF, Joseph; WILLNAT, Lars. Priming or Framing: Media Influence on Attitudes 
Towards Foreign Countries. International Communication Gazette, 2003, 65, 6, s. 493-508. Dostupné z: 
Sage: http://gaz.sagepub.com/content/65/6/493. ISSN 1748-0493. s. 494-495 
35 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN 80-7367-096-8. s. 124 
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2.2 Důsledky procesu nastolování agendy 

Výzkumy zkoumající nastolování veřejné agendy ukázaly spíše než na přímý efekt na 

nepřímý dlouhodobý účinek médií. Dearing s Rogersem popisují vliv působení médií 

tak, že ta příjemcům říkají „o čem mají přemýšlet“, ale ne to, „co si mají myslet“36. 

Masová média totiž nejsou jediným zdrojem informací o veřejných tématech - 

s některými mají lidé vlastní zkušenost nebo se o nich dovídají z osobních hovorů. A 

takovým přikládají větší váhu. Záleží tak vždy na konkrétním tématu a míře osobní 

zkušenosti s ním. Například zatímco s českými imigranty mohou mít čtenáři deníků The 

Guardian a The Times osobní zkušenost, v případě zahraničně-politických témat pro ně 

budou média pravděpodobně jediným zdrojem informací. „Existují pádné důkazy, že jak 

ve Spojeném království, tak ve Spojených státech důležitost zahraničních témat 

pravidelně stoupá či klesá v reakci na množství pozornosti médií.“37 

 

„Účinky agendy, která je nastolována při masové komunikaci, mají důležité 

důsledky přesahující obrazy vznikající v představách lidí. Existují závažné důkazy, že 

v původní tradiční sféře nastolování agendy, tj. ve sféře významnosti veřejných témat, 

změna ve významnosti témat často stojí v základu veřejného mínění o celkovém 

působení veřejné osobnosti v úřadu. Na druhé úrovni nastolování agendy se významnost 

atributů zabarvenosti spojila s kognitivními obrazy, jaké má o těchto lídrech veřejnost, 

a tak představuje sblížení konceptu nastolování agendy atributů se vznikem změny 

názoru. Kromě postojů a názorů mají obrazy reality vytvořené masovými médii důsledky 

pro individuální chování, sahající od univerzitních programů po průběh volebního 

dne.“38 

 

 

                                                 
36 DEARING, James W.; ROGERS, M. Everett. Agenda-Setting. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1996, 
142 s. ISBN 0-7619-0563-4. s. 14 
37 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: Nastolování agendy - masová média a veřejné mínění. Praha: 
Portál, 2009, 256 s. ISBN 978-80-7367-591-2. s. 39 
38 MCCOMBS, Maxwell E. Tamtéž, s. 191 
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2.3 Vliv nastolování agendy na vnímání cizích států 

Výzkumem konkrétních dopadů rámcování (framingu) a zvýznamňování (primingu) na 

vnímání cizích států se zabývala studie Brewera, Grafa a Willnata39. Autoři zkoumali, 

jestli zpravodajství ovlivňuje formování postojů obyvatel Spojených států amerických 

k zahraničním zemím. K prozkoumání mediálních účinků využili novinové články o 

drogách a terorismu a sledovali, jaký mají zprávy s touto tématikou dopad na formování 

postojů k Libyi, Íránu, Mexiku a Kolumbii. Zkoumaný vzorek populace podrobili 

dotazování před a po vystavení působení mediálních sdělení, přičemž sledovali účinky 

obou fenoménů (primingu a framingu) odděleně. Vliv primingu zkoumali pomocí 

článků z domácího zpravodajství, v nichž byla témata drog a terorismu zdůrazněna bez 

zmínky jiných států. V tomto případě tedy hledali důkazy o nepřímých účincích 

mediálních sdělení. V případě framingu zkoumali přímé účinky sdělení, v nichž byla 

daná témata zarámována odkazy na konkrétní zahraniční státy. Výsledky dotazování 

byly následně porovnány s odpověďmi občanů, kteří nebyli zprávám s danou tématikou 

vystaveni.  

 

Výsledky studie prokázaly, že média můžou ovlivnit kritéria, pomocí kterých 

lidé hodnotí zahraniční země. Na druhou stranu se ukázalo, že dopad primingu a 

framingu není zdaleka stejný. Příjemci, kteří byli vystaveni zprávám s přímým spojením 

daného jevu (drogy či terorismus) s konkrétním státem (Mexiko či Kolumbie, resp. 

Libye a Írán), měli sklon přijmout tento rámec a ve třech ze čtyř případů se jím nechali 

ovlivnit při hodnocení dané země. Na druhou stranu dopad nepřímého působení 

primingu prokázán nebyl. Na určité formy podání příběhu tak čtenáři skutečně reagují 

změnou hodnocení dané reality. Příjemci mediálních sdělení spojujících Írán 

s terorismem posuzovali tuto zemi v souvislosti s jejich postoji k válce proti terorismu. 

Stejně tomu bylo v případě Mexika a Kolumbie a boje proti nelegálním drogám. Navíc 

tento způsob tematického zarámování zpráv vedl k tomu, že v případě Íránu se ukázala 

podpora boje proti terorismu neslučitelná s pozitivním postojem k celé zemi.40 

 

 

                                                 
39 BREWER, Paul R.; GRAF, Joseph; WILLNAT, Lars. Priming or Framing: Media Influence on Attitudes 
Towards Foreign Countries. International Communication Gazette, 2003, 65, 6, s. 493-508.  
Dostupné z: Sage: http://gaz.sagepub.com/content/65/6/493. ISSN 1748-0493.   
40 BREWER, Paul R.; GRAF, Joseph; WILLNAT, Lars. Tamtéž, s. 493-508   
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3. Faktory ovlivňující produkci mediálních obsahů 

Zpravodajské obsahy jsou výsledkem činnosti mediálních organizací, respektive 

konkrétních novinářů. Pokud budeme vycházet z teorií, které na reprezentaci nenahlížejí 

jako na zrcadlo odrážející realitu, ale jako na proces aktivní konstrukce významů, je 

zřejmé, že významy vznikají právě činností médií. Zkoumání okolností vzniku 

mediálních obsahů je tak zároveň zkoumáním procesu konstrukce významů. Tato 

kapitola se proto zabývá oblastí produkce zpráv.  

 

Do výsledné podoby mediálního sdělení se promítá množství faktorů. McNair41 

tyto faktory ovlivňující novinářskou práci rozdělil do pěti kategorií. První je systém 

profesní kultury, tedy soubor etiky, estetických kodexů a konvencí, jimiž se řídí 

žurnalistická práce. Druhý faktor souhrnně pojmenovává jako politické tlaky. Sem patří 

lobbování, cenzura a legislativní regulace. Třetím produkčním faktorem jsou 

ekonomické vlivy zahrnující vlastnické vlivy a tlaky na komodifikaci mediálních 

sdělení. Za čtvrté jsou to technologické možnosti pro získávání a produkci zpráv. 

Posledním faktorem je vliv externích informačních zdrojů, s nimiž média potřebují 

pracovat a udržovat vztahy.  

 

Jak ve své studii upozornil Breed42, produkce zpráv je ovlivněna zažitými 

rutinami mediálních organizací. Autor empirickým výzkumem dokázal, že se novináři 

podřizují tlakům instituce, v níž pracují, a svoboda rozhodování o jejich práci tak jen 

zdánlivá. Popsal také šestici důvodů (například sankce, aspirace k profesnímu postupu, 

pocit odpovědnosti či absence vytváření konfliktních skupin), kvůli nimž se žurnalisté 

přizpůsobují politice mediální organizace, která je zaměstnává.  „Novinář, zvlášť nový 

člen redakce, se identifikuje prostřednictvím těchto šesti faktorů s  kolegy a zkušenějšími 

redaktory. Ačkoli ještě není jedním z nich, sdílí jejich normy a jeho práce se tak podobá 

té jejich. Pravidlům organizace se spíš přizpůsobí, než aby se řídil vlastními 

přesvědčeními, s nimiž do zaměstnání nastupoval, nebo etickým ideálům.“43       

                                                 
41 MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. 184 s. ISBN 80-7178-840-6. s. 20 
42 BREED, Warren. Social Control in the Newsroom: A Functional Alalysis. In: BERKOWITZ, Dan. Social 
Meanings of News: A Text-Reader. London: Sage Publications, 1997. 535 s. ISBN 0-7619-0076-4. s. 107-
122 
43„ The staffer, especially the new staffer, identifies himself through the existence of these six factors 
with the exectives and veteran staffers. Although not yet one of them, he shares their norms, and thus 
his performance comes to resemble their. He conforms to the norms of policy rather than to whatever 
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3.1 Výběr událostí pro zprávy a zpravodajské hodnoty 

Výše popsané faktory ovlivňují jak výběr témat a konkrétních událostí pro zprávy, tak i 

jejich následné zpracování. Problematikou výběru zpráv se zabývají teorie 

„gatekeepingu“. Jako první tento jev systematicky zpracoval v 50. letech 20. století 

David Manning White ve studii „The Gate Keeper“: A Case Study in the Selection of 

News44. Ta zkoumala redakční procesy, na jejichž základě se třídí došlé informace o 

událostech a vybírají se z nich ty, které se otisknou jako zprávy. White v této práci 

popsal výběr zpráv jako „racionální proces na úrovni jednotlivce, kde editor 

provádějící gatekeeping proti sobě staví obecné hodnoty kvalitního zpravodajství – jako 

je mix určitých témat a důležitost informací – a svoje osobní preference a hodnoty.“45 

 

Na Whita, jenž ve své studii sledoval individuální práci „gate keepera“, navázala 

v roce 1991 Pamela Shoemakerová. Ta ve svém Novém modelu gatekeepingu (A New 

Gatekeeping Model)46 zasadila individuální rovinu analýzy do širšího sociálního 

kontextu a původní model rozšířila například o vliv inzerentů, public relations a dalších 

nátlakových skupin včetně vlády.  

 

Závěry, které ukázaly, že zpravodajské obsahy jsou formovány na základě 

určitých ustálených pravidel, se staly východiskem pro teorii zpravodajských hodnot 

(news values). Koncept vychází z předpokladu, že proces výběru zpráv nepodléhá 

subjektivním rozhodnutím jednotlivců, ale je ovlivněn ustálenými, obecně přijímanými 

představami o míře důležitosti určitých vlastností zpráv. Tato kritéria jsou kulturně 

podmíněna, přičemž platí, že čím více hodnot daná událost naplňuje, tím větší šanci na 

medializaci má. „Zpravodajské hodnoty označují soubor kritérií, jimiž média poměřují 

zpravodajskou přijatelnost událostí a zpravodajskou vhodnost jejich zpracování.“47 

 

                                                                                                                                               
personal beliefs he brought to the job, or to ethical ideals.“ In: BREED, Warren. Social Control in the 
Newsroom: A Functional Alalysis. In: BERKOWITZ, Dan. Tamtéž, s. 114 
44 WHITE, David Manning. The „Gate Keeper“: A Case Study in the Selectionof News. In: BERKOWITZ, 
Dan. Tamtéž, s. 63-71 
45„He depicted news solection as a rational individual-level process where a gatekeeping editor pits core 
beliefs about newsworthiness – such as the mix of story topics and the importace of the stories – against 
a gatekeeper´s personal proferences and values.“ In: BERKOWITZ, Dan. Tamtéž, s. 53-54  
46 SHOEMAKER, Pamela. A New Gatekeeping Model. In: BERKOWITZ, Dan. Tamtéž, s. 57-62 
47BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií.  Brno: Barrister & Principal, 2003. 392 s. ISBN 80-
85947-67-6. s. 248 
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S rutinními postupy při výběru zpráv operoval již v roce 1922 Walter Lippman 

v knize Public Opinion, podrobnější analýze ale tuto oblast podrobila až studie Galtunga 

a Rugeové v roce 1965.48 Tito autoři identifikovali při studiu zahraničního zpravodajství 

v norském tisku celkem 12 obecných zpravodajských hodnot: frekvence, práh 

pozornosti, jednoznačnost, význam, souznění, překvapení, kontinuita, variace, vztah 

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

 

3.1.1 Role zpravodajských hodnot v zahraničním zpravodajství 

Aplikaci teorie vlivu zpravodajských hodnot na výběr zahraničních zpráv provedli 

Westerståhl a Johansson ve studii Foreign News: News Values and Ideologies.49 Autoři 

analyzovali zahraniční zpravodajství ve švédských médiích, v němž zkoumali míru 

výskytu tří zpravodajských hodnot (blízkost, důležitost a dramatičnost) a dvou dalších 

faktorů (ideologie a přístup k informacím). Důležitost jednotlivých zemí definovali 

podle počtu obyvatel, výše HDP a výdajů na armádu. Blízkost pak na základě 

koeficientu založeném na geografické a kulturní vzdálenosti státu od Švédska a 

vzájemném obchodu. Výsledky výzkumu ukázaly, že klíčovými hodnotami 

zahraničních zpráv jsou důležitost a blízkost, konkrétně pak faktory počtu osob na 

ambasádách a konzulátech v jednotlivých zemích a výši vzájemné obchodní výměny.    

 

3.2 Typologie zpráv 

Zpravodajské mediální obsahy mají určité ustálené rysy, z nichž se dá vyvodit typologie 

zpráv. „Mezi nejfrekventovanější patří typologie podle tematického zaměření událostí, 

které se běžně využívají při analýzách tematické agendy médií (a jejich případné 

komparaci). Kategorie témat jsou mnohdy vytvářeny ad hoc s ohledem na záměry 

konkrétního výzkumu, popřípadě (a to je problematické) vycházejí z členění 

zpravodajství, jak se ustavilo v samotných médiích (zpravidla do podoby rubrik, sekcí či 

redakcí).“50  

                                                 
48 GALTUNG, Johan; RUGE, Mari H. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, Cuba 
and Cyprus Crises in Four Foreign Newspapers. Journal of Peace Research, 1965, 2, s. 64-90. Dostupné z:  
Sage: http://jpr.sagepub.com/content/2/1/64. ISSN 1460-3578. 
49 WESTERSTÅHL, Jörgen; JOHANSSON, Folke. Foreign News: News Values and 
Ideologies. European Journal of Communication, 1994, 9, 1, s. 71-89. Dostupné z: Sage: 
http://ejc.sagepub.com/content/9/1/71. ISSN 1460-3705. 
50 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN 80-7367-096-8. s. 29 
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Jako příklad lze uvést tematickou typologii Johna Hartleyho, který dělí události 

do šesti skupin: na politické, ekonomické, zahraniční, domácí, příležitostné příběhy a 

sport.51 David Manning White zmiňuje ve své práci The Gate Keeper podrobnější 

tematické rozdělení událostí. Agenturní zprávy, které ve zkoumaném období dorazily do 

redakce, rozdělil do těchto kategorií a sub-kategorií: zločiny, katastrofy, politické 

zprávy, lidské příběhy, zahraniční události, události týkající se práce a domácí události, 

jímž přiřadil podkategorie jako vzdělání, věda či kultura.52 Pro analýzu tematické 

agendy zpráv v této práci jsem nadefinoval vlastní podrobnou typologii témat, která je 

popsána v kapitole 6.1.3. 

 

Jiné dvě typologie, založené na klasifikaci zpráv podle jejich aktuálnosti a 

způsobu zpracování v čase, představila na základě studia zpravodajských rutin Gaye 

Tuchmanová53. Její první typologie rozlišuje horké novinky (hard news) a doplňující 

informace (soft news). Druhá klasifikace pak pracuje s termíny jednorázové zprávy 

(spot news), vyvíjející se zprávy (developing news) a průběžné či pokračující zprávy 

(continuing news). Hard news jsou zprávy, které je z nějakého důvodu nutné zpracovat 

ihned, neboť do dalšího vydání zastarají. Jedná se zpravidla o faktické události, které 

pracovníci v médiích označují jako důležité. Většinou tak tyto zprávy referují o 

aktuálních událostech, jež se ve vztahu k momentu zařazení do zpravodajství odehrály 

nebo byly nově modifikovány v bezprostřední časové blízkosti. „Hard news jsou 

guvernérovy vzkazy zákonodárcům, Zpráva o stavu Unie, železniční neštěstí, vražda, 

bankovní loupež nebo návrh zákona,“54 cituje Tuchman editora televizních zpráv. Soft 

news se naproti tomu vyznačují spíše určitým zajímavým tématem, zatímco čas 

medializace u nich nehraje zásadní roli. Tyto zprávy se věnující běžným tématům, 

příběhům osobností a každodennímu životu lidí. Jak ale sama Gaye Tuchmanová 

přiznává, přesná hranice mezi hard news a soft news určit nelze.  

                                                 
51 HARTLEY, John. Understanding News. New edition. London, New York: Routledge, 1982. 203 s.  
ISBN 0-415-03933-9. s. 38-39 
52 WHITE, David Manning. The „Gate Keeper“: A Case Study in the Selectionof News. In: BERKOWITZ, 
Dan. Social Meanings of News: A Text-Reader. London: Sage Publications, 1997. 535 s. ISBN 0-7619-
0076-4. s. 66 
53 TUCHMAN, Gaye. Making News: A Study in the Construction of Reality. New York: 
The Free Press, 1978. 244 s. ISBN 0-02-932930-2. 
54 „Hard news is the gubernatorial message to the legislature, the State of the Union Address to 
Congress, the train-truck accident ort he murder, the bank holdup, legislative proposal.“ In: TUCHMAN, 
Gaye. Tamtéž, s. 47  
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„Pokusy rozlišit hard news a soft news přinesly stejný klasifikační problém; 

pojmy se překrývají. […] Často je složité, ne-li nemožné, rozhodnout, jestli je událost 

zajímavá nebo důležitá, anebo je zajímavá i důležitá zároveň. Ve skutečnosti může být 

stejná událost zpracována jako hard news, stejně jako soft news.“55    

  

Druhá typologie zprávy rozděluje podle jejich dlouhodobého výskytu v médiu. 

Termínem spot news nazývá jednorázové zprávy k události, která se dále nevyvíjí. 

Zprávy, které o jedné události ve zpravodajství informují v průběhu času vícekrát a 

přinášejí stále nová zjištění nebo aktualizují momentální vývoj situace, pojmenovala 

jako developing news. Poslední kategorií jsou pak continuing news, jež se vyznačují 

sérií reportáží k jednomu tématu. Ty spíš než nová data přinášejí k dané kauze další 

pohledy nebo dlouhodobě sledují určitou tematickou oblast, například může jít o 

dlouhodobý monitoring makroekonomických ukazatelů či předvolebních kampaní.56  

 

3.3 Zpravodajská síť 

S určitou formou tematické typologie zpráv pracuje i další koncept, který do mediálních 

studií zavedla Gaye Tuchmanová. Když se autorka zabývala místy zdrojů událostí a 

distribucí zpráv v prostoru, použila pro proces informačních toků termín zpravodajská 

síť (news net)57. Její vznik dává do souvislosti s důsledky potřeby systematického 

mediálního pokrývání lokalit. Síť tvoří hierarchický systém sběračů informací 

koncentrovaných v místech, kde se odehrávají klíčové události, jež jsou pak převáděny 

na zprávy. Koncept zpravodajské sítě je založen na představách médií o preferování 

určitých kategorií informací příjemci. Teorie vychází z předpokladu, že příjemce 

mediálních sdělení zajímají události z konkrétních geografických oblastí, aktivity 

určitých institucí a specifická témata. Do míst, kde se tyto události generují, umísťují 

mediální organizace svoje zpravodaje a vytvářejí tak, optikou sítě, „uzlové body“. Mezi 

ně patří například policejní ředitelství, soudy, parlament či ministerstva, přičemž se 

                                                 
55 „These separate yet similar attempts to distinguish between hard and soft news present the same 
classificatory problem; the distictions overlap. Frequently it is difficult, if not impossible, to decide 
whether an event is interesting or important or is both interesting and important. Indeed, the same 
event may be treated as either a hard- or a soft-news story.“ In: TUCHMAN, Gaye. Tamtéž, s. 48 
56 TUCHMAN, Gaye. Tamtéž, s. 47-58 
57 TUCHMAN, Gaye. Tamtéž, s. 15-38 
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mohou nacházet na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Jak však Tuchmanová 

upozorňuje, pro síť je charakteristické i to, že nedokáže nezachytit všechno.58     

 

„Zpravodajská síť vnucuje světu určitý řád, neboť umožňuje událostem 

vyskytovat se na stejných místech, ale ne jinde. Reportéři samozřejmě nemůžou psát o 

událostech, které jsou jim skryty, ať už z důvodu geografického umístění nebo jejich 

společenské třídy. Například přidělení placeného zpravodaje na radnici znamená, že 

zprávy, které zde vzniknou, budou upřednostňovány před událostmi, jež se odehrají na 

nepokrytých místech.“59    

 

Rozmístění uzlů v místech, institucích i tématech ustálilo a dochází k tomu, že 

různá média pokrývají stálé stejné oblasti, zatímco události z nepokrytých oblastí 

zůstávají nezpracovány. Tuto skutečnost podporuje stejná logika pokrytí událostí 

zpravodajskými agenturami. Ty „využívají kanály s vysokou rychlostí přenosu k tomu, 

aby soustřeďovaly zprávy do ústředních bodů, vyhodnocovaly je tam a předávaly je 

svým předplatitelům“60. Alokace zpravodajů výrazně ovlivňuje spektrum lokalit, 

organizací i témat, které dané médium pokrývá a zpravodajské sítě se tak svým 

fungováním podílejí na konstruování reality. Události mají tendenci se odehrávat 

v místech, na nichž mají média svoje zpravodaje a nikoli obráceně.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 TUCHMAN, Gaye. Tamtéž, s. 15-38 
59 „The news net imposes order on the social world because it enables news events to occur at some 
locations but not at others. Obviously, reporters cannot write about occurrences hidden from view by 
their social location, that is, either their geographic location or social class. For instance, the assignment 
of a salaries reporter to City Hall means that stories generated there may be favored over occurrences at 
uncovered locations.“ In: TUCHMAN, Gaye. Tamtéž, s. 23-24 
60 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. 307 s. ISBN 80-7184-134-X. 
s. 239 
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4. Trh denního tisku ve Velké Británii 

Pro základní charakteristiku britského mediálního systému jako celku použiji klasifikaci 

Hallina a Manciniho. Ti se ve své knize Comparing Media Systems61 zabývali 

charakteristikou mediálních systémů podle jejich vztahu k politickému uspořádání 

v jednotlivých zemích západní Evropy a Severní Ameriky. Jako parametry srovnávací 

analýzy použili čtyři kritéria: historický vývoj masového tisku, politický paralelismus, 

profesionalizaci žurnalistiky a roli státu ve fungování mediálního systému. Výsledkem 

zkoumání bylo rozdělení mediálních systémů ve zkoumaných zemích do tří kategorií. 

Ty pojmenovali jako demokraticko-korporativistický model, jenž převládá v severní 

části kontinentální Evropy, model politického pluralismu, který převažuje v zemích jižní 

Evropy, a liberální či severoatlantický model. Do posledně zmiňovaného zařadili USA, 

Kanadu, Irsko a formálně také Velkou Británii. U této pro nás klíčové země ale Hallin a 

Mancini dodávají, že přesnější by bylo zařadit ji „někam mezi ideální typ liberálního 

modelu a modelu demokrativisticko-korporativistického“.62 

 

Jaké konkrétní znaky jednotlivé modely charakterizují? Pro liberální model je 

typický brzký rozvoj komerčního tisku s masovým nákladem, který dnes dosahuje 

středně vysokých prodejů, výskyt komerčních médií a tržních mechanismů, informačně 

orientovaná žurnalistika, silná profesionalizace žurnalistiky a její neinstitucionalizovaná 

samoregulace. Z pohledu profesionalizace a politického paralelismu, tedy míry 

propojení mediálního systému s politickou sférou, je liberální model pro svou zdánlivou 

politickou neutralitu a objektivitu považován za normu, podle níž jsou posuzovány další 

mediální systémy.63 Ačkoli je pro systémy v liberálním modelu obecně charakteristický 

vnitřní pluralismus, pro britský tisk je typický spíše pluralismus vnější, tedy zjevná 

politická stranickost. Tato skutečnost je jednou ze známek demokrativisticko-

korporativistického modelu britského systému. Dalším takovým rysem je silná 

komentářová tradice britské žurnalistiky.64   

 

 

                                                 
61 HALLIN, Daniel C.; MANCINI, Paolo. Systémy médií v postmoderním světě: Tři modely médií a politiky. 
Praha: Portál, 2008. 367 s. ISBN 978-80-7367-377-2. 
62 HALLIN, Daniel C.; MANCINI, Paolo. Tamtéž, s. 96 
63 HALLIN, Daniel C.; MANCINI, Paolo. Tamtéž, s. 65 
64 HALLIN, Daniel C.; MANCINI, Paolo. Tamtéž, s. 103-104 
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Ve Velké Británii v současnosti vychází přes 1000 novinových titulů. Více než 

polovinu z tohoto počtu představují tzv. „free sheets“, tiskoviny distribuované nejčastěji 

s týdenní periodicitou, které jsou financované čistě z prodeje reklamního prostoru. 

Takových periodik vycházelo v roce 2006 okolo 600.65 Celostátních placených deníků 

s obecným zaměřením vychází ve Spojeném Království, nepočítáme-li nedělníky, 

celkem devět. Těchto devět titulů se podle obsahu a formátu tradičně dělí do tří skupin 

na kvalitní tisk, bulvár a střední proud, což podle Stokesové a Readingové nese známky 

oligopolního trhu.66  

 

Pro tyto kategorie se historicky používala klasifikace, kterou cituje i McNair: 

broadsheets, „red-top“ tabloids a „mid-market“ tabloids67. Po změně formátu většiny 

titulů z kategorie broadsheets (viz dále) se však začaly pro tuto skupinu používat jiné 

termíny. Třeba internetový server British Newspapers Online website68 ji dnes označuje 

jako „heavyweights“, Temple jako „quality“ press69 a adjektivum „kvalitní“ používají i 

Stokesová a Readingová70 či Seymour-Ure71. V této práci proto budu dál tuto skupinu 

pojmenovávat jako kvalitní tisk.  

 

Tato kategorie je charakterizovaná jako kvalitní seriózní noviny a patří sem listy 

Daily Telegraph, The Guardian, The Independent a The Times. Na opačném konci trhu 

stojí tituly, které se zaměřují na bulvární obsah: zábavu, celebrity, skandály, zločin a 

sport. Do této skupiny patří deníky Daily Mirror, Daily Star a The Sun. Mezi těmito 

dvěma kategoriemi stojí dvojice titulů Daily Mail a Daily Express, které nabízejí 

kombinaci zpravodajství a zábavného obsahu pro masový trh.72 Z výše popsaného 

souboru celostátních titulů jsou vynechány tematicky specializované deníky Financial 

Times a Daily Sport a ultralevicový Morning Star. Všech devět titulů v současnosti 

                                                 
65 MCNAIR, Brian. News and Journalism in the UK. Fifth Edition. Abingdon: Routledge, 2009. 207 s. ISBN 
0-20388141-9. s. 8 
66 SPARKS, Colin. The Press. In: STOKES, Jane; READING, Anna. The Media in Britain: Current Debates and 
Developments, New York: Palgrave 1999. 316 s. ISBN 0-333-73063-1. s. 48 
67 MCNAIR, Brian. News and journalism in the UK. Cit. dílo, s. 5 
68 British Expat. National – heavyweights. British Newspapers Online. [online]. © 2002-2012 [cit. 2012-
03-03]. Dostupné z: http://www.britishpapers.co.uk/category/quality/. 
69 TEMPLE, Mick. The British Press. Berkshire: Open Univesity, 2008. 259 s. ISBN-13 978 -033522297-1. 
Dostupné také z www: <http://site.ebrary.com/lib/cuni/docDetail.action?docID=10274043>. s. 87 
70 SPARKS, Colin. The Press. In: STOKES, Jane; READING, Anna. Cit. dílo, s. 47 
71 SEYMOUR-URE, Colin. The British Press and Broadcasting since 1945. Second Edition. Oxford: 
Blackwell Publishers, 1996. 289 s. ISBN: 0-631-19883-0. s. 26 
72 SEYMOUR-URE, Colin. Tamtéž, s. 26-32 
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vydává také svoje nedělníky, ty však mají nejen odlišný název, ale od vydání 

vycházejících ve všední dny se liší i svým obsahem zaměřeným více na zábavu.  

 

Vedle obsahu a formátu se výše popsané skupiny deníků liší také strukturou 

svých čtenářských obcí, které se relativně málo překrývají. Jejich charakteristika se 

nejčastěji popisuje socioekonomickou klasifikací ABCDE, která rozděluje populaci 

podle sociálního postavení a výšky příjmu hlavy domácnosti do těchto skupin: 

 

A - Top manažeři a profesionálové s nejvyšším vzděláním. 

B - Střední management. 

C1 - Nemanuální pracovníci s vysokým vzděláním, kvalifikovaní pracovníci, 

vlastníci, firem. 

C2 - Kvalifikovaní dělníci, nemanuální pracovníci. 

D - Kvalifikovaní a nekvalifikovaní manuální pracovníci a málo vzdělaní 

pracovníci v nemanuálních profesích, nebo na manažerských postech. 

E - Málo vzdělaní kvalifikovaní i nekvalifikovaní manuální pracovníci, malí 

podnikatelé v zemědělství a rybářství.73 

 

Podle těchto kritérií tvoří drtivou většinu čtenářů kvalitního tisku skupiny ABC1, 

tedy vzdělaní pracující z odborných či manažerských profesí. Tituly z kategorie red-tops 

naopak cílí na méně vzdělané čtenáře s nižším příjmem ze skupin C2DE.74 Konkrétně 

cílovou skupinu kvalitního tisku tvoří z 80 % čtenáři kategorií A a B, ve skupině mid-

market mají tito čtenáři 20 – 30% podíl a u bulvárních red-tops jen 10 %.75  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 PHD. ABCDE klasifikace. Mediaguru.cz: Mediální slovník. [online]. © 2012 [cit. 2012-03-03]. Dostupné 
z: http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/abcde-klasifikace/ 
74 MCNAIR, Brian. Cit. dílo, s. 5 
75 SPARKS, Colin. The Press. In: STOKES, Jane; READING, Anna. Cit. dílo, s. 50 
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Z pohledu objemu prodaného nákladu vévodí popularitě čtenářů tabloidy The 

Sun, Daily Mail a Daily Mirror, jejichž náklad se na konci roku 2011 držel nad hranicí 

jednoho milionu prodaných kusů. Jak je nicméně vidět z přílohy č. 1, od roku 1998 

prodaný náklad trhu celostátních novin jako celku kontinuálně klesá. Expanzi zažil 

v uplynulých letech naopak regionální tisk, zvlášť již zmíněné „free sheets“, malá 

lokální média financovaná jen z prodeje reklamního prostoru.76 

 

Příloha č. 1: Prodaný náklad celostátních novin ve Velké Británii (tabulka) 

The Sun 3588 3701 3366 2978 2839
Daily Mirror 3622 3006 1883 1239 1172

Daily Star 808 664 899 811 709
Daily Mail 1689 2312 2323 2098 2070

Daily Express 1538 1133 892 668 628
Daily Telegraph 1044 1067 878 687 633

The Times 377 770 617 507 447
The Guardian 418 400 359 290 263

The Independent 390 225 224 187 181

1992 1998 2004 2010 2011

Prodaný náklad britských celostátních novin v letech 1992 - 2011* (údaje v tisících)
Rok

Deník

 
*průměrné hodnoty za období leden-červen, Zdroj: Audit Bureau of Circulations77 

 

4.1 Segment kvalitního tisku  

Protože patří oba analyzované deníky do skupiny tzv. kvalitního tisku, považuji za 

vhodné popsat jejich pozici v rámci tohoto tržního segmentu. Do roku 1986, kdy na trh 

vstoupil titul The Independent, byly čtenářské obce seriózních deníků relativně jasně 

ohraničené. Z pohledu politické orientace stál The Guardian nalevo, zatímco deníky The 

Times a Daily Telegraph se zaměřovaly na pravicové voliče. The Independent zacílil na 

střed tohoto spektra a jeho prodaný náklad začal rychle stoupat.78 Dnes se deník 

profiluje spíše levicovými tématy, například kritikou války v Iráku nebo ekologickou 

problematikou a na trhu se soustředí na malý, zato specifický segment čtenářů. Díky 

titulní straně, které dominují výrazné velké fotografie s krátkým shrnujícím textem 

                                                 
76 MCNAIR, Brian. Cit. dílo, s. 8 
77 Guardian News and Media. ABCs. Guardian.co.uk. [online]. © 2012 [cit. 2012-23-04]. Dostupné z: 
http://www.guardian.co.uk/media/abcs 
78 Guardian News and Media. History of the Guardian: A brief history of the Guardian newspaper. 
Guardian.co.uk. [online]. © 2012 [cit. 2012-03-03]. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/gnm-
archive/2002/jun/06/1 
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připomínající reklamní kampaně, označil Temple deník Independent jako „nový typ 

agitačních novin“79. List vydává společnost Independent Print Limited vlastněná od 

roku 2010 ruským podnikatelem Alexandrem Lebeděvem.  

 

První místo v pořadí čtenosti si v rámci kvalitního tisku dlouhodobě udržuje 

Daily Telegraph. Přesto, že se v posledních letech snažil oslovit mladší čtenáře, stále je 

jeho čtenářská obec nejstarší ze všech „kvalitních“ deníků. Přes polovinu jeho čtenářů 

tvoří lidé starší 55 let a naopak mladších 35 let je méně než pětina.80 Jedním z důvodů 

tohoto stavu je konzervativnost deníku, který například jako jediný ještě zachovává 

tradiční formát broadsheet. Na druhou stranu má Daily Telegraph vysoce kvalitní 

sportovní zpravodajství. Deník vydává společnost Telegraph Media Group.  

 

4.1.1 The Times; obecná charakteristika listu 

Deník The Times vydává společnost Times Newspapers, která je od roku 1981 součástí 

globální skupiny News Corporation.  Do této skupiny patří i nejprodávanější britský 

deník, bulvární Sun. Ačkoli se poté, co Rupert Murdoch titul převzal, všeobecně míní, 

že deník ztratil autoritu, jíž se historicky těšil, a objevují se hlasy, že úroveň deníku 

poklesla, nezávislé analýzy to neprokázaly.81 I dnes patří The Times ke kvalitním 

britským deníkům a zvlášť jeho názorová rubrika s vyhlášenými sloupkaři je pokládána 

za nejlepší na trhu. Titul se tradičně orientuje na konzervativní voliče, ačkoli ani to dnes 

už neplatí tak, jako v minulosti. V pozici nejkonzervativnějšího britského deníku 

Timesy vystřídal Daily Telegraph a v první dekádě 21. století list dokonce podporoval 

labouristickou vládu Tonyho Blaira, což bylo v minulosti jen těžko představitelné.  

 

The Times vycházejí od roku 2003 ve formátu tabloid. Ačkoli byly do roku 2004 

v prodeji současně i v původní verzi „broadsheet“ a podle dřívějších vyjádření měl být 

tento formát zachován, po roce souběžného prodeje se ho vydavatel rozhodl zrušit. Cena 

výtisku byla v lednu 2012 jedna libra. Timesy vycházejí šestkrát v týdnu, v neděli pak 

vychází jejich odnož Sunday Times. Obsah deníku je členěn do tematických rubrik 

zprávy, názory, svět, business, Register a poslední strany jsou věnované sportu. Hlavní 

                                                 
79 TEMPLE, Mick. The British Press. Berkshire: Open Univesity, 2008. 259 s. ISBN-13 978 -033522297-1. 
Dostupné také z www: <http://site.ebrary.com/lib/cuni/docDetail.action?docID=10274043>. s. 88 
80 TEMPLE, Mick. Tamtéž, s. 88 
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sešit pak doprovázejí přílohy, z nichž nejvýznamnější je lifestylová Times2. V pondělí 

vychází sportovní speciál The Game a další suplementy jsou potom věnované literatuře 

a vědě. Několik dalších tematických příloh pravidelně provází sobotní vydání deníku.  

  

Zásadní význam přikládá News Corporation on-line verzi deníku The Times 

vycházející na adrese www.thetimes.co.uk. Ten se stal vlajkovou lodí plánu, v jehož 

rámci chce skupina změnit doposud obvyklý obchodní model a obsah svých periodik 

zpřístupnit jen předplatitelům. Od roku 2010 tak jsou texty The Times a The Sunday 

Times na webu přístupné pouze za poplatek, který činí 2 libry za týden. Výsledky 

tohoto pokusu jsou však zatím spíše zklamáním. Samotná News Corporation sice v říjnu 

roku 2010 mluvila v souvislosti se zpoplatněním on-line verze The Times o poklesu 

návštěvnosti „pouze“ o 42 %, toto číslo je však v mnoha ohledech nevypovídající. Při 

srovnání počtu shlédnutých stránek je totiž rozdíl cca 90 % a některé zdroje dokonce 

uvádějí, že si předplatné zaplatilo jen necelé jedno procento původních návštěvníků.82 

Podle posledních dostupných údajů ze září 2011 odebíralo elektronické předplatné 111 

tisíc čtenářů83, mezi kterými jsou také uživatelé mobilních verzí pro smartphony. Vedle 

nich nabízejí The Times i aplikaci pro tablety iPad. 

 

4.1.2 The Times; historie listu 

Deník The Times založil pod názvem The Daily Universal Register v roce 1785 John 

Walter. V době, kdy velká část anglického tisku zakládala svou existenci na komerčně 

zaměřené žurnalistice, měl titul kompenzovat obchodní ztráty svého zakladatele 

z obchodu s uhlím a pojišťovnictví. „The Daily Universal Register horlivě těžil 

z oficiální inzerce, měl provládní toryovskou tendenci a svižně se zapojil do obchodu se 

skandalizujícím zpravodajstvím.“84 S denní periodicitou a se současným názvem 

                                                                                                                                               
81 TEMPLE, Mick. Tamtéž, s. 89 
82 KLÍMA, Michal. Jediná jistota tiskového světa: obsah rozhoduje. Média 2010, příloha týdenníku 
Marketing & Media. Praha: Economia, 2010, roč. 11, č. 47. ISSN 1212-9496. 
83 News International. Digital subscribers to The Times and The Sunday Times continue to grow. 
Newsint.co.uk. [online]. 14 October 2011. [cit. 2012-03-03]. Dostupné z: 
http://www.newsint.co.uk/press_releases/digital_subs.htmll 
84 KÖPPLOVÁ, Barbara; KÖPPL, Ladislav. Dějiny světové žurnalistiky 1. Praha: Novinář, 1989. 336 s. ISBN 
80-7070-216-6. s. 177 
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vychází The Times, s výjimkou nedělí, od roku 1788 a dnes je tak nejstarším britským 

celostátním deníkem.85  

 

Timesy byly pravděpodobně první titul, který si uvědomil klíčovou důležitost 

zpravodajství jako základního prvku novin.86 Zásadní proměnou prošly The Times pod 

vedením Johna Waltera mladšího, syna zakladatele deníku. Ten vedení listu převzal 

v roce 1803 a na konkurenční boj umocněný zvyšováním cen a kolkovným reagoval 

změnou zaměření novin na zpravodajství a politiku.  

 

„The Times byly až dosud stěží víc než běžný, svižně psaný list, určený 

především pro „lepší“ čtenáře z londýnského Westendu. Měly poměrně dobré 

parlamentní zpravodajství a vyvolaly pozornost několika výlučnými informacemi 

z Francie. Jako první přinesly zprávu o popravě Ludvíka XVI. a několika dalších 

událostech. Celkově však zaostávaly za Morning Chronicle, který byl nesporně 

vedoucím listem tohoto období. Pod vedením Johna Waltera II. a šéfredaktora Johna 

Stoddarda si The Times nejprve osvojily útočný, agresivní styl psaní a zbavily se 

bezprostřední závislosti na vládě.“87  

 

Pro list to sice znamenalo ztrátu všech příjmů z vládní inzerce, výpadek však 

kompenzoval zvýšený zájem čtenářů. V první polovině 19. století se postupně se listu 

podařilo dosáhnout vyššího nákladu, než měly zbylé londýnské tituly dohromady. Jeho 

tištěný náklad rostl z 10 000 v roce 1810 na 30 000 v roce 1847 a v roce 1861 už 

dosahoval 65 000 výtisků.88 Úspěch titulu zajistila především rychlá a hustá 

zpravodajská síť, která v rychlosti přenosu zpráv předčila poštovní spoje i oficiální 

vládní kurýry. To ocenili zejména obchodníci, čtenářská obec listu byla ale širší. The 

Times se zaměřily na střední a nižší vrstvy buržoazie, umírněné torye, a slovy Köpplové 

„orientací na sociálně homogenní skupinu čtenářů předběhly nejen své soudobé 

                                                 
85 British Expat. The Times. British Newspapers Online. [online]. © 2002-2012 [cit. 2012-03-03]. 
Dostupné z: http://www.britishpapers.co.uk/quality/the-times/ 
86 TEMPLE, Mick. The British Press. Berkshire: Open Univesity, 2008. 259 s. ISBN-13 978 -033522297-1. 
Dostupné také z www: <http://site.ebrary.com/lib/cuni/docDetail.action?docID=10274043>. s. 14 
87 KÖPPLOVÁ, Barbara; KÖPPL, Ladislav. Dějiny světové žurnalistiky 1. Praha: Novinář, 1989. 336 s. ISBN 
80-7070-216-6. s. 182 
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konkurenty, ale naznačily i směr, kterým se vydavatelská činnost vědomě vydala ve 

větším rozsahu vlastně až koncem 19. století.“89  

 

Po zrušení novinového kolku v roce 1855, který do té doby působil jako bariéra 

pro vstup dalších subjektů na trh, se ve Velké Británii prudce zvýšil počet novin, a to i 

mimo Londýn. Deník na situaci reagoval posílením zacílení na bohatší vrstvy 

obyvatelstva. „Sociální a třídní výlučnost The Times se tak s postupem doby 

prohlubovala, jejich cílem bylo udržet pojetí, které by opravňovalo list k tomu, aby byl 

vhodným pro solidního, vzdělaného gentlemana s vytříbeným vkusem.“90 V průběhu 19. 

století se The Times staly nejvýznamnějším anglickým buržoazním listem 

s nejkvalitnějším domácím i zahraničním zpravodajstvím a vlivem na politické dění a 

postupem času se etablovaly jako svého druhu „národní instituce“.91 Noviny se 

angažovaly mimo jiné v otázkách zrovnoprávnění katolíků či při rozšiřování volebního 

práva, v politických otázkách ale vždy kladly důraz na nezávislost.  

 

Rupert Murdoch, současný vlastník deníku, získal The Times v roce 1981 za 

vlády Margaret Thatcherové. Po svém nástupu přesunul na místo editora deníku 

Harolda Evanse, dosavadního editora The Sunday Times. Ačkoli veřejně avizoval, že 

zachová redakční nezávislost novin, novináři v Evansovi viděli Murdochovu 

prodlouženou ruku a jen šest měsíců od změny vlastníka jich dalo 50 výpověď. 

V březnu roku 1982 následovala petice, v níž skupina žurnalistů The Times vyzvala 

Evanse k rezignaci s odkazem na zhoršení kvality redaktorské práce. Nedlouho na to 

Harold Evans, jenž byl přitom do nástupu do The Times novinářskou obcí respektován, 

na svou funkci rezignoval.92 Pravdou nicméně zůstává, že po ovládnutí deníku dokázal 

Murdoch zvýšit podíl čtenářů The Times ze socioekonomických tříd AB a C1, na druhou 

stranu ale jeho čtenářská obec mírně zestárla.93 
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4.1.3 The Guardian; obecná charakteristika listu 

Vydavatelem deníku The Guardian je skupina Guardian Media Group, která je 

vlastněná společností Scott Trust. Vedle tohoto titulu vydává Guardian Media Group 

sesterský nedělník Observer a týdenník Guardian Weekly. Další divize skupiny se 

věnují mimo jiné i regionálnímu rozhlasovému vysílání (GMG Radio) a jiným oblastem 

podnikání. Oba listy navazují na liberální hodnoty, na nichž byl v devatenáctém století 

založen původní The Manchester Guardian a novinářskými principy, jež formuloval C. 

P. Scott v roce 1921, se řídí i dnes.94 The Guardian i Observer jsou spíše levicové 

orientace a podle některých názorů je The Guardian v současnosti nejserióznějším 

britským deníkem.95 V této souvislosti není překvapující, že většinu jeho čtenářů tvoří 

příznivci Labour party. Oproti konkurenčním titulům The Guardian také přitahuje více 

mladých čtenářů - celých 40 % jich je mladších 35 let. 96  

 

The Guardian vychází šestkrát týdně. List je tradičně členěn do tematických 

rubrik (domácí zpravodajství, zahraničí, finance, názory atd.), sportovní zpravodajství je 

v pondělí, pátek a sobotu vyčleněno do zvláštního sešitu, v ostatní dny vychází na 

zadních stranách Guardianu. Součástí deníku je lifestylová příloha G2 zaměřená na 

zábavu a volný čas, jež vychází ve všední dny v časopisovém demi-Berliner formátu. 

V určité dny pak vycházejí i další tematické přílohy zaměřené mimo jiné na média, film 

a hudbu, vzdělání nebo cestování a v sobotu je pak součástí vydání také víkendový 

speciál. Cena deníku byla ve Velké Británii v lednu 2012 1 libra 20 pencí.    

 

4.1.4 The Guardian; historie listu 

The Guardian byl založen v roce 1821 Johnem Edwardem Taylorem pod názvem The 

Manchester Guardian. Jeho rozvoj je spojen s deregulací, kterou v polovině 19. století 

ve Velké Británii novinový trh procházel. Zrušení kolkovného (1855), daně z  inzerce 

(1853) i daně z novinového papíru (1861) vedly spolu se zkvalitněním telegrafní sítě a 

tiskových agentur k rozvoji mimolondýnských titulů. Nejvýznamnějším z nich byl 
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podle Köpplové97 právě liberálně orientovaný The Manchester Guardian, jehož 

specifikem bylo důsledné oddělování zpráv od komentářů redaktorů. V roce 1959 

vyústila snaha posílit pozici Guardianu jako celostátního deníku vypuštěním slova 

Manchester z názvu novin. Krátce nato, v roce 1964, se The Guardian přestěhoval do 

Londýna. Výraznou změnou list prošel v roce 2005, kdy přešel jako první z britských 

listů na menší formát Berliner a zcela novou grafickou úpravu. V té době byl jediným 

plně barevným celostátním deníkem ve Velké Británii.  

 

Zprvu The Guardian vycházel s týdenní periodicitou, deník se z něj stal v roce 

1855 v souvislosti se zmíněným zrušením kolkovacího poplatku. Celostátního významu 

dosáhl Guardian za šéfredaktora Charlese Prestwiche Scotta, který list vedl od roku 

1872 celých 57 let a v roce 1907 ho odkoupil. Další změna ve vlastnické struktuře přišla 

v roce 1936, kdy John Russell Scott, syn C. P. Scotta, převedl vlastnická práva na 

neziskovou nadaci Scott Trust. Ta se v roce 2008 změnila na obchodní společnost Scott 

Trust Limited, jež The Guardian vlastní prostřednictvím společnosti Guardian Media 

Group dodnes.  

 

List se od počátku profiloval jako zastánce liberálních hodnot a nezávislé 

žurnalistiky. Na zachování finanční nezávislosti Guardianu pamatoval i J. R. Scott, když 

deník převáděl na společnost Scott Trust: „Veškeré rozpočtové přebytky společnosti, 

které by byly jinak vyplaceny na dividendách, […] mají jít na vytvoření finančních 

rezerv a zvýšení prodaného nákladu expandujících a kvalitnějších novin,“ takové byly 

jediné instrukce pro nově příchozí editory Guardianu.98 Levicová orientace deníku se 

ještě posílila na přelomu 70. a 80. let 20. století, kdy ve Velké Británii docházelo k větší 

polarizaci politického spektra. V letech 1984 -1985 se The Guardian otevřeně postavil 

na stranu stávkujících horníků a má se za to, že investigativním odkrýváním politických 

kauz přispěl k pádu konzervativní vlády v roce 1997.       
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Důležitou součástí Guardianu je jeho on-line verze. Tu začal deník vyvíjet 

mezi lety 1994 – 1995 a dnes patří co do návštěvnosti mezi nejpopulárnější internetové 

stránky britských deníků. Roku 1999 deník spustil síť zpravodajských webů s názvem 

The Guardian Unlimited, kterou o dva roky později převedl na adresu 

www.guardian.co.uk a v roce 2008 definitivně změnil i jméno na Guardian.co.uk. Proti 

konkurenci klade deník větší důraz na oblast nových médií a v současnosti je dostupný 

ve formátech pro mnoho mobilních zařízení: iPhone, iPad, Windows Phone, Android 

nebo Kindle.99 Aplikaci pro telefony iPhone uvedl na trh v roce 2009 a její nejnovější 

verze dosáhla v roce 2011 globálně 600 000 stažení a více než 100 000 předplatitelů. O 

významu digitálních technologií pro současný The Guardian hovoří i fakt, že z on-line 

reklamy deník získává přes 20 procent příjmů z inzerce.100  
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5. Metody zkoumání obsahu mediálních sdělení 

Ke zkoumání mediálních obsahů se dá přistoupit třemi různými způsoby. Využít lze 

kvantitativní či kvalitativní přístup, případně jejich kombinaci. Dříve, než přistoupím ke 

konkrétnímu popisu metodiky analýzy této práce, shrnu v této kapitole stručně podstatu, 

přednosti i nedostatky zmíněných metod. 

 

5.1 Kvalitativní metody výzkumu  

Kvalitativní analýza vychází z předem daných norem a zkoumá, do jaké míry jim realita 

odpovídá. Na počátku procesu výzkumník stanovuje hypotézy, které na závěr analýzy 

potvrdí či vyvrátí, respektive s konkrétní výzkumné otázky, na něž hledá odpovědi. 

Disman101 kvantitativní výzkum popisuje jako deduktivní metodu vycházející z teorie 

nebo obecně formulovaného problému: 

 

„Teoretický nebo praktický problém je přeložen do jazyka hypotéz. Hypotézy 

navrhují, jaké spojení mezi proměnnými bychom měli najít, je-li naše hypotéza 

pravdivá. Pak následuje sběr dat. Odpovídají-li závislosti mezi sebranými daty vzorci 

předpovězenému v hypotézách, přijmeme hypotézy jako platné. Jinak musíme hypotézy 

odmítnout.“102    

 

Znakem kvantitativního výzkumu je systematičnost, vysoká míra standardizace a 

tím pádem i intersubjektivní ověřitelnosti (reliability). Hlavní předností tohoto typu 

výzkumu je skutečnost, že pracuje s čísly a přináší tak kvantitativní popis mediálních 

obsahů. Protože zpracovává výhradně zjevný obsah, jeví se zdánlivě jako objektivní. 

Kvantitativní analýza má však řadu úskalí. Přednosti a nevýhody této metody shrnuje 

následující tabulka: 
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Příloha č. 2: Přednosti a nevýhody kvantitativního výzkumu (tabulka) 

Přednosti kvantitativního výzkumu Nevýhody kvantitativního výzkumu
■ Testování a validizace teorií. ■ Kategorie a teorie použité výzkumníkem nemusejí 
■ Lze zobecnit na populaci.     odpovídat lokálním zvláštnostem.
■ Výzkumník může konstruovat situace tak, že eliminuje ■ Výzkumník může opominout fenomény, protože se 
    působení rušivých proměnných, a prokázat vztah     soustřeďuje pouze na určitou teorii a její testování a ne na 
    příčina-účinek.     rozvoj teorie.
■ Relativně rychlý a přímočarý sběr dat. ■ Získaná znalost může být příliš abstraktní a obecná pro 
■ Poskytuje přesná, numerická data.     přímou aplikaci v místních podmínkách.
■ Relativně rychlá analýza dat (využití počítačů). ■ Výzkumník je omezen reduktivním způsobem získávání dat.
■Výsledky jsou relativně nezávislé na výzkumníkovi.
■ Je užitečný při zkoumání velkých skupin.   

Zdroj: Hendl, 2008, s. 47103 

 

 

5.2 Kvantitativní metody výzkumu  

Na rozdíl od kvantitativní analýzy nevychází kvalitativní výzkum z normativního, ale 

z kritického pohledu. Hypotéza není východiskem analýzy, ale vzniká až na konci 

výzkumného procesu. Podstatou kvantitativního výzkumu je induktivní metoda, kterou 

Disman popisuje takto: 

 

„Začíná pozorováním, ve kterém pátráme po pravidelnostech, vzorcích, které 

snad existují v objektivní realitě. Objevené pravidelnosti popíšeme ve formě 

předběžných závěrů. Ty pak ověřujeme dalším pozorováním. Konečným produktem je 

nová teorie.“104 

 

Předností kvalitativního výzkumu je skutečnost, že odhaluje skryté hlubší 

souvislosti zkoumaného fenoménu. Nevýhodou naopak to, že pracuje s příliš malým 

vzorkem zkoumaného materiálu na to, aby mohl výzkumník na jeho základě závěry 

zobecnit.105 Přehledně shrnuje výhody a nedostatky kvalitativní analýzy následující 

tabulka.  

 

 

 

                                                 
103 Převzato z: HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. 2. vydání. Praha: 
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104 DISMAN, Miroslav. Cit. dílo, s. 76 
105 WIMMER, Roger D.; DOMINICK, Joseph R. Mass Media Research: An Introduction. Fifth Edition. 
Belmont: Wadsworth Publishing, 1997. 498 s. ISBN 0-534-24474-2. s. 43-44 
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Příloha č. 3: Přednosti a nevýhody kvalitativního výzkumu (tabulka) 

Přednosti kvalitativního výzkumu Nevýhody kvalitativního výzkumu
■ Získává podrobný popis a vzhled při zkoumání jedince, ■ Získaná znalost nemusí být zobecnitelná na populaci
    skupiny, události, fenoménu.     a do jiného prostředí.
■ Zkoumá fenomén v přirozeném prostředí. ■ Je těžké provádět kvantitativní predikce.
■ Umožňuje studovat procesy. ■ Je obtížnější testovat hypotézy a teorie.
■ Umožňuje navrhovat teorie. ■ Analýza dat i jejich sběr jsou často časově náročné etapy.
■ Dobře reaguje na místní situace a podmínky. ■ Výsledky jsou snadněji ovlivněny výzkumníkem a jeho
■ Hledá lokální (idiografické) příčinné souvislosti.     osobními preferencemi.
■ Pomáhá při počáteční exploraci fenoménů.   

Zdroj: Hendl, 2008, s. 50106 

 

 

5.3 Srovnání přístupů a metoda smíšeného výzkumu 

Kvantitativní výzkum se od kvalitativního liší ve třech hlavních bodech: ve vnímání 

reality, pohledu na jednotlivce a důrazu na rozsah nebo naopak hloubku analýzy. 

Kvantitativní postup vnímá realitu jako objektivní, stojící mimo výzkumníka. Naopak 

pro kvalitativní výzkum vzniká realita v rámci výzkumného procesu, je subjektivní a 

existuje pouze ve vztahu k e konkrétní osobě. Kvantitativní přístup chápe jednotlivce 

jako vzájemně podobné bytosti, jejichž chování lze zobecnit do sumy kategorií, 

kvalitativní pohled proti tomu takové škatulkování odmítá. Zatímco kvantitativní 

výzkum má tendenci vytvářet obecné závěry aplikovatelné na široké spektrum jevů, 

kvalitativní pro jednotlivé skutečnosti hledá unikátních vysvětlení.107  

 

„Základní rozdíl mezi kvalitativní a kvantitativní metodou můžeme najít 

v umístění významu v mediálních textech. Kvantitativní obsahová analýza zdůrazňuje 

pevně zakotvený význam mediálních obsahů, který může být opakovaně odhalován 

různými příjemci používající stejný analytický rámec. Postupy kvalitativní obsahové 

analýzy kladou důraz na schopnost textů sdělovat různé významy v závislosti na 

konkrétním příjemci.“108 

 

                                                 
106 Převzato z: HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. 2. vydání. Praha: 
Portál, 2008. 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4. s. 50 
107 Srov. WIMMER, Roger D.; DOMINICK, Joseph R. Cit. dílo, 83-84 
108 „A fundamental distinction between qualitative and quantitative methodologies can be found in the 
location of meaning in media texts. Quantitative content analysis emphasizes a fixed meaning of media 
texts that can be repeatedly identified by different ´readers´ using the same analytical frameword. 
Qualitative content analysis procedures emphasize the capacity of texts to convey multiple meanings, 
depending upon the receiver.“ In: GUNTER, Barrie. Media Research Methods: Measuring Audiences, 
Reactions and Impact. London: Sage Publications, 2000. 314 s. ISBN 0-7619-5659-X. s. 82 
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Z výše uvedeného vyplývá, že každá z metod má řadu předností i nedostatků. 

Trendem je proto spojování obou metod v rámci jednoho výzkumu a kombinaci obou 

přístupů připouští řada autorů (Wimmer a Dominick109, Reifová110, McQuail111, Strauss 

a Corbin112). Často uváděným příkladem smíšeného přístupu je studie Glasgow 

University Media Group113. Ta zkoumala britské televizní zpravodajství kombinací 

detailní kvantitativní analýzy s kvalitativním rozborem několika zpráv, který měl 

odhalit hlubší souvislosti. Možných synergií mezi oběma technikami je ale více. 

Kvalitativní analýza může být východiskem pro kvantitativní výzkum, kvantitativní 

údaje můžou být použity k částečnému ověření výstupů kvalitativního výzkumu nebo se 

data z kvalitativní analýzy „mohou požít pro ilustraci nebo vyjasnění kvantitativně 

odvozených závěrů“114. Tak je tomu i v této práci, kde kvalitativní výzkum doplňuje 

výsledky získané kvantitativní analýzou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 WIMMER, Roger D.; DOMINICK, Joseph R. Cit. dílo, s. 85 
110 REIFOVÁ, Irena, et al. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2. vydání. Praha: Karolinum, 2004. 149 s. 
ISBN 80-246-0827-8. s. 30 
111 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. vydání, rozšířené a přepracované. Praha: 
Portál, 2009. 630 s. ISBN 978-80-7367-574-5. s. 377 
112 STRAUSS, Anselm; CORBIN, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody 
zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999. 196 s. ISBN 80-85834-60-X. s. 11 
113 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2009. 413 s. ISBN 978-80-7367-466-3. 
s. 285 
114 STRAUSS, Anselm;CORBIN, Juliet. Cit. dílo, s. 11 
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6. Metodologie 

Tématem výzkumu je mediální obraz České republiky v britském denním tisku. Pro 

jeho zkoumání jsem zvolil kombinaci kvantitativní a kvalitativní analýzy. Kombinace 

technik je výhodná z důvodu vzájemného doplnění, jak je popsáno v předchozí kapitole.   

 

Pro kvantitativní zmapování charakteristik analyzovaného materiálu využiji 

metody kvantitativní obsahové analýzy. V této části se zaměřím především na analýzu 

tematické agendy, „soustavy témat, která se dostávají do obsahu médií“115. Už samotná 

skutečnost, že si média určité téma vyberou a věnují mu menší či větší prostor, je totiž 

jeho implicitním hodnocením.116 Nejde zde tedy ani tak o obsah samotných zpráv (ten je 

předmětem kvalitativní části analýzy), ale o intenzitu výskytu jednotlivých témat. 

K hlubšímu poznání způsobu reprezentace ČR potom využiji kvalitativní postup: 

metodu konstantní komparace, které se věnuje kapitola 6.2. V kvalitativní části se 

zaměřím na zkoumání vlastností (atributů), které sledovaná média České republice 

přisuzují. Atributy jsou základním stavebním kamenem obecněji formulovaných rámců 

tvořících interpretační schémata, jež publiku umožňují snáze si obsah mediálního 

sdělení zařadit. Důvodem výskytu příznakových atributů v mediálních obsazích je 

postup při tvorbě textu, kdy podavatel vybírá z množiny interpretací, ty, které ve sdělení 

k danému jevu použije. Největších účinků na publikum pak rámce dosahují ve chvílích, 

kdy korespondují s jeho zažitým pohledem na vnímání daného jevu.117    

 

Odhalením ustálených způsobů prezentace České republiky za pomoci souboru 

atributů nesoucích hodnotící funkce získáme nejen přehled o pohledu britských 

novinářů na ČR, ale můžeme z nich také usuzovat na stereotypní vnímání Česka čtenáři 

analyzovaných titulů. Tuto hypotézu podporují závěry některých výzkumů 

zkoumajících účinky médií na publikum, kterým se věnuji v úvodních kapitolách. 

„Uvádění takovýchto identifikujících znaků v souvislosti s opakujícím se typem událostí 

(často negativní povahy) vede ke stereotypnímu obrazu dané skupiny.“118 

 

                                                 
115 TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 296 s. 
ISBN 978-80-7367-683-4. s. 100 
116 TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Tamtéž, s. 100 
117 D’ANGELO, Paul; KUYPERS, Jim A. Doing news framing analysis: Empirical and theoretical 
perspectives. New York: Routledge, 2010, 376 s. ISBN 978-0-415-99236-7. s. 46-47 
118 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN 80-7367-096-8. s. 97 
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6.1 Metoda kvantitativní obsahové analýzy 

Předchozí kapitola popisovala obecné vlastnosti dvou výzkumných metod. Tato stať se 

podrobně věnuje první aplikované technice, kvantitativní obsahové analýze. 

 

Klíčovými znaky obsahové analýzy jsou prvky systematičnosti, objektivity a 

kvantitativního přístupu. V praxi to znamená, že výběr analyzovaného obsahu podléhá 

systematickému výběru na základě jasně stanovených kritérií. Dále, že jsou přesně 

popsány postupy, kterých se musí výzkumník držet, aby byly výsledky analýzy 

replikovatelné dalším člověkem. A konečně že mediální realitu převádí na číselnou 

statistiku.119 Tyto faktory v sobě ale zároveň obsahují mnoho omezení. McQuail120 

například zmiňuje nutně selektivní a potenciálně deformovanou tvorbu proměnných, 

které nevycházejí z mediálního obsahu, ale bývají výzkumníkem stanovené už předem. 

Dalším úskalím obsahové analýzy je, že z ní nelze odvozovat závěry o dopadech 

mediálního obsahu na publikum.121   

 

Jak postupovat při samotné realizaci kvantitativní obsahové analýzy popsali 

Wimmer a Dominick122. Výzkumný proces shrnuli do následujících deseti bodů: 

 

1. Formulace výzkumných otázek či hypotéz 

2. Definice základního souboru jednotek 

3. Výběr zkoumaného vzorku 

4. Výběr a definice jednotky výzkumu 

5. Konstrukce kategorií (proměnných) obsahu, které budou analyzovány  

6. Založení systému kvantifikace 

7. Vyškolení kódovačů a pilotní studie 

8. Kódování obsahu podle stanovených definic 

9. Analýza sebraných dat 

10. Vyvození závěrů a zhodnocení analýzy 

Jednotlivé fáze výzkumu popíšu podrobněji v následujících kapitolách.  

                                                 
119 WIMMER, Roger D.; DOMINICK, Joseph R. Mass Media Research: An Introduction. Fifth Edition. 
Belmont: Wadsworth Publishing, 1997. 498 s. ISBN 0-534-24474-2. s. 112 
120 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. vydání, rozšířené a přepracované. Praha: 
Portál, 2009. 630 s. ISBN 978-80-7367-574-5. s. 376 
121 WIMMER, Roger D.; DOMINICK, Joseph R. Cit. dílo, s. 115 
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6.1.1 Formulace výzkumných otázek 

Prvním krokem obsahové analýzy je stanovení výzkumných otázek či hypotéz, které 

formulují výzkumný problém. „Rozdíl mezi těmito dvěma termíny tkví v tom, že zatímco 

výzkumné otázky pouze obecně formulují oblast výzkumu, hypotézy jsou testovatelné 

výroky o vztazích mezi proměnnými.“123 Z toho plyne, že formulace výzkumného 

problému formou výzkumných otázek nebo hypotéz s sebou nese odlišné výstupy 

analýzy. Zatímco cílem analýzy formulované pomocí výzkumných otázek je hledání 

odpovědí na tyto otázky, výzkum pracující s hypotézami tato tvrzení buď ověřuje, nebo 

vyvrací. Wimmer a Dominick doporučují použít výzkumné otázky v případech, kdy má 

výzkumník pouze obecné povědomí o zkoumaném fenoménu a chybí mu základní 

statistická data, pomocí nichž by mohl sestavit hypotézy a ty poté testovat.124 Protože 

oblast analýzy této diplomové práce nebyla dosud systematicky zkoumána, zvolil jsem 

zadání obsahové analýzy prostřednictvím výzkumných otázek. 

 

Výzkumným tématem této diplomové práce je mediální obraz České republiky 

ve vybraných denících Velké Británie. Toto téma lze zformulovat do následující otázky: 

 

Jaký je mediální obraz České republiky ve vybraných denících Velké Británie?  

 

Odpovědí na tuto výzkumnou otázku bude shrnutí celého výzkumu v závěru této 

práce. V konkrétnější rovině výzkumné téma rozvádí několik podotázek, jejichž 

zodpovězení pomůže nalézt odpověď na hlavní otázku. Těmito výzkumnými otázkami 

jsou:  

 

1. Kterým tématům se věnovaly deníky The Guardian a The Times v souvislosti s 

Českou republikou v letech 1998 - 2010?  

2. Kteří aktéři se v souvislosti s Českou republikou objevovali v denících The 

Guardian a The Times v letech 1998 - 2010? 

                                                                                                                                               
122 WIMMER, Roger D.; DOMINICK, Joseph R. Tamtéž, s. 116 
123 „The difference between the two sets of statements is that the research questions pose only 
genereal areas of investigation, whereas the hypotheses are testable statements about the 
relationship(s) between the variables.“ In: WIMMER, Roger D.; DOMINICK, Joseph R. Mass Media 
Research: An Introduction. Fifth Edition. Belmont: Wadsworth Publishing, 1997. 498 s. ISBN 0-534-
24474-2. s. 26 
124 WIMMER, Roger D.; DOMINICK, Joseph R. Tamtéž, s. 228 
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3. V jakém geopolitickém kontextu byla Česká republika v denících The Guardian 

a The Times v letech 1998 – 2010 reprezentována?  

4. Změnila se tematická agenda a počet článků zmiňujících Českou republiku v 

denících The Guardian a The Times po vstupu ČR do Evropské unie? 

5. Jaké zdroje převažují u článků v denících The Guardian a The Times, jejichž 

obsahem je Česká republika?  

6. Jaký význam přikládaly deníky Guardian a The Times v letech 1998 – 2010 

zprávám o České republice? 

Jak zmiňuje Berger, „obsahové analýzy jsou nejužitečnější tehdy, když obsahují 

historický nebo komparativní rozměr. […] Pomocí historického pohledu mohou 

analytici rozeznat, jestli se odehrály významné změny v postojích (nebo stereotypech) 

k ženám, příslušníkům některých etnických skupin nebo jiným tématům. Díky 

komparativnímu pohledu pak můžou výzkumníci odkrýt, jak se kulturní či sociální 

hodnoty a názory liší od jiných.“125 Proto v analýze využívám srovnání jak mezi třemi 

časovými obdobími, tak i mezi dvěma odlišnými tituly.  

 

Výše uvedený soubor otázek je založen na kvantifikaci určitých hodnot 

proměnných v analyzovaných obsazích. O hlubší vhled do reprezentace České 

republiky ve zkoumaných denících se pokusí kvalitativní část analýzy. Jejím cílem je 

nalézt odpověď na následující otázku:   

Se kterými atributy byla Česká republika spojována v letech 1998 - 2010 

v denících The Guardian a The Times?  

 

Kvalitativní analýze se podrobněji věnuje kapitola 6.2. 

 

 

                                                 
125 „Content analyses are most useful when they include historic or comparative dimensions. […] By 
taking a historical point of view, an analyst can discern trends and determine whether there have been 
signifiant changes in attitudes about (or stereotypes of) women, members of particular ethnic groups, or 
any of the other topics listed above. By taking a comparative point of view, media analysts can discover 
how one culture´s or society´s values and beliefs differ from those of others.“ In: BERGER, Arthur Asa. 
Media Analysis Techniques. Third Edition. Thousand Oaks: Sage Publications, 2005. 244 s.  
ISBN 1-4129-0683-0. s. 134-135  
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6.1.2 Definice základního souboru jednotek a jednotky výzkumu  

Předmětem analýzy této práce jsou novinové články ve vybraných denících Velké 

Británie. Do výběrového souboru byly zařazeny tituly The Guardian a The Times 

včetně jejich tematických suplementů. Volba těchto dvou periodik má několik důvodů. 

Vzhledem k charakteru zkoumaného tématu, jež je z velké části spojeno s oblastí 

zahraničně-politického zpravodajství, jsem se rozhodl pro analýzu deníků ze segmentu 

tzv. kvalitního tisku, kam patří tituly Daily Telegraph, The Independent, The Guardian a 

The Times, jak je popsáno v kapitole 4.1. Část trhu označovaná jako tabloidy, na rozdíl 

od tohoto segmentu, tradičně více preferuje zábavnější obsah a domácí zpravodajství. 

Dalšími kritérii byla dostupnost listu na zahraničních trzích mimo Velkou Británii, jeho 

mezinárodní renomé, návštěvnost on-line verze, politická orientace a také výše 

prodaného nákladu. Tato kritéria byla volena proto, aby byl co možná nejvíce 

akcentován mezinárodní dosah deníku, který tak reprezentuje mediální obraz České 

republiky nejen na území Spojeného království, ale i jinde ve světě. Na základě výše 

popsaného byly do výběrového souboru zařazeny texty z titulů The Times a The 

Guardian. Jak popisuji v kapitole 4.1.1, prvně jmenovaný deník je vlajkovou lodí 

tradiční britské žurnalistiky, těší se vysokému mezinárodnímu respektu, a co do 

prodaného nákladu mu patří druhé místo na trhu. Ačkoli to již neplatí zcela, je na 

Timesy stále nahlíženo jako na konzervativní deník. Naproti tomu The Guardian 

reprezentuje moderní liberální proud a podporuje spíše labouristickou politiku. Jeho 

internetová verze patří v rámci zpravodajských portálů mezi nejnavštěvovanější, deník 

je dostupný v desítkách zemí po celém světě a co do prodaného nákladu se drží na 

třetím místě. Podrobnou charakteristikou titulů se zabývá kapitola 4.1.  

 

Těžiště deníků Daily Telegraph a The Independent je naopak na domácím trhu. 

Independent navíc nevyniká ani výší prodaného nákladu, když mu ze skupiny kvalitních 

titulů v tomto ohledu patří čtvrté místo. U Daily Telegraph hrál pak zásadní roli rovněž 

faktor jeho nedostupnosti v internetové databázi. Ideální by teoreticky bylo analyzovat 

články ve všech zmíněných denících, vzhledem k vysokému počtu kódovacích jednotek 

to ale nebylo reálné. Nicméně v případě zahraničního zpravodajství, kam podle 

předběžného předpokladu bude spadat většina analyzovaného vzorku, nepředpokládám, 

že by hrála kategorie „médium“ významnější roli. Očekávám spíše, že se ve 

zkoumaných textech projeví úhel pohledu charakteristický obecně pro vnímání České 
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republiky z pohledu britského novináře. Významné rozdíly mezi zkoumanými tituly 

neočekávám a z tohoto důvodu by tedy mohly být deníky do určité míry zaměnitelné.  

 

Kódovací jednotkou analýzy je redakční příspěvek týkající se České republiky. 

Příspěvek je ucelená jednotka s nadpisem ohraničená zobrazením v internetové 

databázi. Články byly vyhledány pomocí internetové databáze Factiva na základě 

klíčového slova „Czech“. Z celkového souboru takto nadefinovaných článků byly 

vynechány duplicitní texty a dále pak ty, které nebyly pro analýzu relevantní. Jednalo se 

zejména o články, v nichž byla Česká republika zmíněna bez dalších podrobností ve 

výčtech, jako jsou televizní program, souhrn sportovních výsledků nebo doplňující 

tabulky či seznamy. Dále v případech, kdy klíčové slovo „Czech“ označovalo bez 

dalšího kontextu jazyk nebo původ předků aktérů, kteří jinak s Českou republikou 

nejsou nijak spojováni. Obrazový materiál, tedy případné doprovodné fotografie a 

ilustrace není součástí analýzy, protože tyto informace internetová databáze neobsahuje.  

Jednotky výzkumu byly vybírány ve třech časových obdobích: od 1. ledna do 31. 

prosince 1998, od 1. ledna do 31. prosince 2004 a od 1. ledna do 31. prosince 2010. 

Roky byly voleny tak, aby v nich byla zastoupena doba před vstupem České republiky 

do Evropské Unie, rok jejího přistoupení a aktuální období, kdy je ČR již jejím členem. 

Pro zachování co možná nejvyššího stupně reprezentativnosti nebyl výběrový soubor již 

dále redukován. Celkem časovým kriteriím a klíčovému slovu vyhovovalo 1735 článků, 

po vyfiltrování nevyhovujících textů bylo analyzováno celkem 906 kódovacích 

jednotek.  

 

6.1.3 Popis proměnných a jejich vazby na teoretickou část  

Proměnné reprezentují měřitelné veličiny a znaky, které bude výzkum měřit. Jednotlivé 

proměnné nabývají v závislosti na konkrétním obsahu různých hodnot. Těm jsou 

v kódovací knize přiřazeny číselné kódy. Jak zmiňuje Scherer, „rozlišujeme dva typy 

proměnných: identifikační proměnná a analytická proměnná. První slouží pouze pro 

identifikaci příspěvků. Umožňuje zpětně nalézt v médiích už analyzované příspěvky. Je 

to důležité především proto, že je možné analýzu ještě jednou zkontrolovat, vyjasnit 

sporné případy nebo opravit chyby v kódování“. 126 Úplná kódovací kniha obsahující 

                                                 
126 SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In: REIFOVÁ, Irena, et al. Analýza obsahu 
mediálních sdělení. 2. vydání. Praha: Karolinum, 2004. 149 s. ISBN 80-246-0827-8. 
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seznam proměnných s očíslovanými hodnotami je součástí práce jako příloha č. 44. 

Tato kapitola přináší přehled proměnných a hodnot doplněný o doplňující informace 

nezbytné pro jednoznačné vymezení jednotlivých veličin. 

 

1. Číslo příspěvku 

Identifikační proměnná pro označení jednotlivých kódovacích jednotek. 

 

2. Médium 

Identifikuje deník, z něhož kódovací jednotka pochází. 

 

3. Datum publikace 

Hodnota udává den publikace příspěvku. Slouží jak k identifikaci kódovací 

jednotky, tak pro komparaci počtu příspěvků v čase. S touto proměnou pracuji při 

vyhodnocení výsledků analýzy pro lepší přehlednost v časových úsecích „měsíc“ a 

„rok“. 

 

4. Rozsah příspěvku 

Proměnná sleduje rozsah textu kódovací jednotky včetně nadpisu. Výjimku tvoří 

specifické články formálně vystupující jako jeden souvislý příspěvek, které jsou ale 

složeny z několika samostatných, vzájemně oddělených částí. Jedná se například o 

příspěvek, v jehož rámci se nachází výčet několika vzájemně nesouvisejících recenzí 

CD či koncertů nebo přehled událostí za určité období uvedených v samostatných 

bodech.  V těchto případech hodnota udává rozsah pouze dané části, v níž je zmíněna 

ČR. Údaj je kódován v počtu slov (jedna normostrana odpovídá zhruba 230 – 250 

slovům) a slouží jako identifikační proměnná a pro sledování délky příspěvků. 

Z důvodu větší přehlednosti jsou výsledky analýzy této proměnné popisovány 

v souhrnných segmentech rozsahu: „velmi krátké“ (méně než 500 slov), „krátké“ 

(501 – 1800 slov), „střední“ (1801 – 3600 slov), „dlouhé“ (3601 – 4400 slov) a 

„velmi dlouhé“ více než 4401 slov). Tato proměnná je jedním ze zkoumaných rámců 

a na základě jejích hodnot lze usuzovat, jaký význam periodikum danému tématu 

přisuzuje. 
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5. Umístění příspěvku 

Strana, na které se článek v rámci deníku nachází. Primárně jde o identifikační 

proměnnou. Ve vyhodnocení analýzy pracuji pouze s hodnotou číslo 1 udávající 

umístění článku na titulní straně. Tato hodnota odkazuje na specifický rámec, jenž 

značí, že médium zprávě přisuzuje vysokou důležitost. V případě vícestránkových 

článků je zakódována první strana příspěvku. V případech, kde je uvedeno, že je 

příspěvek součástí samostatné tematické rubriky, je číslo strany uvedeno ve formátu 

9xxx. To zamezuje mísení s obsahem hlavního sešitu.  

 

6. Titulek 

Proměnná udává, je-li Česká republika nebo aktér, který jí reprezentuje, zmíněna 

v nadpisu příspěvku. Také tato proměnná odkazuje ke specifickému rámci příspěvků. 

 

7. Zdroj 

Proměnná říká, zdali příspěvek pochází od pracovníka redakce, tiskové agentury 

nebo od externích osob. Sleduje také počet článků od zahraničních zpravodajů 

včetně těch v České republice, ať už stálých korespondentů, nebo zvláštních 

zpravodajů. Tato proměnná se dotýká problematiky zpravodajské sítě, jejíž podstata 

je popsána v kapitole 3.3.  

 

8. Hlavní téma příspěvku 

Proměnná identifikuje hlavní téma článků, které se věnují České republice. 

Sleduje tak tematickou agendu deníků související s problematikou nastolování 

agendy témat, jíž se věnuje kapitola 2.1. Zároveň je ustálená tematická agenda 

jedním ze zdrojů vytváření stereotypů. Téma příspěvku jsem určoval na základě 

obsahu daného textu, nikoli podle zařazení do rubriky. Proměnná může nabývat 

těchto hodnot: 

 

 

 

 

 



  

 

44

  

1 Politika – Články s informacemi o politicích a politických procesech. 

2 Ekonomika – Informace z finančního světa, hospodaření soukromých 

korporací, stav veřejných financí, zprávy z podnikatelského prostředí. 

3 Sport – Sportovní rubriky nebyly v obou případech součástí 

zkoumaného materiálu, neboť se nacházely ve zvláštních rubrikách, 

které nebyly součástí internetové databáze. Pokud se tedy v analýze 

nějaké příspěvky se sportovní tématikou objevily, nacházely se mimo 

specializovanou sportovní sekci.    

4 Příroda & počasí – Informace o přírodních katastrofách, 

zvláštnostech a rozmarech počasí.  

5 Cestování – Tipy na dovolenou, průvodce po pamětihodnostech, rady 

pro cestovatele. 

6 Gastronomie – Příspěvky týkající se konzumace jídla a pití.  

7 Kultura – Články o umění, designu, architektuře a především hudbě. 

8 Společnost – Většinou neformální informace o slavných osobnostech 

veřejného života, zmínky o společenských událostech a celebritách.  

9 Věda & vzdělání – Články věnující se problematice školství, 

výzkumu, vzdělání atd. 

10 Medicína – Příspěvky o zdraví občanů a zdravotnických systémech. 

11 Média – Články zabývající se oblastí médií, reklamy a PR.  

12 Krimi & nehody – Příspěvky o proviněních proti společenským 

konvencím, násilí, terorismu, soudech, dopravních nehodách a 

násilných úmrtích.  

13 Migrace za prací – Články věnující se problematice přistěhovalectví. 

14 Život v České republice – Fakta o stavu České republiky a životě 

obyčejných občanů země, převážně z neveřejné sféry.  

15 Menšiny & diskriminace – Příspěvky o minoritách, převážně 

Romech, a s nimi spojené problematice diskriminace, násilí a žádostí 

o azyl. 

16 Vojenství – Válečné zpravodajství a zprávy o armádě a zbraních. 

17 Historie – Zprávy vztahující se k událostem let minulých a 

historickým výročím. 

20 Ostatní – Příspěvky, jejichž téma neodpovídá žádné z ostatních 

kategorií.  



  

 

45

  

9. Vedlejší téma příspěvku 

Pokud se spolu s hlavním tématem v příspěvku objevilo ještě další téma, které 

článek charakterizuje, bylo kódováno jako vedlejší téma. Jeho hodnoty jsou stejné, 

jako v proměnné č. 8. 

 

10. Česká republika jako hlavní nebo vedlejší téma 

Proměnná sleduje, roli České republiky v příspěvku. Rozlišuje hodnoty Česká 

republika jako hlavní téma článku, vedlejší téma článku, nebo zmínka v článku. 

V případech, kdy Česká republika v příspěvku figuruje jako jeho hlavní aktér, ale je 

v této roli uvedena pouze ve výčtu několika dalších zemí, je použita hodnota „ČR 

jako vedlejší téma článku“. Tato situace nastává typicky v případech, kdy je hlavním 

tématem příspěvku vstup nových zemí do Evropské unie nebo NATO.   

 

11. Žánr  

Pojmenovává žurnalistický útvar příspěvku a rozlišuje následující hodnoty: 

1 Zpráva - Základní informace o událostech. 

2 Komentář redakční – Subjektivně zabarvený text, v němž novinář 

čtenářům nabízí vlastní pohled na události či společenské problémy.  

3 Komentář externí – Text má stejný charakter jako komentář 

redakční, jeho autorem je ale osoba, která není zaměstnancem 

redakce, většinou nezávislý odborník nebo politik.    

4 Dopisy čtenářů – Příspěvky, které do redakce zaslali běžní čtenáři. 

5 Reportáž – Popis určitého jevu přímo za účasti redaktora v terénu. 

6 Analýza – Hlubší rozbor či analýza zvoleného tématu. 

7 Rozhovor – Novinářský útvar vedený formou otázek a odpovědí, 

který prezentuje názory a postoje konkrétních aktérů  

8 Medailon – Profily osob i firemní charakteristiky. Pokud byl 

v rubrice popisován Čech, je příspěvek současně zakódován 

s hodnotou „ČR jako hlavní téma článku“. Ze závěrečné analýzy 

výsledků tak lze vyčíst, kterým českým aktérům se rubrika věnovala.  

9 Recenze – Popis uměleckého díla. Jedná se především o recenze 

koncertů, filmů nebo knih.  
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10 Průvodce po památkách – Specifický útvar blížící se svým 

charakterem reportáži. Nabízí konkrétní cestovatelské tipy nebo 

osobní zkušenosti z návštěvy města nebo památek.     

11 Jiný / nelze určit 

 

12. Typologie  

Na základě typologie popsané v kapitole 3.2 dělí analyzované zprávy na hard 

news a soft news. 

 

13. Státy zmíněné v souvislosti s ČR 

Tato proměnná zaznamenává další státy, které byly v analyzovaných příspěvcích 

zmíněny v přímém vztahu k České republice. Hodnoty této kategorie mohou 

společně s kategorií č. 14 ukázat, do jakých geopolitických souvislostí je Česká 

republika v britském tisku stavěna. Hodnoty v této kategorii odkazují ve většině 

případů k jedné konkrétní zemi, část z nich ale používá souhrnné označení pro 

skupinu států se společným jmenovatelem. Takovými jsou například hodnoty 

„Balkánské země“ (Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko, Bosna a 

Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Albánie a Makedonie), „Arabské státy“ (země 

Arabského poloostrova, Sýrie, Jordánsko, Libanon, Irák a Írán), Afrika, Jižní 

Amerika a dále „Jiná země EU“, kam jsem zařadil také Švýcarsko. Zvláštním 

případem jsou hodnoty „Nové země EU“ a „Nové země NATO“. Tuto hodnotu jsem 

použil u příspěvků, kde je Česká republika zmiňována v souvislosti se skupinami 

států, které spolu s ní v roce 1998 vstoupily do NATO nebo v roce 2004 do Evropské 

unie, ale kde tato skupina vystupuje jako celek bez zdůraznění konkrétních států. 

V případech, kde je ČR dávána do souvislosti s konkrétní zemí těchto skupin, je 

v kódovacím listu uvedena hodnota této konkrétní země. Proměnná mimo jiné také 

ukazuje, jestli ve sledovaném souboru převažují zmínky o ČR v souvislosti s elitními 

národy a odkazuje tak k jedné ze zpravodajských hodnot popsaných v kapitole 3.1. 

Další státy zmíněné v souvislosti s ČR lze zároveň považovat za jeden z rámců.  
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14. Geopolitický celek, jehož je ČR součástí 

Proměnná sleduje, jaké geopolitické zarámování příspěvky o České republice 

provází. Sleduji zde výslovné zmínky o příslušnosti ČR ke geografickým celkům 

(východní, resp. střední Evropa), politickým či vojenským uskupením (Evropská 

unie, NATO, OSN) a dalším množinám. Specifický případ je hodnota „Východní 

blok“, která shrnuje zmínky o příslušnosti ČR k socialistickým celkům před rokem 

1989: státy bývalého socialistického bloku, státy Varšavské smlouvy a 

postkomunistické země. Také tuto proměnnou můžeme považovat za jeden z rámců. 

 

15. Aktér (Čech) zmíněný v článku 

Kategorie sleduje Čechy zmíněné v článku. Konkrétně aktéry, kteří se narodili 

nebo žili v České republice a vystupují v příspěvku jako zástupci této země. 

Vynechány jsou osoby, které jsou v příspěvku uvedeny pouze jako zmínka ve 

jmenném seznamu bez dalších podrobností a zahraniční občané, u nichž jsou pouze 

zmíněni předci narození v ČR. Samostatné hodnoty jsou přiřazeny konkrétním 

osobám nebo označením pro skupinu osob se společným jmenovatelem (zločinec, 

policie, zástupce obyčejného člověka z lidu atd.). V této kategorii jsem sledoval 

rovněž aktéry – firmy, tedy zmínky o českých společnostech. Jejich přehled je ve 

výsledcích uveden ve zvláštní tabulce. Z výsledků této kategorie lze usuzovat, které 

Čechy britská média považují za „elitní“ – viz kapitola 3.1.   

 

16. Zahraniční aktér, který je zmíněn v souvislosti s ČR 

Popisuje zahraniční aktéry, kteří v příspěvku vystupují v přímém vztahu s ČR. 

Například politici na státní návštěvě ČR nebo aktéři, kteří Českou republiku citují. 

Stejně jako v předchozí kategorii jsou i zde hodnoty přiřazeny jak konkrétním 

osobám, tak i skupinám osob a stejně tak zahraničním firmám, které byly 

v souvislosti s Českou republikou zmíněny. Podobně jako proměnná „Státy zmíněné 

v souvislosti s ČR“ ukazuje i tato kategorie na význam zpravodajské hodnoty, 

konkrétně na spojitost České republiky s elitními osobami.  
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17. Komunistická minulost  

Proměnná sleduje, je-li v článku zmíněna komunistická minulost ČR. Sleduje tak 

jeden z důležitých atributů, kterým jsou zmínky o zemi rámovány.  

 

18. Vztah k Velké Británii 

Tato kategorie sleduje, má-li příspěvek přímý vztah k Velké Británii. Hodnota 

„Ano“ byla přiřazena například zprávám, v nichž byla ČR zmíněna v rámci britského 

domácího zpravodajství, zprávám, v nichž vystupoval britský aktér nebo firma nebo 

recenzím knih, CD či filmů, které byly v době vydání uváděny na trh ve Velké 

Británii. Stejně tak sem patří zprávy s popisem hospodářské situace v ČR doplněné o 

informace pro potenciální britské investory nebo články s turistickou tematikou, 

v nichž byly zmíněny tipy pro britské cestovatele. Tato kategorie nepřímo sleduje 

význam zpravodajské hodnoty „blízkost“.          

 

19. Rubrika 

Součástí kódovací knihy je také proměnná sledující zařazení příspěvku 

do jednotlivých rubrik. Protože se však pojmenování a obsah rubrik liší nejen mezi 

oběma analyzovanými deníky, ale rovněž v rámci nich v jednotlivých sledovaných 

letech, a navíc v části zkoumaného období není informace o rubrice vůbec obsažena, 

rozhodl jsem se tuto proměnnou ve výsledné analýze nevyužít. Z výše uvedeného je 

totiž zřejmé, že nakódované hodnoty nemají dostatečně vypovídající charakter. 

Tematickou agendu médií přesněji monitorují proměnné sledující téma příspěvků.  

 

6.1.4 Kódování obsahu  

Kódovací jednotky byly rozčleněny do kategorií (proměnných), které jsem popsal 

v předchozí kapitole. Jednotlivým znakům proměnných jsou přiřazeny číselné kódy 

(hodnoty), které jsou zaznamenávány do kódovacího listu. Analyzované články jsem 

zpracovával pomocí statistického programu SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), pro další práci s daty, tvorbu grafů a tabulek jsem použil program Microsoft 

Excel. Kódovací soubor se zpracovanými daty je součástí příloh stejně jako kódovací 
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kniha, jež obsahuje úplný seznam kategorií a proměnných s přidělenými číselnými 

hodnotami. 

 

 

6.2 Metoda konstantní komparace 

Kvalitativní část výzkumu doplňuje kvantitativní obsahovou analýzu, která je popsána 

v kapitole 6.1. Jejím cílem tedy není ověřit závěry předchozí části ani formulovat 

hypotézy, které by byly základem kvantitativního výzkumu. Kvalitativní analýza se 

pokouší odhalit význam obsahu mediálních sdělení, který kvantitativní analýza 

nedokáže postihnout. Cílem je identifikovat kvalitativní atributy a stereotypní 

zobrazení, jež Českou republiku v zahraničních médiích provázejí. Pro tuto část analýzy 

jsem stanovil následující výzkumnou otázku: 

 

Se kterými atributy byla Česká republika spojována v letech 1998 - 2010 v denících 

The Guardian a The Times?  

 

Analýzou atributů, které danému jevu (České republice) v mediálních obsazích 

přisuzují novináři, se dotýkám oblasti reprezentace reality popsané v kapitole 1.1. 

Fairclough127 v této souvislosti rozlišuje dva hlavní aspekty reprezentace ve 

zpravodajství: strukturu propozic (to, jakými výrazovými prostředky média reprezentují 

realitu) a kombinaci a posloupnost propozic. Jedná se tedy především o jazykovou 

analýzu, která sleduje, jaké označující výrazy média pro popis určitých jevů vybírají a 

jak s nimi pracují při stavbě textu. Analýza reprezentace přitom nesleduje pouze to, co 

je v textu výslovně zmíněno, ale také to, co v něm naopak není. „Každý text je 

kombinací explicitních významů – toho, co je skutečně „řečeno“ – a implicitních 

významů – co zůstává „nevyřčeno“, ale je chápáno jako dané, jako presupozice.“128 

 

 

                                                 
127 FAIRCLOUGH, Norman. Media Discourse. London: Hodder Arnold, 1995. 216 s.  
ISBN 978-0-340-58889-5. s. 104 
128 „Any text is a combination of explicit meanings – what is actually ´said´- and implicit meanings – what 
is left  ´unsaid´ but taken as given, as presupposed.“ FAIRCLOUGH, Norman. Tamtéž, s. 106 
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6.2.1 Popis analyzovaného vzorku a postupu realizace výzkumu 

Kvalitativní část analýzy byla prováděna na článcích obsahujících zmínky s 

denotativními či konotativními významy se vztahem k České republice. Do 

výzkumného vzorku jsem zařadil zmínky, v nichž ČR nevyjadřuje pouze místní 

označení nebo původ, ale jsou na ni vázány další významy. K analýze byly vybírány 

odstavce i jednotlivé věty obsahující výrazové prostředky věnované České republice 

nebo jejím aktérům: hodnotící zmínky, charakteristiky, vlastnosti a příměry. 

Výzkumných technik, které využívají kvalitativní metodu analýzy pro oblast mediálních 

studií, existuje několik. Jako jednu z nich zmiňují Wimmer a Dominick129 metodu 

konstantní komparace (constant comparative technique). Postup při její aplikaci popisují 

ve čtyřech bodech takto:  

 

1. Srovnávací třídění souvisejících kategorií 

2. Rozvedení a pročištění kategorií 

3. Hledání vztahů a témat mezi kategoriemi 

4. Zjednodušení a sloučení dat do ucelené teorie 

 

Tento postup využiji i při realizaci analýzy v této práci, proto teď podrobněji 

popíši jednotlivé dílčí fáze.  

 

O první části mluví Strauss a Corbinová130 jako o fázi otevřeného kódování, kdy 

dochází ke konceptualizaci údajů, kategorizaci a pojmenování kategorií. V této fázi jsou 

pojmy (atributy související s Českou republikou) z analyzovaného souboru jednotek 

tříděny do provizorních kategorií. Ty jsou pojmenovány podle společného jmenovatele 

zařazených atributů: porovnáváním a srovnáváním se hledají podobnosti a vzájemné 

rozdíly. Každá nově analyzovaná jednotka je porovnávána s již roztříděnými a ověřuje 

se tak, že daná kategorie jednotce vyhovuje. Pokud jednotce žádná stávající kategorie 

nevyhovuje, založí se nová. V případě, že jednotka vyhovuje více kategoriím, je 

zkopírována a zařazena do všech současně. Vzniká tak soubor kategorií, v nichž jsou 

zařazeny všechny zkoumané jednotky.  

                                                 
129 WIMMER, Roger D.; DOMINICK, Joseph R. Mass Media Research: An Introduction. Fifth Edition. 
Belmont: Wadsworth Publishing, 1997. 498 s. ISBN 0-534-24474-2. s. 86 
130 STRAUSS, Anselm;CORBIN, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody 
zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999. 196 s. ISBN 80-85834-60-X. s. 43 
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Ve fázi rozvedení a pročištění kategorií se hledají skryté, explicitně nezmíněné, 

významy, které popisují jednotlivé kategorie. Formulují se tak definující teze, které je 

však možné v dalším průběhu výzkumu revidovat.  

Třetí část výzkumu se zabývá vytvořením systému kategorií. Hledají se vztahy 

mezi kategoriemi, přičemž se využívají teze o jejich významech formulovaná 

v předchozí fázi. Některé kategorie mohou mít natolik silné zastoupení jednotek se 

specifickým významem odlišným od ostatních kategorií, že mohou zůstat samostatně. 

Cílem této části je vytvořit tvrzení, která mohou objasnit zkoumaný skrytý fenomén 

analyzovaného jevu.  

Na závěr přichází finální fáze, jejímž cílem je formulace shrnující zprávy. 

Všechny výsledky předchozí analýzy jsou spojeny do uceleného popisu, v našem 

případě popisu atributů, s které jsou České republice v britském tisku přisuzovány.131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131 WIMMER, Roger D.; DOMINICK, Joseph R. Cit. dílo, s. 86-88 
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7. Výsledky kvantitativní části výzkumu  

V této kapitole shrnuji s pomocí tabulek a grafů výsledky první části výzkumu: 

kvantitativní obsahové analýzy. Výzkum jako celek je pro lepší přehlednost členěn do 

několika tematických sekcí, které mají souvislost s výzkumnými otázkami 

formulovanými v kapitole 6.1.1. 

 

7.1 Míra zmínek o České republice 

První část statistik se věnuje proměnným udávajícím základní informace o pokrytí 

tématu „Česká republika“ v analyzovaných denících.  

 

Příloha č. 4: Počet příspěvků se zmínkou o ČR v jednotlivých letech (tabulka) 

četnost abs. četnost relat. četnost abs. četnost relat.
1998 303 33,44% 424 24,44%
2004 411 45,36% 931 53,66%
2010 192 21,19% 380 21,90%

CELKEM 906 100,00% 1735 100,00%

Rok
Celkem

Výzkumný vzorek Základní soubor

Počet zmínek o ČR podle let

 

  

Příloha č. 5: Počet příspěvků se zmínkou o ČR v jednotlivých letech (graf) 
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Popis příloh č. 4 a 5:  

Největší počet zmínek o České republice, bezmála polovina výzkumného vzorku, bylo 

ve zkoumaných denících publikováno v roce 2004, kdy média projevovala o Českou 

republiku zvýšený zájem v souvislosti s jejím vstupem do Evropské unie. Nejméně 

příspěvků pochází naopak z roku 2010. Jak je vidět z přílohy č. 5, počet zmínek o České 

republice nezaznamenává v průběhu roku významnější výkyvy, když se pohybuje mezi 

20 – 30 zmínkami po většinu roku 1998, resp. 10 – 20 zmínkami v roce 2010. Výjimkou 

je rok 2004, kde je patrný velký nárůst počtu zmínek v období mezi dubnem a červnem. 

Tento výkyv souvisí se vstupem České republiky a dalších devíti zemí do Evropské unie 

dne 1. května 2004. Toto téma bylo médii široce pokrýváno, když deníky sledovaly 

nejen politickou rovinu události, ale zmiňovaly i další dopady vstupu pro britské občany 

– viz rozbor tematické agendy dále.   

 

Příloha č. 6: Počet příspěvků se zmínkou o ČR v jednotlivých letech (tabulka) 

četnost abs. četnost relat. četnost abs. četnost relat. četnost abs. četnost relat. četnost abs. četnost relat.
1998 144 35,56% 190 20,41% 159 31,74% 234 29,10%
2004 195 48,15% 574 61,65% 216 43,11% 357 44,40%
2010 66 16,30% 167 17,94% 126 25,15% 213 26,49%

CELKEM 405 100,00% 931 100,00% 501 100,00% 804 100,00%

Počet zmínek o ČR v jednotlivých denících
The Guardian The Times

Výzkumný vzorek Základní soubor Výzkumný vzorek Základní souborRok

  

 

Popis přílohy č. 6: 

Ačkoli bylo podle velikosti základního souboru ve sledovaném období více zmínek o 

České republice v deníku The Guardian, po vyfiltrování výzkumného vzorku zůstalo 

více kódovacích jednotek na straně deníku The Times. Tyto rozdíly však nejsou 

nikterak zásadní (přibližně 55 % kódovaných příspěvků pochází z The Times, naproti 

tomu 45 % z Guardianu) a dá se tedy tvrdit, že oba tituly jsou v analýze zastoupeny 

rovnocenně. Mezi deníky se významně nemění ani rozložení počtu zmínek o ČR 

v jednotlivých letech. V tomto ohledu se dá pouze říct, že u Timesů není rozdíl mezi 

jednotlivými roky tak výrazný, jako u Guardianu. 
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Příloha č. 7: Rozsah článků se zmínkou o České republice (tabulka)  

Rozsah   četnost abs. četnost relat.
Velmi krátké 117 12,91%

Krátké 113 12,47%
Střední 228 25,17%
Dlouhé 330 36,42%

Velmi dlouhé 118 13,02%
CELKEM 906 100,00%

Rozsah článků

 
 

Příloha č. 8: Rozsah článků se zmínkou o České republice (graf) 

12,91%

12,47%

25,17%
36,42%

13,02%

Rozsah článků

Velmi krátké

Krátké

Střední

Dlouhé

Velmi dlouhé

 
 

Popis příloh č. 7 a 8:  

Při rozdělení analyzovaných příspěvků do pěti segmentů vychází jako nejčastější rozsah 

mezi 3601 a 4400 slovy, tedy články kódované jako „dlouhé“. Čtvrtina příspěvků spadá 

do kategorie středně dlouhých a zbylé segmenty mají podobné zastoupení mezi 12 a 13 

procenty. Pokud sečteme segmenty „velmi krátké“ a „krátké“ a porovnáme je 

s množinou „dlouhých“ a „velmi dlouhých“ příspěvků ukáže se, že druhá skupina 

dosahuje téměř 50 %, zatímco první jen přibližně 25 %. Lze tak říct, že v příspěvcích, 

jež zmiňují Českou republiku, převažují spíše dlouhé texty.  
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Příloha č. 9: Míra pokrytí tématu Česká republika (tabulka) 

 četnost abs. četnost relat.
ČR jako hlavní téma 269 29,69%

ČR jako vedlejší téma 271 29,91%
ČR jako zmínka 366 40,40%

CELKEM 906 100,00%

Míra pokrytí tématu ČR

 
  

Příloha č. 10: Míra pokrytí tématu Česká republika (graf) 

29,69%

29,91%

40,40%

Míra pokrytí tématu ČR

ČR jako hlavní téma

ČR jako vedlejší téma

ČR jako zmínka

 

 

Popis příloh č. 9 a 10:  

Při segmentaci příspěvků se zmínkou o České republice podle míry intenzity, kterou 

daný text věnuje tématu ČR, vychází ze srovnání jako nejčastější příspěvky, v nichž je 

česká republika jen zmíněna. Zbylé dvě skupiny, tedy články, kde ČR vystupuje jako 

hlavní nebo vedlejší téma, reprezentují každá necelých 30 procent článků.     
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Příloha č. 11: Míra zmínek České republiky v titulcích příspěvků (tabulka) 

 četnost abs. četnost relat.
Ne 761 84,00%

Ano 145 16,00%
CELKEM 906 100,00%

Zmínky ČR v titulku

 
  

Příloha č. 12: Míra zmínek České republiky v titulcích příspěvků (graf) 

Ne
84%

Ano
16%

Zmínky ČR v titulku

 
 

Popis příloh č. 11 a 12:  

Z celkového množství analyzovaných příspěvků se zmínkou o České republice byla ČR 

nebo aktér, který jí reprezentuje, zmíněna v nadpisu článku jen v 16 % případů. Ve více 

než pěti šestinách příspěvků tak Česká republika v titulku zmíněna nebyla.   
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Příloha č. 13: Míra zmínek České republiky na titulní straně deníků (tabulka) 

 četnost abs. četnost relat.
Ano 23 2,54%
Ne 883 97,46%

CELKEM 906 100,00%

Článek o ČR na titulní straně

 
  

Příloha č. 14: Míra zmínek České republiky na titulní straně deníků (graf) 

Ano; 23

Ne; 883

Článek o ČR na titulní 
straně

 

 

Příloha č. 15: Zmínky ČR na titulní straně podle intenzity (tabulka)  

četnost abs. četnost relat. četnost abs. četnost relat. četnost abs. četnost relat.
Ano 4 17,39% 8 34,78% 11 47,83% 23
Ne 265 30,01% 263 29,78% 355 40,20% 883

CELKEM 269 29,69% 271 29,91% 366 40,40% 906

Článek o ČR na titulní straně
ČR jako hlavní téma ČR jako vedlejší téma ČR jako zmínka

CELKEM

 
 

Popis příloh č. 13, 14 a 15:  

Podíl příspěvků se zmínkou o České republice, které byly publikovány na titulní straně 

jednoho z deníků, tvoří za celé sledované období pouze 2,5 procenta. Celkově se tak 

zmínka o České republice objevila na první straně 23x, zatímco ve zbylých 883 

případech byla publikována až na dalších stranách listů. Navíc z příspěvků o ČR na 

titulní stránce tvoří téměř polovinu ty, kde byla země pouze zmíněna. Jako hlavní téma 

se na první straně obou listů objevila celkem pouze ve čtyřech případech.  
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Příloha č. 16: Přímý vztah příspěvků se zmínkou o ČR k Velké Británii (tabulka) 

CELKEM
četnost abs. četnost relat. četnost abs. četnost relat. četnost abs.

1998 113 37,29% 190 62,71% 303
2004 159 38,69% 252 61,31% 411
2010 72 37,50% 120 62,50% 192

CELKEM 344 562 906

Rok

Přímý vztah příspěvku k Velké Británii
Ne Ano

 
  

Popis přílohy č. 16:  

Poměr příspěvků se zmínkou o České republice, které mají přímý vztah k Velké 

Británii, a těch, u nichž žádná taková souvislost není, je přibližně dvě ku jedné. 

Z tabulky je zároveň zřejmé, že tento poměr se v čase před a po vstupu České republiky 

do Evropské unie výrazněji nezměnil.   

 

 

Příloha č. 17: Podíl příspěvků se vztahem k Velké Británii podle témat (tabulka) 

Total
četnost abs. četnost relat. četnost abs. četnost relat. četnost abs.

Migrace za prací 27 93,10% 2 6,90% 29
Medicína 11 84,62% 2 15,38% 13

Kultura & umění 163 81,09% 38 18,91% 201
Cestování 43 76,79% 13 23,21% 56

Sport 3 75,00% 1 25,00% 4
Krimi & zločin 38 66,67% 19 33,33% 57
Gastronomie 6 66,67% 3 33,33% 9

Věda & vzdělání 19 65,52% 10 34,48% 29
Menšiny & diskriminace 17 65,38% 9 34,62% 26

Média 3 60,00% 2 40,00% 5
Historická událost 13 59,09% 9 40,91% 22

Ekonomika 76 56,72% 58 43,28% 134
Válka & armáda 11 52,38% 10 47,62% 21

Společnost & lifestyle 10 50,00% 10 50,00% 20
Běžný život 4 50,00% 4 50,00% 8

Politika 109 45,61% 130 54,39% 239
Ostatní 8 36,36% 14 63,64% 22

Příroda & počasí 1 9,09% 10 90,91% 11
CELKEM 562 344 906

Ano Ne
Téma

Podíl příspěvků se vztahem k Velké Británii podle témat

 

 

Popis přílohy č. 17:  

Ze srovnání příspěvků se vztahem k Velké Británii podle jejich tématu je zřejmé, u 

kterých témat hraje přímá souvislost k situaci ve Spojeném království důležitou roli, a u 
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kterých je událost sama pro média natolik zajímavá, že překračuje význam České 

republiky. Tento faktor se dá označit za zpravodajskou hodnotu „blízkost“. Vynecháme-

li případy s minimem zmínek, které nejsou vzhledem k zastoupení vypovídající, ukazuje 

se, že faktor blízkosti k Velké Británii je nejdůležitější u témat migrace za prací, 

medicína, kultura & umění a cestování. Naopak jiné zpravodajské hodnoty stojí za 

výskytem zpráv, jež přímý vztah k Velké Británii nemají. Těch je výrazná menšina a 

patří sem především příroda & počasí (přírodní katastrofy) a v menší míře také politika.  

 

 

7.2 Agenda témat 

Další část výsledků shrnuje data o tematické agendě příspěvků, v nichž byla zmíněna 

Česká republika. 

  

Příloha č. 18: Téma příspěvků se zmínkou o České republice (tabulka) 

četnost abs. četnost relat. četnost abs. četnost relat. četnost abs. četnost relat.
Politika 239 26,38% 48 5,30% 287 25,83%

Kultura & umění 201 22,19% 5 0,55% 206 18,54%
Ekonomika 134 14,79% 24 2,65% 158 14,22%
Cestování 56 6,18% 11 1,21% 67 6,03%

Krimi & zločin 57 6,29% 7 0,77% 64 5,76%
Válka & armáda 21 2,32% 28 3,09% 49 4,41%
Migrace za prací 29 3,20% 16 1,77% 45 4,05%

Menšiny & diskriminace 26 2,87% 16 1,77% 42 3,78%
Historická událost 22 2,43% 14 1,55% 36 3,24%
Věda & vzdělání 29 3,20% 3 0,33% 32 2,88%

Společnost & lifestyle 20 2,21% 3 0,33% 23 2,07%
Ostatní 22 2,43% 1 0,11% 23 2,07%

Medicína 13 1,43% 7 0,77% 20 1,80%
Běžný život 8 0,88% 11 1,21% 19 1,71%

Příroda & počasí 11 1,21% 3 0,33% 14 1,26%
Gastronomie 9 0,99% 4 0,44% 13 1,17%

Média 5 0,55% 3 0,33% 8 0,72%
Sport 4 0,44% 1 0,11% 5 0,45%
žádné 701 77,37%

CELKEM 906 100,00% 906 100,00% 1111 100,00%

Hlavní téma Vedlejší téma
Téma článku 

Celkem
Téma

 

  

Popis přílohy č. 18:  

Při součtu zastoupení jednotlivých témat v proměnných hlavní i vedlejší téma vychází 

jako nejčastější tematická agenda analyzovaných příspěvků politika. Překvapující je 

vysoké množství příspěvků o kultuře a umění, kterých bylo v článcích zmiňujících 
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českou republiku více, než například článků s ekonomickou tématikou. Nezanedbatelné 

množství příspěvků se také věnovalo tématům migrace za prací, které souviselo 

zejména s otevřením britského trhu pro občany ze zemí vstupujících v roce 2004 do EU, 

a rovněž diskriminaci menšin a s tím souvisejícími žádostmi českých Romů o azyl ve 

Velké Británii. Marginální výskyt příspěvků věnujících se sportu je dán absencí 

sportovních rubrik v analyzovaném vzorku.     

 

 

Příloha č. 19: Hlavní téma článků v jednotlivých denících (tabulka) 

četnost abs. četnost relat. četnost abs. četnost relat. četnost abs. četnost relat.

Politika 122 30,12% 117 23,35% 239 26,38%
Kultura & umění 102 25,19% 99 19,76% 201 22,19%

Ekonomika 38 9,38% 96 19,16% 134 14,79%
Krimi & zločin 26 6,42% 31 6,19% 57 6,29%

Cestování 20 4,94% 36 7,19% 56 6,18%
Věda & vzdělání 16 3,95% 13 2,59% 29 3,20%
Migrace za prací 10 2,47% 19 3,79% 29 3,20%

Menšiny & diskriminace 14 3,46% 12 2,40% 26 2,87%
Ostatní 6 1,48% 16 3,19% 22 2,43%

Historická událost 6 1,48% 16 3,19% 22 2,43%
Válka & armáda 11 2,72% 10 2,00% 21 2,32%

Společnost & lifestyle 8 1,98% 12 2,40% 20 2,21%
Medicína 7 1,73% 6 1,20% 13 1,43%

Příroda & počasí 7 1,73% 4 0,80% 11 1,21%
Gastronomie 5 1,23% 4 0,80% 9 0,99%
Běžný život 6 1,48% 2 0,40% 8 0,88%

Média 1 0,25% 4 0,80% 5 0,55%
Sport 0 0,00% 4 0,80% 4 0,44%

Total 405 100,00% 501 100,00% 906 100,00%

Hlavní téma článků v jednotlivých denících 

Téma článku
Total

Médium

The Guardian The Times
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Příloha č. 20: Hlavní téma článků v jednotlivých denících (graf) 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Politika
Kultura  & umění

Ekonomika
Krimi & zločin

Cestování
Věda & vzdělání
Migrace za prací

Menšiny & diskriminace
Ostatní

Historická událost
Válka & armáda

Společnost & lifestyle
Medicína

Příroda & počasí
Gastronomie
Běžný život

Média
Sport

Hlavní téma článku

tota l

The Times

The Guardian

 
 

Popis příloh č. 19 a 20: 

Srovnání tematické agendy jednotlivých deníků ukazuje spíše malé rozdíly v zastoupení 

témat v analyzovaných titulech. Významnější rozdíly se objevují u tématu ekonomika, 

které je v deníku The Times zastoupeno více než dvakrát častěji, než v listu The 

Guardian. Více prostoru než v Guardianu pak dostávaly v souvislosti s Českou 

republikou také témata cestování, migrace za prací a historické události. Naopak deník 

The Guardian měl vyšší zastoupení témat politika, kultura & umění a věda & vzdělání. 
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Příloha č. 21: Hlavní téma článků v jednotlivých letech (tabulka) 

četnost abs. četnost relat. četnost abs. četnost relat. četnost abs. četnost relat.
Politika 98 32,34% 105 25,55% 36 18,75%

Kultura & umění 69 22,77% 85 20,68% 47 24,48%
Ekonomika 36 11,88% 70 17,03% 28 14,58%

Krimi & zločin 20 6,60% 19 4,62% 18 9,38%
Cestování 12 3,96% 30 7,30% 14 7,29%

Věda & vzdělání 10 3,30% 15 3,65% 4 2,08%
Migrace za prací 1 0,33% 23 5,60% 5 2,60%

Menšiny & diskriminace 11 3,63% 11 2,68% 4 2,08%
Ostatní 5 1,65% 11 2,68% 6 3,13%

Historická událost 5 1,65% 12 2,92% 5 2,60%
Válka & armáda 6 1,98% 13 3,16% 2 1,04%

Společnost & lifestyle 9 2,97% 7 1,70% 4 2,08%
Medicína 2 0,66% 4 0,97% 7 3,65%

Příroda & počasí 3 0,99% 1 0,24% 7 3,65%
Gastronomie 6 1,98% 1 0,24% 2 1,04%
Běžný život 5 1,65% 3 0,73% 0 0,00%

Média 5 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
Sport 0 0,00% 1 0,24% 3 1,56%
Total 303 100,00% 411 100,00% 192 100,00%

Hlavní téma článků v letech

1998 2004 2010
Rok

Téma článku

 
  

Popis přílohy č. 21:  

Ve srovnání zastoupení témat v průběhu zkoumaného období jsou mezi jednotlivými 

lety patrné významné rozdíly. Dlouhodobý trend je vidět u příspěvků s politickou 

agendou, kde jejich podíl od roku 1998 postupně klesal z téměř jedné třetiny na necelou 

pětinu, a také u tématu cestování, které se v analyzovaných denících objevovalo v letech 

2004 a 2010 více, než v roce 1998. Mírně po vstupu České republiky do EU stoupl také 

podíl tématu ekonomika. U jiných témat je vidět zvýšený zájem deníků v roce 2004 

v souvislosti s přistoupením ČR k EU. V tomto roce stouplo zastoupení tématu migrace 

za prací, ekonomika a také válka a armáda. Naopak téma kultura a umění v tomto roce 

mírně pokleslo.  

 

Média se v souvislosti se vstupem Česka do Evropské unie věnovala nejen 

politickým dopadům na Velkou Británii, ale referovala rovněž o nových možnostech 

investic britských investorů do realit v ČR (ekonomika) nebo o turistických tipech 

(cestování). Z dalších významných událostí, které se v jednotlivých letech významněji 

promítly do skladby tematické agendy zkoumaných deníků, je třeba zmínit ještě vstup 

ČR do NATO a bombardování Kosova v roce 1998 (kategorie politika a válka a 
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armáda) a 60. výročí vylodění spojeneckých vojsk v Normandii v roce 2004. V této 

souvislosti byli zmiňováni čeští piloti, kteří za 2. světové války bojovali ve Velké 

Británii.  

       

 

Příloha č. 22: Podíl příspěvků se zmínkou o komunistické minulosti ČR (tabulka)  

CELKEM
četnost abs. četnost relat. četnost abs. četnost relat. četnost abs.

1998 245 80,86% 58 19,14% 303
2004 352 85,64% 59 14,36% 411
2010 177 92,19% 15 7,81% 192

CELKEM 774 132 906

Rok

Podíl příspěvků se zmínkou o komunistické minulosti České republiky
Ne Ano

 
 

Popis přílohy č. 22:  

Zmínka o komunistické minulosti České republiky se objevila v menšině z celkového 

množství příspěvků a intenzita výskytu těchto zmínek navíc s postupem času klesala. 

Jestliže v roce 1998 se zmínka o komunismu objevovala téměř v jedné pětině případů, 

v roce 2004 to bylo už jen něco přes 14 procent a v roce 2010 dokonce méně než 8 

procent případů. 
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7.3 Žurnalistické parametry příspěvků 

Další kapitola představuje výsledky analýzy proměnných, které sledují charakter 

příspěvků z pohledu některých tradičních žurnalistických kategorií. Patří sem žánry 

článků, zdroje a typologie zpráv. 

 

Příloha č. 23: Žurnalistické žánry příspěvků zmiňujících ČR (tabulka) 

Téma článku Frequency Percent
Zpráva 395 43,60%
Analýza 161 17,77%
Recenze 104 11,48%
Reportáž 68 7,51%
Komentář redakční 65 7,17%
Medailon 36 3,97%
Komentář externí 26 2,87%
Dopisy čtenářů 20 2,21%
Rozhovor 10 1,10%
Průvodce po památkách 7 0,77%
Jiný / nelze určit 14 1,55%
Total 906 100,00%

Žánr příspěvku

 
  

Příloha č. 24: Žurnalistické žánry příspěvků zmiňujících ČR (graf)  
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Popis příloh č. 23 a 24: 

Zdaleka nejvíc (44 %) příspěvků o České republice bylo v nejběžnějším 

zpravodajském žánru zpráva. Necelá pětina článků nesla známky hlubšího rozboru dané 

problematiky a tyto případy tak byly zakódovány jako analýzy. Překvapivý je vysoký 

počet žánru recenze, kde se vyskytovaly zejména kritiky koncertů klasické hudby 

českých autorů, ale také recenze hudebních CD (rovněž v drtivé většině klasická hudba) 

a knih českých spisovatelů.  

 

Podrobnější rozbor si zaslouží žánry rozhovor, medailon a reportáž, u nichž byla 

zároveň v proměnné „Česká republika jako hlavní nebo vedlejší téma“ zakódována 

hodnota 1 – tedy příspěvky, kde ČR figurovala jako hlavní téma. Rozhovor s českým 

aktérem byl v celém analyzovaném období pouze jeden132. Jednalo se o rozhovor 

s operní pěvkyní Magdalenou Koženou. Zajímavější je situace v žánru medailon, kde se 

objevil osobní profil českého aktéra celkem ve 24 případech. V deseti příspěvcích se 

jednalo o profil českého umělce, 4x byl medailon věnován historické postavě 

(veteránům 2. světové války) a 3x Václavu Havlovi. Jeden profil byl věnován také 

české firmě Škoda Auto. V případě příspěvků žánru „reportáž“, jejichž hlavním 

tématem byla ČR, jsem dodatečně analyzoval témata těchto článků. Ukázalo se, že žánr 

reportáže se z celkem 28 těchto případů nejčastěji vyskytoval u témat „kultura“ (9x), 

„cestování“ (9x) a ve čtyřech případech také u tématu Menšiny & diskriminace. 

Redaktoři v těchto případech referovali například o Mezinárodním filmovém festivalu 

v Karlových Varech, návštěvě Prahy nebo Českého Krumlova či životě českých Romů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 TEEMAN, Tim. Blonde on blonde. The Times. 2. 10. 2004, s. 16. ISSN 0140-0460. Features. 
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Příloha č. 25: Zdroj příspěvků o ČR v jednotlivých denících (tabulka) 

četnost abs. četnost relat. četnost abs. četnost relat. četnost abs. četnost relat.
Redakční 254 62,72% 367 73,25% 621 68,54%

Zahraniční zpravodaj jinde 70 17,28% 63 12,57% 133 14,68%
Externí 24 5,93% 24 4,79% 48 5,30%

Zahraniční zpravodaj v ČR 27 6,67% 11 2,20% 38 4,19%
Tisková agentura 5 1,23% 3 0,60% 8 0,88%
Tisková zpráva 0 0,00% 1 0,20% 1 0,11%

Převzato 1 0,25% 0 0,00% 1 0,11%
Jiný 0 0,00% 1 0,20% 1 0,11%

Neuvedeno 24 5,93% 31 6,19% 55 6,07%
CELKEM 405 100,00% 501 100,00% 906 100,00%

Zdroj příspěvků v jednotlivých médiích

CELKEM
Médium

Druh zdroje The Guardian The Times

 
  

Příloha č. 26: Zdroj příspěvků o ČR v jednotlivých denících (graf) 
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Popis příloh 25 a 26:  

U většiny analyzovaných příspěvků, více než dvou třetin, byl jako autor článku uveden 

interní redaktor listu. Pokud k této množině připočteme zahraniční zpravodaje deníků, 

kteří se dají považovat za součást daného média, přesáhne tento součet 87 %. Naproti 

tomu tisková agentura byla u analyzovaných příspěvků uvedena jako zdroj pouze 

v necelém jednom procentu případů. Větší zastoupení měly externí zdroje, převážně 

odborníci jako autoři neredakčních komentářů, a čtenáři, jejichž názory listy publikují 

jako dopisy čtenářů.   
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Příloha č. 27: Typ zpráv v příspěvcích se zmínkou o ČR (tabulka) 

četnost abs. četnost relat. četnost abs. četnost relat. četnost abs. četnost relat.

Hard news 167 41,23% 229 45,71% 396 43,71%
Soft news 238 58,77% 272 54,29% 510 56,29%

CELKEM 405 100,00% 501 100,00% 906 100,00%

Typologie hard news X soft news 

Typ zprávy The Guardian The Times
Celkem

Médium

 
  

Popis přílohy č. 27:  

Rozdělení příspěvků podle typologie zpráv hard news a soft news je spíše vyrovnané. 

Obecně v analyzovaných denících převažují soft news, které tvoří celkově přes 56 % 

všech příspěvků. Ve srovnání mezi jednotlivými deníky se více soft news nachází 

v Guardianu, zatímco v The Times byl poměr více vyrovnaný.    

 

 

7.4 Česká republika v geograficko-politickém kontextu 

Tato část výzkumu se věnuje příspěvkům, které Českou republiku zmiňují v souvislosti 

s dalšími státy nebo jako součást geografických, politických a jiných celků.  

 

Příloha č. 28: Česká republika jako součást geopolitických celků (tabulka) 

Geopolitický celek četnost abs. četnost relat.
EU 218 49,55%

Východní Evropa 79 17,95%
Střední Evropa 47 10,68%
Východní blok 47 10,68%

NATO 37 8,41%
Evropa 6 1,36%

Rozvojové země 3 0,68%
OSN 2 0,45%
Jiná 1 0,23%

CELKEM 440 100,00%

ČR jako součást geopolitických celků
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Příloha č. 29: Česká republika jako součást geopolitických celků (graf) 
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Popis příloh č. 28 a 29: 

Z tabulky lze vyčíst, že ČR nebyla vždy jmenována jako součást nějakého 

geopolitického celku. V případech, kdy tomu tak bylo, byla Česká republika zdaleka 

nejčastěji, téměř v polovině případů, uváděna jako součást Evropské unie. Součástí této 

množiny jsou rovněž zmínky z roku 1998, kdy byla ČR zmiňována pod označením 

kandidátské země, jež se do Unie chystá vstoupit. Příslušnost k Severoatlantické alianci 

zmiňuje naproti tomu přibližně 8 procent případů a další sledované celky (OSN, Země 

Visegrádu) se v médiích nevyskytovaly téměř nebo zcela vůbec. Z dat je také vidět, že 

britská média vnímají Českou republiku spíše jako východoevropskou zemi, než jakou 

součást střední Evropy. V analyzovaných příspěvcích se zároveň stále poměrně často 

objevují odkazy na komunistickou minulost země. Příslušnost k zemím bývalého 

východního bloku zmiňuje přibližně 11 procent článků, které ČR do nějakého širšího 

celku zařadily.  
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Příloha č. 30: Státy zmiňované v souvislosti s Českou republikou (tabulka) 

Stát  četnost abs. četnost relat.
Nové země EU 374 34,76%
Velká Británie 282 26,21%
Jiný stát EU 73 6,78%

Rusko 61 5,67%
USA 53 4,93%

Německo 51 4,74%
Balkán 41 3,81%

Rakousko 21 1,95%
Arabské země 17 1,58%

Francie 17 1,58%
Afrika 11 1,02%
Itálie 10 0,93%

Ostatní země 44 4,09%
CELKEM 1055 100,00%

Státy zmíněné v souvislosti s ČR

 
  

Příloha č. 31: Státy zmiňované v souvislosti s Českou republikou (graf)   
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Příloha č. 32: Nové země EU, které byly v souvislosti s ČR zmiňovány (tabulka) 

Stát  četnost abs. četnost relat.
Polsko 99 26,47%

Maďarsko 76 20,32%
Slovensko 66 17,65%

Nové země NATO 21 5,61%
Nové země EU obecně 112 29,95%

CELKEM 374 100,00%

Nejčastěji zmiňované nové státy EU
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Popis příloh č. 30, 31 a 32: 

Další státy nebyly zmiňovány ve všech analyzovaných příspěvcích, v některých se ale 

na druhou stranu objevilo v souvislosti s ČR zmínek hned několik. Ve více než třetině 

případů byla Česká republika uváděna v souvislosti se zeměmi, které spolu s ní 

přistoupili v roce 2004 do Evropské unie. Pokud se na tuto množinu podíváme 

podrobněji, uvidíme, že mezi těmito zeměmi se nejčastěji objevuje Polsko, které 

následuje Maďarsko, a až třetí je Slovensko. Z tohoto pořadí lze usuzovat, že pro britská 

média není v případě ČR tak důležitá společná historie se Slovenskou republikou, ale 

spíše společné ekonomické či politické ukazatele s většími zeměmi regionu. V ostatních 

případech zakódovaných s hodnotou „Nové země EU“ byla Česká republika uvedena 

v souvislosti se skupinou nových zemí Evropské unie (resp. NATO) jako celku, bez 

zmínky konkrétních států.  

 

Druhé místo v pořadí zemí patří Velké Británii, což je vzhledem k původu 

analyzovaných periodik logické. Následují další země EU, Rusko, Spojené státy 

americké a Německo. Ze silného zastoupení těchto zemí lze usuzovat, že tyto státy 

považují The Guardian a The Times za elitní.    
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7.5 Aktéři 

Poslední soubor analyzovaných proměnných se věnuje zmínkám o aktérech. Tabulky a 

grafy ukazují aktéry ve dvou skupinách: české a zahraniční. Vedle osob se část této 

kapitoly zaobírá také zmínkami o firmách.  

 

Příloha č. 33: Zmínky o aktérech reprezentujících ČR (tabulka) 

Aktér četnost abs. četnost relat.
Umělec 261 48,07%
Politik 152 27,99%

Historická postava 30 5,52%
Obyčejný člověk 27 4,97%
Zástupce firmy 10 1,84%

Policista 9 1,66%
Modelka&Celebrita 9 1,66%

Zločinec 8 1,47%
Novinář 8 1,47%
Vědec 6 1,10%

Sportovec 6 1,10%
Politolog 6 1,10%
Ostatní 11 2,03%

CELKEM 543 100,00%

Zmiňovaní aktéři (ČR)

 
  

Příloha č. 34: Zmínky o aktérech reprezentujících ČR (graf)  
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Popis příloh č. 33 a 34:  

Z českých aktérů byla v příspěvcích zdaleka nejčastěji zastoupena skupina umělců. 

Vzhledem k celkovému počtu kódovaných článků (906) lze za další významné skupiny 

z pohledu množství jejich zmínek označit ještě politiky, historické postavy a zástupce 

občanů bez formální funkce. Ostatní skupiny aktérů se v textech objevovaly jen 

minimálně. Přehled nejčastěji zmiňovaných umělců a politiků jako konkrétních osob 

přinášení následující tabulky č. 35 a 37. U historických osob byla uváděna různorodá 

směs aktérů: od Svatého Václava přes Tomáše Garrigue Masaryka až po 

československé letce, kteří ve 2. světové válce bojovali ve Velké Británii. Zmínek o 

československých legionářích se v analyzovaném vzorku objevilo hned několik i proto, 

že v roce 2004 média připomínala 40. výročí vylodění spojeneckých vojsk v Normandii 

v roce 1944.         

 

Příloha č. 35: Zmínky o českých umělcích (tabulka)    

Umělec četnost abs. četnost relat.
Antonín Dvořák 48 18,39%

Leoš Janáček 29 11,11%
Franz Kafka 21 8,05%

Bedřich Smetana 20 7,66%
Bohuslav Martinů 18 6,90%

Jiří Bělohlávek 14 5,36%
Milan Kundera 12 4,60%

Magdalena Kožená 12 4,60%
Ostatní 87 33,33%

CELKEM 261 100,00%

Zmiňovaní umělci

 

 

Příloha č. 36: Zmínky o českých umělcích (graf)    
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Popis příloh č. 35 a 36:  

Z přehledu je patrné, že nejčastěji uvádění umělci jsou spojeni s klasickou hudbou. 

Tomuto tématu věnovaly analyzované tituly hodně pozornosti, jak je vidět z přílohy č. 

18. Zmínky o těchto aktérech nejsou pouhým uvedením jména autora uměleckého díla 

v programu koncertů, ale kódovány jsou pouze tehdy, pokud je jejich dílu nebo životu 

věnován větší prostor. Takových příspěvků je analyzovaném vzorku velké množství i 

proto, že v roce 2004 média připomínala 150leté výročí narození Leoše Janáčka a 100 

let od smrti Antonína Dvořáka. Vysoký počet zmínek dirigenta Jiřího Bělohlávka 

souvisí také s jeho angažmá na Britských ostrovech ve sledovaném období, kde působil 

mimo jiné jako hlavní hostující dirigent BBC Symphony Orchestra nebo v Royal 

Liverpool Philharmonic.   

 

Příloha č. 37: Zmínky o českých politicích (tabulka) 

Politik četnost abs. četnost relat.
Václav Havel 55 36,18%
Václav Klaus 28 18,42%
Miloš Zeman 12 7,89%

Vladimír Špidla 6 3,95%
Stanislav Gross 6 3,95%

Jan Kavan 6 3,95%
Ostatní 39 25,66%

CELKEM 152 100,00%

Zmiňovaní politici

 
  

Příloha č. 38: Zmínky o českých politicích (graf) 
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Popis příloh č. 37 a 38:  

Z nejčastěji zmiňovaných českých politiků byli uváděni především čeští prezidenti a 

premiéři. Výjimkou je Jan Kavan, který strávil část života ve Velké Británii a v letech 

2002 – 2003 působil jako předseda Valného shromáždění OSN. Zatímco zmínky o 

většině politiků přímo souvisí s výkonem jejich funkce, zmínky o Václavu Havlovi mají 

rozmanitější charakter. Jako exprezident je například citován v souvislosti s tématy 

porušování lidských práv ve světě. Část zmínek se také věnuje jeho kritické zdravotní 

situaci v roce 1998, kdy prodělal operaci v rakouském Innsbrucku.  

 

 

Příloha č. 39: Zmínky o českých firmách (tabulka) 

Společnost četnost abs. četnost relat.
Česká filharmonie 40 42,55%

Pivovary 9 9,57%
Škoda Auto 8 8,51%

ČEZ 4 4,26%
NWR 3 3,19%

Ostatní 30 31,91%
CELKEM 94 100,00%

Zmiňované firmy

 
  

Příloha č. 40: Zmínky o českých firmách (graf) 
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Popis příloh č. 39 a 40:  

Nejvíce zmínek má z této skupiny Česká filharmonie, ačkoli ta se svojí právní formou 

podnikání jako státní příspěvková organizace od zbylých uvedených institucí liší. Mezi 

českými pivovary byl nejčastěji zmiňován Budějovický Budvar, z ostatních firem měly 

více než jednu zmínku ještě společnosti Český Telecom, Ton, Unipetrol a Zentiva.  
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Příloha č. 41: Zmínky o zahraničních aktérech uváděných v souvislosti s ČR 

(tabulka) 

Osoba četnost abs. četnost relat.
Politik VB 52 23,53%
Politik jiný 30 13,57%
Politik USA 29 13,12%

Umělec 22 9,95%
Zločinec 14 6,33%

Politik Rusko 12 5,43%
Zástupce firmy 12 5,43%

Vědecký odborník 7 3,17%
Novinář 6 2,71%

Občan VB 5 2,26%
Policie 4 1,81%

Občan USA 2 0,90%
Právník VB 2 0,90%

Lékař 2 0,90%
Voják 2 0,90%
Jiný 20 9,05%

CELKEM 221 100,00%

Aktér - zahraniční (osoby)

 
  

Příloha č. 42: Zmínky o zahraničních aktérech uváděných v souvislosti s ČR (graf) 
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Popis příloh č. 41 a 42: 

V nejvíce případech byli s Českou republikou spojováni politici z Velké Británie, což 

není překvapivé. Politici byli v této proměnné vůbec nejčastěji zmiňovanými aktéry, 

nejvíc pak ti zastupující tzv. elitní země (Rusko, USA).   

 

 

Příloha č. 43: Zmínky o zahraničních firmách uváděných v souvislosti s ČR 

(tabulka) 

Společnost četnost abs. četnost relat.
BAE 14 16,47%

Toyota 7 8,24%
Tesco 6 7,06%

Kia 2 2,35%
Jiná firma 56 65,88%
CELKEM 85 100,00%

Aktér - zahraniční (firmy)

 
  

Popis přílohy č. 43:  

Ze zahraničních firem byla s Českou republikou nejčastěji spojována zbrojní společnost 

BAE Systems, a to v souvislosti s vyšetřováním korupce při prodeji stíhaček JAS-39 

Gripen armádám různých států včetně České republiky. Automobilka Toyota byla 

zmiňována převážně v roce 2010 v souvislosti s vadnými brzdami svých vozů, z nichž 

některé závadné modely se vyráběly v České republice. Spolu s těmito jmenovanými 

firmami bylo v souvislosti s ČR zmíněno velké množství dalších společností, četnost 

jejich zmínek však byla nízká. 
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8 Výsledky kvalitativní části výzkumu  

Na základě analýzy příspěvků obsahujících reprezentaci České republiky jsem 

identifikoval celkem 41 druhů atributů. Ty jsem následně na základě společných znaků 

sloučil pro lepší přehlednost do devíti kategorií: 

 

1. Česko jako země zaostávající za standardy staré části Evropské unie 

2. Česko jako „divoký východ“ 

3. Česko jako hrozba 

4. Česko jako rozvinutá kulturní země 

5. Česko jako země s potenciálem pro Velkou Británii a následováníhodný vzor 

6. Česko jako euroskeptická země 

7. Česko jako země s vazbami na Velkou Británii 

8. Česko jako země s pohnutou historií 

9. Ostatní 

V následujících kapitolách se budu jednotlivým množinám atributů věnovat podrobněji. 

 

8.1 Česko jako země zaostávající za standardy staré části EU 

Tuto kategorii tvoří následující atributy: 

 

• Diskriminace Romů 

• Chudoba 

• Okraj EU 

• Korupce 

• Špatné zdraví občanů 

• Nízká úroveň vzdělání a vědy 

 

V části příspěvků byla Česká republika popisována jako člen Evropské unie 

druhé kategorie. K této charakteristice odkazují jak atributy, jež marginalizují význam 

ČR v rámci EU, tak ty, jež zemi připisují v různých kritériích nižší stupeň vyspělosti a 

kvality života. Do této množiny jsem zařadil také zmínky o problematickém vztahu 

k menšinám a korupci. 
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Česká republika je spolu s dalšími zeměmi, které přistoupily k Evropské unii 

v roce 2004, popisována jako malý národ133, či dokonce chudý příbuzný kdesi na 

východním okraji EU, který by měl být vděčný za to, že byl přijat do exkluzivního 

klubu134. Je zdůrazňován kontrast135 mezi starými a novými zeměmi EU: ve srovnání 

s patnáctkou „starých“ členů Evropské unie je Česko spolu s dalšími nováčky 

charakterizováno jako chudá země136,137, která má problémy s tržní ekonomikou i 

dodržováním základních lidských práv138. 

 

Oblasti lidských práv, konkrétně diskriminaci Romů včetně fyzických útoků na 

tuto národnostní menšinu139, věnovala média vysokou míru pozornosti. Zmiňovány jsou 

četné případy diskriminace od vytváření „ghett“140 až po fyzické napadání141,142. Tyto 

excesy přitom nejsou popisovány jako výjimečné události, ale jako zakořeněný stav 

společnosti143,144. Problému je věnována pozornost i proto, že se přímo dotýká také 

Velké Británie, kam perzekuovaní Romové odjíždějí žádat o azyl145,146. To je tamními 

médii vnímáno jako hrozba, na druhou stranu je ale Velká Británie v kontrastu k ČR 

popisována jako země, která postiženým Romům pomáhá147. 

 

Pozornosti se těší také úroveň politické kultury v České republice. Příklady 

z české politiky jsou často prezentovány jako zajímavosti z odlišného, až „exotického“ 

prostředí, jako něco, co je ve Velké Británii vnímáno jako netradiční. Média tak zmiňují 

například české kuriózní kandidáty do Evropského parlamentu (hokejista, kosmonaut, 

                                                 
133 European Union: Eastern promise. The Guardian. 30. 4. 2004, s. 29.  
134 BROWNE, Anthony. We are reclaiming our place and returning to our family. The Times. 29. 4. 2004, 
s. 21.  
135 WALKER, Martin. Enlarging Europe - Thatcher's agenda moves centre stage. The Guardian. 25. 11. 
1998, s. 25. 
136 BREMNER, Charles. Regions will lose in EU spending reform. The Times. 19. 3. 1998. s. 6. 
137 BREMNER, Charles. EU begins painful task of expansion. The Times. 31. 3. 1998, s. 13. 
138 SHERIDAN, Maurice; TRIDIMAS, Takis; SIMOR, Jessica. Welcome to a land of opportunity and legal 
komplexity. The Times. 4. 5. 2004, s. 6. Law 
139 PHILLIPS, Leigh; CONNOLLY, Kate; DAVIES, Lizzy. EU is turning a blind eye to discrimination against 
Roma, say human rights groups. The Guardian. 31. 7. 2010, s. 16. 
140 TRAYNOR, Ian. Czech town plans wall to to isolate Gypsy 'ghetto'. The Guardian. 16. 5. 1998, s. 22. 
141 TRAN, Mark. Prejudice and evictions are widespread, activists warn. The Guardian. 18. 9. 2010, s. 19. 
142 HOLLOW, Mike. Gypsies in Europe. The Times. 29. 5. 1998, s. 25. 
143 BOYE, Roger. Citizens of nowhere look everywhere. The Times. 23. 4. 2004, s. 19. 
144 TRAVIS, Alan. Asylum operation racist, say law lords. The Guardian. 10. 12. 2004, s. 5.  
145 FORD, Richard. Gypsy immigrants bed down at airport. The Times. 28. 8. 1998, s. 1.  
146 CHARTER, David. Race backlash fear over homeless. The Times. 1. 5. 2004, s. 20.  
147 COLLCUT, Deborah; FORD, Richard. Hundreds more Gypsies expected to seek asylum. The Times. 29. 
8. 1998, s. 2.  
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pornohvězda, monarchisté a další)148,149, nebo KSČM jako „jedinou nereformovanou 

komunistickou stranu ve východní Evropě“150. Média zaujala i osobnost Stanislava 

Grosse jako nejmladšího evropského premiéra všech dob. Pozornost vzbudil jeho nízký 

věk při nástupu do funkce i původní povolání strojvůdce151. 

 

V souvislosti s Českou republikou se v médiích objevoval také atribut korupce. 

Tento problém byl zmiňován jak v obecné rovině,152, tak i v souvislosti s konkrétní 

korupční kauzou spojenou s nákupem stíhaček Gripen od britské společnosti BAE153,154. 

Do této skupiny jsem pak zařadil i atributy zmiňující nedostatky ve vzdělávací 

soustavě155,156 a vědě157 a špatný stav zdraví občanů ČR158,159. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
148 BROWNE, Anthony; WATSON, Rory. Who wants to be a Euro MP? The Times. 27. 5. 2004, s. 21.  
149 LEBOR, Adam; CROFTS, Lewis. Porn star and astronauts join rush to cash in on EU elections. The 
Times. 9. 6. 2004, s. 15.  
150 TRAYNOR, Ian. Czech prime minister falls victim to poor showing in EU poll. The Guardian. 28. 6. 
2004, s. 12.  
151 BENNETT, Catherine. After 35, we're all bedblockers. The Guardian. 29. 7. 2004, s. 5. Features Pages. 
152 MLCOCHOVA, Jana. Czech right makes deficit priority. The Guardian. 1. 6. 2010, s. 20.  
153 LEIGH, David; EVANS, Rob. The investigation: Perseverance and bluff - how the deal was done. The 
Guardian. 6. 2. 2010, s. 4. 
154 LEIGH, David; EVANS, Rob. Ex-BAE middleman charged with bribery. The Guardian. 30. 1. 2010, s. 2. 
155 CRACE, John. New statesman. The Guardian. 21. 12. 2004, s. 21. Features Pages. 
156 FLOUD, Roderick. Views from the eastern front. The Guardian. 15. 6. 2004, s. 22. Education Pages. 
157 RADFORD, Tim. Does a bigger Europe mean more and better science? The Guardian. 29. 4. 2004, s. 3. 
Science Pages. 
158 RAMESH, Randeep. Cameron announces pounds 164m plan to improve cancer survival rates. The 
Guardian. 4. 10. 2010, s. 11. 
159 LISTER, Sam. Woolly policies to blame for big rise in obesity. The Times. 27. 5. 2004,  s. 4.  
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8.2 Česko jako „divoký východ“ 

Tuto kategorii tvoří následující atributy: 

 

• Země piva 

• Placený sex 

• Alkoholová turistika 

• Místo pro párty 

• Drogy 

 

Reprezentaci České republiky jako státu, kam zahraniční turisté přijíždějí za 

účelem radovánek, které by si ve své vlasti v této podobě nemohli dopřát, podporuje 

řada článků zmiňujících atributy jako alkohol, drogy, párty nebo sex. Česko je 

prezentované jako země proslulá konzumací alkoholu160: země s nejvyšší spotřebou 

piva na osobu na světě161, kde je pivo „náboženstvím“162 a kde je také třeba povolen 

prodej alkoholického nápoje Absint, kterému jsou přisuzovány halucinogenní účinky163. 

Česko je rovněž zmiňováno jako země, kde jsou dostupné drogy164,165 a jeho hlavní 

město Praha pak jako evropské hlavní město sexu166 či chlapských večírků167, kam na 

víkendové zájezdy jezdí „to nejhorší ze západu“168  

8.3 Česko jako hrozba 

Tuto kategorii tvoří následující atributy: 

 

• Migrace za prací 

• Romové zneužívající sociální systém 

• Změna alokace Eurofondů 

• Strach z ČR 

• Levná pracovní síla 

                                                 
160 BROUGHTON, Philip Delves. Britons trail in drinkers' league. The Times. 26. 1. 1998, s. 2.  
161 ABSE, Paul. If only we could stay here a bit Langer. The Times. 7. 2. 1998.  
162 MCNAMARA, John. Old Town at the heart of Europe. The Times. 16. 1. 2010, s. 6. 
163 STRONACH, Kate. The drinks that time forgot – Absinthe. The Times. 19. 12. 1998. 
164 MILNER, Mark. Abramovich faces rich list challenge. The Guardian. 26. 11. 2004, s. 4. 
165 TRAVIS, Alan. Extra-high cannabis theory goes up in smoke. The Guardian. 26. 6. 2004, s. 10. 
166 KEATING, Prosper. The model mother to Prague's forgotten children. The Times. 4. 4. 1998.  
167 CLARK, Andrew. Budget airlines start Gatwick battle. The Guardian. 13. 2. 2004, s. 22. 
168 BENNETT, Vanora. The barbarian hordes are about to sweep eastwards. The Times. 24. 4. 2004, s. 28.  
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Především v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie věnovala 

britská média hodně prostoru zprávám o dopadu rozšíření EU na její „staré“ členy. 

V těchto zmínkách se objevovaly dva pohledy na věc: část příspěvků popisovala ČR 

jako hrozbu, druhá část zase jako využitelný potenciál. V této kapitole se věnuji první 

oblasti.  

 

Ohrožení v podobě České republiky podle analyzovaných příspěvků spočívá ve 

třech oblastech: vlně nežádoucích imigrantů, přesunu výroby za levnější pracovní silou 

a ztrátě peněz z evropských fondů. Nejsilněji v médiích rezonuje téma imigrantů. S nimi 

jsou spojovány atributy jako strach, potenciální riziko169, problém170, záplava či 

příval171,172. Na druhou stranu tyto obavy jsou také médii často vyvraceny jako omyl173 

či neopodstatněné tvrzení174,175. Druhý typ atributu hrozby je založen na obavě z levné 

pracovní síly v ČR, která do země přitahuje výrobní závody firem ze západní Evropy, 

což v těchto zemích zhoršuje tamní ekonomickou situaci a vede ke ztrátám pracovních 

míst176,177. Česko je tak podle médií zodpovědné za „krizi“ britského filmového 

průmyslu178 a je také hrozbou pro zaměstnance konkrétních firem179. Posledním typem 

hrozby je obava, že díky vstupu chudších států do EU přijdou dosavadní státy o část 

finanční podpory z evropských fondů, které se přesunou do potřebnějších oblastí180.   

 

 

 

 

                                                 
169 WINTOUR, Patrick; BLACK, Ian. UK may tighten benefit controls to deter new EU immigrants. The 
Guardian. 5. 2. 2004, s. 1. 
170 FORD, Richard. Straw to hold crisis talks on refugees. The Times. 24. 9. 1998, s. 2. 
171 BREMNER, Charles. Austria seeks to slow down EU expansion. The Times. 2. 7. 1998, s. 17.  
172 BROWNE, Anthony. Only Britain and Ireland welcome Eastern infix. The Times. 28. 1. 2004, s. 16.  
173 PRAZMOWSKA, Anita. Out of Poland, and into servitude. The Times. 23. 2. 2004, s. 18.  
174 BROWNE, Anthony. Survey of new EU states rejects migrant fears. The Times. 27. 2. 2004, s. 21. 
175 CRAWLEY,  Heaven. EU migration will not bring Britain's public services to their knees. The Guardian. 
28. 4. 2004, s. 9. Society Pages. 
176 GOW, David. Engineering Laird sells plastics to fund growth. The Guardian. 4. 8. 2004, s. 14. 
177 BOYES, Roger. Germans turning Green with anxiety. The Times. 29. 12. 1998, s. 10. 
178 SABBAGH, Dan; SWENEY, Mark. Warner buys Harry Potter studios in boost for UK films. The 
Guardian. 9. 11. 2010, s. 10. 
179 FINCH, Julia. Boots adds to head office cuts. The Guardian. 24. 1. 2004, s. 23. 
180 HOARE, Stephen. In Euro funding we trust. The Guardian. 14. 4. 1998, s. 13.  
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8.4 Česko jako rozvinutá kulturní země 

Tuto kategorii tvoří následující atributy: 

 

• Prosperující ekonomika 

• Bohatá země 

• Vzdělaní a pracovití občané 

• Dlouhá historie 

• Kulturní tradice, rodiště světoznámých umělců 

• Kvalitní české produkty 

• Účast na mezinárodních vojenských operacích 

• Fenomén Praha 

• Kvalitní medicína 

 

Jako protiklad ke kategorii „Česko jako země zaostávající za standardy staré 

části Evropské unie“ lze charakterizovat skupinu atributů, jež Českou republiku popisují 

jako standardní evropskou zemi s bohatým kulturním dědictvím a prosperující 

ekonomikou. Pravdou ale je, že Česko je v těchto souvislostech povětšinou srovnáváno 

pouze se státy střední Evropy, které přistoupili do EU v roce 2004. O ČR se mluví jako 

o zemi, kde se podařilo realizovat potřebné ekonomické reformy181, udělat velký posun 

od dob komunismu182 a kde Praha patří mezi nejbohatší regiony celé Evropské unie183. 

Zmiňována bývá nadprůměrná míra vzdělanosti obyvatel České republiky184 a vysoká 

úroveň zdejší medicíny185, kterou do ČR jezdí studovat i zahraniční studenti186. Vedle 

toho se v příspěvcích objevilo i několik dalších atributů ukazujících na vysokou míru 

rozvinutosti České republiky: vybavené laboratoře187,188, kvalitní restaurace189 nebo 

rozšíření nových technologií190. 

                                                 
181 LLOYD, John. Capitalism and chastity - but not yet. The Times. 12. 6. 1998, s. 24. 
182 A strained polity. The Times. 25. 8. 2004, s. 17.  
183 BROWNE, Anthony. Britain's poorest regions can still get EU aid, but with strings attached. The Times. 
19. 2. 2004, s. 15.  
184 RADFORD, Tim. Does a bigger Europe mean more and better science? The Guardian. 29. 4. 2004, s. 3. 
Science Pages. 
185 PALANOVA, Helena Latham. Opportunities for us all. The Guardian. 7. 4. 2004, s. 23. 
186 STEELE, Jonathan. Shells and rockets were falling like rain. The Guardian. 12. 4. 2004, s. 5. 
187 BROWN, Paul. EU races to thwart influx of GM food from east. The Guardian. 14. 2. 2004, s. 17. 
188 BOSELEY, Sarah. Baby be mine. The Guardian. 6. 11. 2010, s. 32. 
189 SULLIVAN, Paul. Dodge the stodge in Prague. The Guardian. 13. 11. 2010, s. 7. Travel Pages. 
190 COLLETT, Brian. Worry as smaller enterprises shun IT. The Times. 24. 11. 1998, s. 23. 
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Na vyspělost průmyslu ČR odkazují atributy spojené s českými výrobky. 

Zmiňovány byly především „prémiové“ značky191 českého piva192, český křišťál193 a 

dobré pověsti se ve Velké Británii těší i Škoda Auto194,195,196. Světovou úroveň české 

kultury dokazují atributy spojované se zdejšími umělci: Antonín Dvořák je 

charakterizován jako génius197 a významný skladatel198 (stejně jako Leoš Janáček199), 

Jiří Bělohlávek jako kouzelník s českou hudbou200 a o Franzi Kafkovi se píše jako o 

velikánovi modernismu. V pozitivním světle jsou zmiňováni i další čeští umělci. 

Světová úroveň je rovněž připisována českému filmu201,202. V dobrém světle se 

v analyzovaných příspěvcích objevuje také Praha. Ta je přirovnávána k západním 

kulturním metropolím203 a je popisována jako krásná204, ohromující a starobylá205. 

 

Jako odkaz na příslušnost k západnímu společenství pak lze vnímat také zmínky 

o účasti ČR na vojenských aktivitách a misích NATO. O Česku se v této souvislosti 

mluví jako o zemi, která je připravena pomoci v zahraničí206, zejména svou speciální 

chemickou jednotkou207, nebo o zapojení státu do plánu redukce zbraní hromadného 

ničení208  
 

                                                 
191 DAVEY, Jenny. M&B plans Pounds 100m share buyback as sales keep growing. The Times. 2. 12. 2004, 
s. 57. 
192 PROTZ, Roger. Food on the move: Beat the bell. The Guardian. 10. 7. 2004, s. 64. Weekend Pages. 
193 New Frontier: From picture postcard Prague to the peaks of southern Poland. The Guardian. 3. 4. 
2004, s. 4. Travel Pages. 
194 BIRCH, Stuart. Czech-mate to the rotten Skoda jokes. The Times. 27. 6. 1998. 
195 Fast lane. The Times. 21. 4. 2004, s. 2. Times2. 
196 FREEMAN, Vaughan. VW makes you look good in Czech. The Times. 14. 11. 1998, s. 49. 
197 GREENWOOD, Phoebe. The best shows. The Times. 18. 2. 2004, s. 15. 
198 CAMPLING, Chris. Choice; Radio. The Times. 30. 4. 2004, s. 21. Times2. 
199 Sound bites. The Guardian. 3. 7. 2004, s. 67. The Guide. 
200 ASHLEY, Tim. Gothic Horror from Dvorak. The Guardian. 10. 8. 2004, s. 24.  
201 PULVER, Andrew. Ealing eyes Bulgarian film studio. The Guardian. 24. 6. 2004, s. 14. 
202 BERGAN, Ronald. Karel Kachyna: Leading film director of the Czechoslovak new wave. The Guardian. 
17. 4. 2004, s. 25. 
203 BROWNE, Anthony. We are reclaiming our place and returning to our family. The Times. 29. 4. 2004, 
s. 21. 
204 WADMORE, David. Spring into Prague. The Times. 16. 4. 2004, s. 8. Bricks and Mortar. 
205 Bohemia the emperor's entrance. The Times. 29. 10. 1998, s. 27. 
206 TRAYNOR, Ian. Nato new boys line up with US. The Guardian. 23. 2. 1998, s. 10. 
207 SMITH, Helena. Greece to ask Nato to protect Olympics. The Guardian. 10. 3. 2004, s. 15. 
208 TEATHER, David. Call for one-year freeze on nuclear sales. The Guardian. 10. 6. 2004, s. 4. 
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8.5 Česko jako země s potenciálem pro Velkou Británii a 

následováníhodný vzor 

Tuto kategorii tvoří následující atributy: 

 

• Člen Evropské unie 

• Levná pracovní síla 

• Vzdělaná pracovní síla 

• Nízké ceny 

• Prosperující ekonomika 

• Fenomén Praha 

 

S předchozí kategorií atributů, jež Česko popisují jako rozvinutou zemi, souvisí i 

tato kategorie. Atributy v ní zahrnuté vyzdvihují určité charakteristiky ČR, které lze 

vnímat jako potenciál či vzor pro ostatní státy. Potenciál České republiky vzrostl 

zejména se vstupem země do Evropské unie209 v roce 2004, který média prezentovala 

jako „investiční příležet desetiletí“210. Jako jednu z hlavních předností Česka média 

prezentují zdejší nízkou cenovou hladinu. Ta se projevuje hned v několika oblastech. 

Potenciál pro investory spočívá například v nízkých nákladech na pracovní sílu211, když 

mzdy nižší než v západní Evropě212,213 do České republiky přitahují výrobní závody 

z nákladově dražších zemí214. Češi jsou přitom jako pracovní síla popisováni nejen jako 

levní, ale také vzdělaní215 či kvalifikovaní216, což do ČR láká konkrétní zahraniční 

firmy217, které na rozvíjejícím se trhu vidí obchodní příležitost218. Nízké ceny jsou 

rovněž prezentovány jako lákadlo pro investory do realit. Nákup nemovitostí v ČR je 

podle médií jednoduchý a slibuje vysoké zhodnocení219. Nízké ceny také zvyšují 

potenciál České republiky jako atraktivní turistické destinace. Česko získalo přízvisko 

                                                 
209 NORRIS, Sue. Need a seachange? The Guardian. 29. 1. 2004, s. 3. Special Supplement. 
210 MILES, Richard. Russia still dominates choice in eastern funds. The Times. 24. 4. 2004, s. 11. Money. 
211 ROZENBERG, Gabriel. Investment pours in to Eastern Europe. The Times. 21. 10. 2004, s. 56. 
212 NORRIS, Sue. Need a seachange? The Guardian. 29. 1. 2004, s. 3. Special Supplement. 
213 GOW, David. VW and Opel face pay freeze battle. The Guardian. 14. 9. 2004, s. 19. 
214 JAMESON, Angela. Laird Group: Tempus. The Times. 4. 8. 2004, s. 22. 
215 RICE, Xan. Thrift reduces German powerhouse to 'sick man of Europe. The Times. 28. 2. 2004, s. 58. 
216 BLACK, Ian. Sweden acts to stop influx of EU workers. The Guardian. 31. 1. 2004, s. 18. 
217 CUNNINGHAM, Sarah. Corporate profile - Tesco. The Times. 8. 6. 1998, s. 43. 
218 MAHAJAN, Nikhita. Goodies in a much bigger jar. The Guardian. 1. 5. 2004, s. 2. Rise Pages. 
219 ADAMS, Lucia. Spring into Prague. The Times. 16. 4. 2004, s. 9. Bricks and Mortar. 
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„prázdninové destinace s nejlepší cenou“220, kde se dá levně najíst i ubytovat221 a 

dopravní spojení z Velké Británie je přitom bezproblémové222. 

 

Všechny tyto výše zmíněné atributy zvyšují potenciál České republiky – ať již 

ekonomický, nebo turistický. Jako vzor či následování hodný příklad však Česko 

v analyzovaných příspěvcích charakterizováno často nebylo. Jediným relevantním 

případem byla prezentace rozdělení Československa. Tento akt je popisován jako 

ukázka mírového vyřešení problému223, který je dáván do kontrastu s válečným dělením 

bývalé Jugoslávie224.  

 

8.6 Česko jako euroskeptická země 

Tuto kategorii tvoří následující atributy: 

 

• Euroskepticismus 

• Obavy z Evropské unie 

 

Pokud byl v příspěvcích nějakým způsobem charakterizován politický postoj 

České republiky k Evropské unii, byl jako převažující názor v zemi nejčastěji zmiňován 

euroskepticismus225,226. S tímto termínem byl nejčastěji spojován prezident Václav 

Klaus227,228 a Občanská demokratická strana, jež je považována za „jednu z nejvíce 

euroskeptických stran v Evropském parlamentu“.229 Několik článků pak jde při 

konstatování českého euroskeptisicmu dál a zmiňuje i jeho možné důvody. Jako ty 

zmiňují obavy z Evropské unie: z růstu cen230 či omezení suverenity231.   

                                                 
220 PAPWORTH, Jill. Cheap dream destinations. The Guardian. 10. 1. 2004, s. 10. Jobs & Money. 
221 BRYAN, Tim. Between the lines: Inter-rail pass in hand. The Guardian. 17. 7. 2004, s. 7. Travel Pages. 
222 KEENAN, Steve. First-class grey adventurers lead a revival of the train set. The Times. 23. 10. 2004, s. 
2. Holidays by Train. 
223 GRAYLING, A. C. The reason of things. The Times. 1. 5. 2004, s. 9. Weekend Review. 
224 HARRIS, John. Unemployment, biting cuts and riots on the streets - time to party like it's 1981. The 
Guardian. 1. 1. 2010, s. 6. 
225 BROWNE, Anthony. Bright start that was extinguished by red tape and dense legalese. The Times. 17. 
6. 2004, s. 18. 
226 BROWNE, Anthony. Rome closed for a day as dignitaries flood in. The Times. 29. 10. 2004, s. 11. 
227 BLACK, Ian. There's a long, long paper trail a'winding. The Guardian. 26. 4. 2004, s. 13. 
228 TRAYNOR, Ian. Czech prime minister falls victim to poor showing in EU poll. The Guardian. 28. 6. 
2004, s. 12. 
229 SELOUS, Andrew. Alliance of Tory MEPs in Brussel. The Times. 25. 6. 2004, s. 27. 
230 LEBOR, Adam. Shoppers bulk-buy food to avoid expected price hles. The Times. 3. 5. 2004, s. 12. 
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8.7 Česko jako země s vazbami na Velkou Británii 

Tuto kategorii tvoří následující atributy: 

 

• Thatcherismus 

• Cíl britských turistů 

• Historické vazby 

• Společná politika 

 

Většina analyzovaných příspěvků obsahuje explicitní nebo implicitní odkaz na 

společnou příslušnost České republiky a Velké Británie k Evropské unii. Část článků 

však zmiňuje konkrétní bilaterální vazby obou zemí. Česká republika je označována za 

turistický cíl tisíců britských občanů232, kteří zároveň obdivují hudbu Leoše Janáčka233. 

Média rovněž zmiňují společný postup obou zemí v zahraničně politické agendě 

Evropské unie234,235 a ODS charakterizují jako „Thatcheristickou“ stranu236. 

Z historických událostí je potom připomínána britská účast na Mnichovské konferenci 

v roce 1938237,238. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
231 BROWNE, Anthony. Czech doubts grow as EU tax bill lands. The Times. 21. 4. 2004, s. 16. 
232 BOWCOTT, Owen. Five Britons injured in Prague boxing. The Guardian. 2. 8. 2004, s. 11. 
233 LAMBTON, Christopher. Jenufa lewes. The Guardian. 7. 8. 2004, s. 25. The Guide. 
234 BROWNE, Anthony. Europe celebrates its greatest project as continent's warring tribes final ly unite. 
The Times. 1. 5. 2004, s. 21. 
235 BLACK, Ian. UK ready to veto French candidate. The Guardian. 21. 6. 2004, s. 11. 
236 HALL, Sarah; BLACK, Ian. Ukip starts to plan its wrecking tactics: Parliament Party sets sights on 
Eurosceptic coalition. The Guardian. 15. 6. 2004, s. 10. 
237 BURTON, Michael. PoW demonstrations against visit of Japan's Emperor. The Times.  
28. 5. 1998, s. 23.  
238 SCRUTON, Roger. Are we a land fit for heroes? The Times. 6. 7. 1998, s. 20. 
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8.8 Česko jako země s pohnutou historií 

Tuto kategorii tvoří následující atributy: 

 

• Totalitní režimy 

• Vypořádání se s minulostí 

 

Analyzované příspěvky, které nějakým způsobem zmiňují historii České 

republiky, zdůrazňují několik společných atributů. Články z historických událostí 

zmiňují především totalitní minulost, jež má dopad i na současnou situaci ČR. Okupace 

Nacisty a následný komunistický režim jsou popisovány jako tyranie239 a historické 

křivdy, v nichž hraje ústřední roli společný vnější nepřítel země240. Některé aspekty 

současné situace v ČR jsou pak popisovány jako důsledky těchto historických událostí, 

s nimiž se země stále vypořádává a musí tak dohánět jakýsi hendikep z minulosti. To se 

týká jak oblasti demokracie241, tak i například ekonomiky nebo školství242. Jako 

pozůstatek minulosti lze rovněž zmínit přetrvávající ekonomické vazby na Rusko243 a 

přítomnost ruských občanů v ČR244.  

 

8.9 Ostatní 

Tuto kategorii tvoří následující atributy: 

 

• Vysoké ceny 

• Ateismus 

 

Vedle výše popsaného se v analyzovaných příspěvcích objevilo i několik 

atributů, které se svojí podstatou nehodily k žádné z formulovaných skupin a zároveň 

nebylo jejich zastoupení natolik silné, aby mohly vytvořit samostatnou kategorii. Přesto 

se tyto atributy v analyzovaném vzorku několikrát objevily, a proto považuji za vhodné 

je také zmínit.  

                                                 
239 FULWOOD, Alan. EU enlargement. The Times. 6. 1. 1998, s. 15. 
240 Czech Republic. The Guardian. 26. 4. 2004, s. 8. Features Pages. 
241 FULWOOD, Alan. EU enlargement. The Times. 6. 1. 1998, s. 15. 
242 CRACE, John. New statesman. The Guardian. 21. 12. 2004, s. 21. Features Pages. 
243 ELLIOTT, Larry. The rouble crisis seeps westward. The Guardian. 21. 8. 1998, s. 19. 
244 BACALL, Lauren. Big in Karlovy Vary. The Guardian. 24. 7. 1998, s. 25. 
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V několika příspěvcích byla Česká republika charakterizována jako stát 

s nejmenším počtem věřících v Evropě,245,246 kde navíc počet těch, kteří se hlásí 

k nějaké církvi, dlouhodobě klesá247. Ačkoli byla Česká republika obecně popisována 

jako levné místo, objevily se i příspěvky zmiňující vysoké ceny v zemi. Týkaly se jak 

obecně vyšší cenové hladiny ve srovnání s jinými „novými“ členy EU248, tak 

v konkrétním případě vysokých cen za služby mobilních operátorů249. Zvláštním 

případem jsou pak nejvýraznější osobnosti české politiky. Václav Havel byl v článcích 

popisován jako „hrdina české demokracie“250, „statečný disident a výjimečný muž“251 

nebo zastánce lidských práv252. Naproti tomu Václav Klaus byl povětšinou spojován 

s euroskeptickými postoji a kritikou teorie globálního oteplování253,254. 

 

8.10 Shrnutí závěrů kvalitativní části 

Na závěr kvalitativní části výzkumu se pokusím o její stručné shrnutí a sloučení dat do 

ucelené teorie. Mezi jednotlivými kategoriemi obsahujícími atributy s určitým 

společným jmenovatelem, které vzešly z výsledků výzkumu, lze identifikovat jisté 

souvislosti i protiklady. Kategorie „Česko jako země zaostávající za standardy staré 

části Evropské unie“, „Česko jako divoký východ“ a „Česko jako hrozba“ vykreslují 

Českou republiku v negativním světle. Naopak kategorie „Česko jako rozvinutá kulturní 

země“ a „Česko jako země s potenciálem pro Velkou Británii a následováníhodný vzor“ 

Česku přisuzují pozitivní atributy. Zejména z protikladu hrozba versus potenciál je 

patrné, že mediální reprezentace České republiky není jednoznačná. Na druhou stranu 

při podrobnějším pohledu na jednotlivé atributy lze vypozorovat, že protikladnost 

kategorií není ve všech případech stejná. Zatímco atributy zařazené v kategoriích 

„Česko jako země zaostávající za standardy staré části Evropské unie“, „Česko jako 

                                                 
245 TRAYNOR, Ian; HOOPER, John. Europe's theo-cons rally their forces. The Guardian. 3. 12. 2004, s. 18. 
246 CONNOLLY, Kate. Carving a niche in a Czech Bethlehem. The Guardian. 24. 12. 1998, s. 12. 
247 GLEDHILL, Ruth. Catholic Church asks voters to support draft constitution. The Times.  
1. 5. 2004, s. 21. 
248 STAWARD, Clare. Black Sea gold rush. The Times. 12. 11. 2004, s. 22. Bricks and Mortar. 
249 ELLIOTT, Valerie. Britons pay 'twice as much' as Danes for mobile phones. The Times.  
11. 12. 2004, s. 8. 
250 BINYON, Michael. Britain welcomes Havel as hero of Czech democracy. The Times. 20. 10. 1998, s. 14. 
251 Havel's example - A brave dissident grown to greatness in office. The Times. 23. 10. 1998, s. 27. 
252 WHEELER, Carolynne. Belarus faces EU wrath for disputed poll reset. The Guardian.  
19. 10. 2004, s. 15. 
253 MONBIOT, George. For deniers, politics beats the science. The Guardian. 24. 8. 2010, s. 26. 
254 WATT, Nicholas; WINTOUR, Patrick. Tories to send gay MP to curb EU extremists. The Guardian. 22. 
4. 2010, s. 1. 
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divoký východ“ a na opačné straně „Česko jako rozvinutá kulturní země“ si v mnoha 

případech výslovně protiřečí (chudoba vs. bohatá země; nízká úroveň vzdělání vs. 

vzdělaní a pracovití občané; „divoký východ“ vs. kulturní země), v případě kategorií 

„Česko jako hrozba“ a „Česko jako země s potenciálem pro Velkou Británii a 

následováníhodný vzor“ je situace jiná. Každá z těchto kategorií totiž svými atributy 

odkazuje na jiné vlastnosti České republiky, které se vzájemně nevylučují.   

 

Hned u několika kategorií lze najít spojitost v podobě odkazu na společné vazby 

mezi Českou republikou a Velkou Británií. Vedle takto nazvané samostatné kategorie 

jsou to také celky „Česko jako hrozba“, „Česko jako země s potenciálem pro Velkou 

Británii a následováníhodný vzor“ a vzhledem k tradičně vlažnému přístupu Velké 

Británie k hlubší integraci do EU také částečně kategorie „Česko jako euroskeptická 

země“.   

 

Výsledky výzkumu rovněž v několika oblastech prokázaly přetrvávající 

stereotypní představy o České republice. Tyto se dají snadno identifikovat v souvislosti 

s tím, co v příspěvcích „není vyřčeno“. Například Česká republika byla v drtivé většině 

příspěvků popisována jako euroskeptická země, proevropsky orientované postoje části 

politického spektra i obyvatel však již téměř zmiňovány nebyly. Podobně v otázce 

diskriminace Romů a jejich fyzického napadání autoři ani jednou nezmínili 

problematickou sociální situaci tohoto etnika a vysokou míru kriminality příslušníků 

této menšiny.   
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9 Odpovědi na výzkumné otázky 

V této kapitole se pokusím na základě výše uvedených výsledků výzkumu shrnout jeho 

závěry do odpovědí na výzkumné otázky. 

 

1. Kterým tématům se věnovaly deníky The Guardian a The Times v souvislosti s 

Českou republikou v letech 1998 - 2010?  

Odpověď na výzkumnou otázku č. 1: 

Nejčastějším tématem, které se objevilo ve více než čtvrtině analyzovaných příspěvků, 

byla politika. Tato skutečnost se dala očekávat, překvapující je ale vysoké množství 

příspěvků s tématem kultury a umění, které byly druhé nejčastější a v míře zastoupení 

tak předčily například ekonomickou tématiku. Kvalitativní analýza odhalila, že tyto 

články jsou nejčastěji spojovány se jmény slavných českých skladatelů vážné hudby 

jako Antonín Dvořák nebo Leoš Janáček, které britská média prezentují jako velikány 

světové hudby a jejich koncertům věnují nemálo prostoru. Mimo spektrum tradičního 

rozdělení zpravodajských témat pak stojí dvě specifické kategorie: migrace za prací a 

diskriminace Romů. Výskyt prvního tématu souvisí s přímým dopadem vstupu České 

republiky do EU na Velkou Británii, druhé se však v médiích objevovalo i samostatně 

bez souvislosti se Spojeným královstvím. Naopak jako spíše nevýznamné se ukázalo 

množství zmínek komunistické minulosti České republiky.  Při srovnání tematické 

agendy jednotlivých deníků se až na výjimky ukazují jen minimální rozdíly.  

 

 

2. Kteří aktéři se v souvislosti s Českou republikou objevovali v denících The 

Guardian a The Times v letech 1998 - 2010? 

Odpověď na výzkumnou otázku č. 2: 

Zdaleka nejčastěji zmiňovanou skupinou českých aktérů byli v analyzovaných 

příspěvcích umělci. Ti tvořili téměř polovinu všech v článcích uvedených aktérů. 

Nejčastěji uvádění umělci byli spojeni s klasickou hudbou (skladatelé, operní pěvkyně, 

dirigent) a byli prezentováni jako mistři ve svém oboru. Druhou silně zastoupenou 

skupinou pak byli politici, kteří byli uvedeni zhruba ve čtvrtině článků, v nichž byl 

český autor zmíněn. Z nich byli nejčastěji uváděni čeští prezidenti a premiéři. Václav 

Havel byl nejvíce spojován s bojem za demokracii, Václava Klause pak doprovázel 
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atribut euroskeptika. Dalšími významnějšími skupinami z pohledu množství jejich 

zmínek byli ještě historické postavy a zástupci občanů bez formální funkce. Ostatní 

skupiny aktérů se v textech objevovaly jen minimálně.  

Ze zahraničních aktérů byli s Českou republikou v nejvíce případech spojováni 

politici, konkrétně z Velké Británie, USA a Ruska. Dalšími často zmiňovanými 

skupinami aktérů byli ještě umělci a zločinci. Ani v jednom případě však ze skupiny 

nevyčnívala žádná konkrétní osobnost, která by byla s Českou republikou spojována 

výrazně více, než jiné.  

 

Dále analýza v souvislosti s aktéry zkoumala i zmínky o firmách. Z těch českých 

se v britských médiích nejčastěji objevovaly Česká filharmonie, pivovary (především 

Budějovický Budvar a Plzeňský Prazdroj) a Škoda Auto. Všechny tyto společnosti byly 

prezentovány v pozitivním světle – jako úspěšné, produkující kvalitní výrobky. Ze 

zahraničních firem byla s Českou republikou nejčastěji zmiňována zbrojní společnost 

BAE Systems, a to v souvislosti s vyšetřováním korupce při prodeji stíhaček JAS-39 

Gripen armádě ČR.  

 

 

3. V jakém geopolitickém kontextu byla Česká republika v denících The 

Guardian a The Times v letech 1998 – 2010 reprezentována?  

Odpověď na výzkumnou otázku č. 3: 

Česká republika byla v analyzovaných článcích zmiňována zdaleka nejčastěji 

v souvislosti s Evropskou unií. A to jak jako její součást, tak před rokem 2004 jako 

kandidátská země. Příslušnost k evropskému společenství nicméně doprovází stigma 

východoevropské země, která leží kdesi na okraji EU, což potvrdily výsledky obou částí 

analýzy. Z velkého množství příspěvků se zmínkou o ČR, které měly přímý vztah 

k Velké Británii napříč tematickými kategoriemi, je patrné, že má Česko množství 

vzájemných vazeb na Spojené království. Z ostatních zahraničních zemí je Česká 

republika nejčastěji spojována s Polskem, Maďarskem a Slovenskem. A to nejen kvůli 

společnému vstupu do EU v roce 2004, srovnatelným ekonomickým a politickým 

ukazatelům, ale také například kvůli postoji k romské menšině. Z výše uvedeného je 

patrné, že v mediální reprezentaci České republiky stále platí rozdělení Evropy na 

východní a západní část stejně jako před rokem 1989.    
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4. Změnila se tematická agenda a počet článků zmiňujících Českou republiku v 

denících The Guardian a The Times po vstupu ČR do Evropské unie? 

Odpověď na výzkumnou otázku č. 4: 

Na celkovém množství článků zmiňujících Českou republiku se vstup země do 

Evropské unie projevil překvapivě spíše negativně. V roce 2004 byl objem zmínek 

České republiky, s výjimkou několika měsíců před a po vstupu Česka do EU, kdy zemi 

média věnovala větší pozornost, na srovnatelné úrovni jako v roce 1998. V roce 2010 

pak byl ale počet příspěvků se zmínkou o ČR výrazně nižší, než v obou předchozích 

sledovaných letech.  

Rozdíly jsou patrné také ve srovnání tematické agendy v jednotlivých letech. 

Zatímco počet příspěvků s politickou tématikou postupně klesal, téma cestování naopak 

po vstupu Česka do EU vzrostlo. Jak ukázala kvalitativní část analýzy, tato skutečnost 

souvisí se zvýšením zájmu o ČR jako o turistickou destinaci. V souvislosti se vstupem 

ČR do EU se v roce 2004 skokově zvýšil počet článků zmiňujících problematiku 

migrace českých občanů za prací do Velké Británie. V roce 2010 bylo toto téma 

zmiňováno výrazně méně, byť na původní úroveň z roku 1998 se již nevrátilo.  Zjevná 

tendence potom byla vidět u zmínek o komunistické minulosti ČR. Míra těchto zmínek 

od roku 1998 do roku 2010 kontinuálně klesala a snížila se téměř o 250 %. 

 

 

5. Jaké zdroje převažují u článků v denících The Guardian a The Times, jejichž 

obsahem je Česká republika?  

Odpověď na výzkumnou otázku č. 5: 

Autorem naprosté většiny článků, které zmiňují Českou republiku, byl pracovník 

redakce. Součet příspěvků od novinářů působících ve Velké Británii a zahraničních 

zpravodajů dosahuje 87 %. Naopak tiskové agentury byly jako autoři u článků uváděny 

méně, než externisté pracující mimo média.    
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6. Jaký význam přikládaly deníky Guardian a The Times v letech 1998 – 2010 

zprávám o České republice? 

Odpověď na výzkumnou otázku č. 6: 

Mozaika odpovědi na tuto otázku je složena z výsledků zkoumání hned několika 

proměnných. Údaj o počtu článků v jednotlivých letech sám o sobě není moc 

vypovídající, neboť není možné porovnat počet zmínek o České republice s žádným 

dalším údajem a říci tak, jestli je relativně nízký, či naopak vysoký. Jako jisté vodítko 

může posloužit srovnání počtu zmínek v jednotlivých letech s počtem dní v roce bez 

nedělí, kdy analyzované deníky nevycházejí. Tímto způsobem zjistíme, že v roce 1998 

vychází průměrně na jeden den v roce přibližně jeden příspěvek se zmínkou o ČR, 

v roce 2004 více než 1,3 příspěvku na den a v roce 2010 pak 0,6 příspěvku na jeden 

den. Subjektivně tuto míru intenzity výskytu zmínek o České republice pokládám za 

poměrně vysokou. 

 

Samotný počet zmínek však popisuje pouze frekvenci výskytu České republiky 

v analyzovaných titulech. Z výsledků měření rozsahu pokrytí tématu je patrné, že 

největší počet příspěvků byl kódován pouze jako „zmínka o ČR“ a také další ukazatele 

jako přítomnost na titulní straně listu nebo v nadpisech článků ukazují, že touto formou 

média podpořila význam tématu pouze v minimu analyzovaných příspěvků. Tato 

skutečnost ukazuje, že média přikládají České republice spíše menší význam.   

Na spíše nízký význam tématu Česká republika odkazuje také nízký počet žánrů 

rozhovor, medailon či reportáž v celkovém množství analyzovaných textů, v nichž ČR 

figurovala jako hlavní téma. Rovněž nízký počet příspěvků, jež byly zpracovány 

redaktorem přímo na území České republiky, neukazuje na vysoký význam tohoto 

tématu.     

 

  Dá se tedy tvrdit, že Česká republika patří do okruhu témat, kterým se média 

věnují pravidelně, většinou ale spíše kvůli souvislosti s jinými tématy. Samostatně je 

Česká republika jako téma článku zajímavá pouze v menšině případů. Toto tvrzení 

podporuje i výsledek proměnné sledující poměr příspěvků se zmínkou o České 

republice, které mají přímý vztah k Velké Británii, a těch, u nichž taková souvislost 

není. Výrazná převaha článků s přímým vztahem k Velké Británii ukazuje, že tato 

zpravodajská hodnota je pro zařazení události do agendy média klíčová.   
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7. Se kterými atributy byla Česká republika spojována v letech 1998 - 2010 

v denících The Guardian a The Times?  

Odpověď na výzkumnou otázku č. 7: 

Výsledky kvalitativní části analýzy přinesly na první pohled rozporuplné závěry. Česká 

republika byla v příspěvcích na jednu stranu prezentována jako země zaostávající za 

standardy „staré“ části Evropské unie a jako „divoký východ“ - místo, kam turisté ze 

západu jezdí za konzumací alkoholu, sexem a drogami. Na tyto kategorie se váží 

atributy jako diskriminace Romů, chudá země, korupce, placený sex, alkoholová 

turistika a místo pro párty. S touto dvojicí kategorií atributů úzce souvisí třetí skupina, 

souhrnně pojmenovaná názvem „Česko jako hrozba“. Ohrožení pro Velkou Británii a 

další státy západní Evropy reprezentují atributy migrace za prací, Romové zneužívající 

sociální systém, změna alokace Eurofondů nebo levná pracovní síla. V nemalé části 

těchto příspěvků dokonce figurují slova jako strach, risk či problém.  

 

Naopak na druhou velkou část příspěvků se váží atributy prezentující Českou 

republiku v opačném světle. Mezi tyto atributy patří zejména prosperující ekonomika, 

vzdělaní a pracovití občané, dlouhá historie a bohatá kulturní tradice či kvalitní české 

produkty. Společně s aspektem nízké cenové hladiny reprezentují tyto atributy Českou 

republiku jako místo s potenciálem pro zbytek Evropy.  

 

Další skupiny atributů, které se v analyzovaných příspěvcích v souvislosti 

s Českou republikou objevovaly, takovéto explicitní či implicitní výrazy negativního, 

resp. pozitivního hodnocení neobsahovaly. Mezi tyto „neutrální“ atributy patří český 

erospkepticismus či ateismus, atributy odkazující na vazby mezi Českem a Velkou 

Británií a pohnutou historii České republiky.  
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Závěr 

Cílem této práce bylo analyzovat mediální obraz České republiky v britském denním 

tisku. Výsledkem analýzy je podrobná charakteristika mediální reprezentace země, která 

popisuje zejména tematickou agendu, skladbu aktérů a přítomnost hodnotících atributů 

v analyzovaném vzorku příspěvků. Na základě výsledků kvantitativní obsahové analýzy 

lze říci, že množství zmínek České republiky v britských denících není nízké a během 

roku nedoznává s výjimkou období vstupu země do EU v roce 2004 výraznějších 

výkyvů. Na druhou stranu nízký počet příspěvků zmiňujících Českou republiku na 

titulní straně listu nebo v nadpisu článků a stejně tak převažující počet článků, v nichž 

bylo Česko pouze zmíněno, ukazují, že britská média témata spojená s ČR za vyloženě 

významná nepovažují. Výzkum zdrojů pak ukázal, že autory většiny článků se zmínkou 

o České republice byli pracovníci redakce. 

 

V oblasti tematické agendy výsledky analýzy ukázaly, že mezi nejčastěji 

zmiňovaná témata spojená s Českou republikou patří politika, umění, ekonomika, a dále 

oblasti, které se přímo dotýkají obyvatel Velké Británie: cestování nebo imigrace za 

prací. Mezi často se objevujícími tématy byly také diskriminace Romů a kriminalita, 

tedy témata s vyloženě negativní konotací. Při srovnání tematické agendy v průběhu 

času a v rámci obou deníků vycházejí mezi jednotlivými lety a analyzovanými tituly jen 

malé rozdíly. Výjimkou je specifický případ zmínek o komunistické minulosti ČR, kde 

intenzita jejich výskytu v čase kontinuálně klesala. 

 

Z analýzy geograficko-politického kontextu, v němž byla Česká republika 

zmiňována, vyplývá, že britská média Česko nejčastěji prezentují jako člena Evropské 

unie patřícího geograficky do oblasti východní Evropy. Kvalitativní analýza atributů 

pak odhalila, že je Česko často reprezentováno jako „druhořadá země kdesi na 

východním okraji Evropské unie“. Stejně tak, pomineme-li Velkou Británii, byla Česká 

republika z konkrétních států dávána nejčastěji do souvislosti s dalšími zeměmi regionu: 

Polskem, Maďarskem, Slovenskem a Ruskem. Až potom následovaly Spojené státy 

americké a Německo. 
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Analýza aktérů ukázala, že zdaleka nejčastěji zmiňovanými Čechy byli v 

analyzovaných příspěvcích umělci, kteří tvořili téměř polovinu všech v článcích 

uvedených aktérů. Druhou silně zastoupenou skupinou pak byli politici. Z nich byli 

nejvíce uváděni čeští prezidenti a premiéři: Václav Havel ve spojení s bojem za 

demokracii, Václava Klause pak doprovázel nejčastěji atribut euroskeptika. Ze 

zahraničních aktérů byli s Českem nejvíce spojováni politici, konkrétně ti z Velké 

Británie, USA a Ruska. Analýza si vedle osobností všímala také zmínek firem. Z těch 

českých se v britských médiích nejčastěji objevovaly Česká filharmonie, pivovary 

(především Budějovický Budvar a Plzeňský Prazdroj) a Škoda Auto. 

 

Kvalitativní analýza prostřednictvím metody konstantní komparace odhalila 

soubor atributů, které britská média České republice přisuzují. Závěry jsou na první 

pohled v mnoha místech protikladné. Česko bylo na jednu stranu prezentováno v 

negativním světle, jako země zaostávající za standardy staré části Evropské unie a jako 

„divoký východ“ - místo, kam turisté ze západu jezdí za konzumací alkoholu, sexem a 

drogami. Na druhou stranu další velká část příspěvků přisuzuje České republice 

pozitivní atributy, jako jsou prosperující ekonomika, vzdělaní a pracovití občané, 

dlouhá historie a bohatá kulturní tradice či kvalitní české produkty. Zvlášť význam 

zmínek o české kultuře získává na váze i v kombinaci se závěry kvantitativní části 

analýzy, která ukázala na vysoký počet zmínek českých umělců a také recenzí českých 

knih, hudebních nosičů či filmů. Další dvojici protikladných skupin atributů tvoří 

kategorie „Česko jako hrozba“ a „Česko jako země s potenciálem pro Velkou Británii a 

následováníhodný vzor“. Další skupiny atributů, které se v analyzovaných příspěvcích v 

souvislosti s Českou republikou objevovaly, výrazy negativního či pozitivního 

hodnocení neobsahovaly. Mezi tyto „neutrální“ atributy patří český euroskepticismus či 

ateismus a atributy odkazující na vazby mezi Českem a Velkou Británií a pohnutou 

historii České republiky. Ačkoli to v mnoha oblastech vzhledem k různým a často i 

protichůdným interpretacím téhož jevu neplatí, odhalil výzkum atributů i několik míst, 

kde přetrvávají stereotypní představy o České republice. Za takové se dají označit 

diskriminace romské menšiny nebo český euroskepticismus. 

 

Jako vhodné rozšíření této práce se nabízí zejména analýza mediálního obrazu 

dalších zemí regionu založená na stejných parametrech, jako tento výzkum. Závěry 

takové analýzy, zejména údaje o intenzitě pokrytí tématu a tematické agendě s ním 
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spojené, by poskytlo data pro komparaci mediálního obrazu České republiky s dalšími 

srovnatelnými státy a zasadilo tak celou analýzu do širšího kontextu. Prostor pro další 

výzkum je také v analýze jiných typů médií, například televizního zpravodajství nebo 

internetových médií. Cenné údaje by pak jistě přinesl i terénní výzkum vnímání České 

republiky u britské veřejnosti. Na jeho základě by bylo možné porovnat mediální 

agendu s agendou veřejnou.     
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Summary 

Resulting from this Diploma Thesis are the features of media representation of the 

Czech Republic to describe mainly topics, mix of participants and the presence of 

assessment attributes in the sample of contributions analysed.  

 

The most frequently covered topics related to the Czech Republic are politics, 

arts, economy, travelling, immigration and also discrimination of the Romany 

population and crime. Most often, the British media present the Czech Republic as a 

member state of the European Union geographically located in Eastern Europe. In other 

countries, apart from the Great Britain, the Czech Republic is often referred to in 

relation to other countries in the region: Poland, Hungary, Slovakia and Russia. The 

analysis of the participants showed that those most often mentioned were Czech artists 

who represented nearly one half of all players in the articles. Politicians were the second 

strongest group.  

 

The qualitative analysis revealed a set of attributes attached to the Czech 

Republic by the British media. So, on one hand Czechia had adverse presentation as a 

country lagging behind the standards of the old EU countries or as the “wild East”, but 

in a fair portion of the articles the Czech Republic enjoyed positive attributes as 

prosperous economy, educated population and rich cultural traditions on the other. 

Another section of conflicting groups of attributes can be labelled “Czechia as menace” 

and “Czechia as a country with potential for Great Britain”. In addition to that, other 

frequently used attributes to mention are euroscepticism, atheism and references to 

relationships between Czechia and Great Britain. The research also revealed a couple of 

areas where the stereotyped perception of the Czech Republic prevail. Discrimination of 

the Romany minority or Czech euroscepticism are examples of those. 
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Média    11 
Krimi & nehody  12 
Migrace za prací   13 
Život v ČR   14 
Menšiny & diskriminace 15 
Vojenství    16 
Historie   17 
Ostatní    20 

 
9. Vedlejší téma příspěvku 

 
Žádné    0 
Politika   1 
Ekonomika & podnikání 2 
Sport    3 
Příroda & počasí  4 
Cestování   5 
Gastronomie   6 
Kultura & umění  7 
Společnost & lifestyle 8 
Věda & vzdělání  9 
Medicína   10 
Média    11 
Krimi & nehody  12 
Migrace za prací   13 
Život v ČR   14 
Menšiny & diskriminace 15 
Vojenství    16 
Historie   17 
Ostatní    20 
 
 

10. ČR jako téma hlavní / vedlejší téma 
 

ČR jako hlavní téma  1 
ČR jako vedlejší téma 2 
ČR jako zmínka  3 
Nelze určit   4 
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11. Žánr 
 

Zpráva    1 
Komentář redakční  2 
Komentář externí   3 
Dopisy čtenářů  4 
Reportáž   5 
Analýza   6 
Rozhovor   7 
Medailon   8 
Recenze   9 
Průvodce po památkách 10 
Ostatní    11 
 
 

12. Typologie příspěvků 
 
Hard news    1 
Soft news   2 
Nelze určit   3 
 
 

13. Státy zmíněné v souvislosti s ČR (1) 
 

Slovensko   1 
Rusko    2 
Polsko    3 
Německo   4 
Velká Británie  5 
Spojené státy americké 6 
Balkánské země  7 
Nové země EU  8 
Nové země NATO  9 
Africké země (ostatní) 10 
Čína    11 
Libye    12 
Rakousko   13 
Arabské státy   14 
Státy Jižní Ameriky  15 
Itálie    16 
Japonsko & Korea  17 
Maďarsko   18 
Ostatní    19 
Francie   20 
Jiná země EU   21 
Asijské státy (ostatní)  22 
Ukrajina   23 
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14. Státy zmíněné v souvislosti s ČR (2) 
 

Žádný     0 
Slovensko   1 
Rusko    2 
Polsko    3 
Německo   4 
Velká Británie  5 
Spojené státy americké 6 
Balkánské země  7 
Nové země EU  8 
Nové země NATO  9 
Africké země (ostatní) 10 
Čína    11 
Libye    12 
Rakousko   13 
Arabské státy   14 
Státy Jižní Ameriky  15 
Itálie    16 
Japonsko & Korea  17 
Maďarsko   18 
Ostatní    19 
Francie   20 
Jiná země EU   21 
Asijské státy (ostatní)  22 
Ukrajina   23 

 
 
15. Státy zmíněné v souvislosti s ČR (3) 
 

Žádný     0 
Slovensko   1 
Rusko    2 
Polsko    3 
Německo   4 
Velká Británie  5 
Spojené státy americké 6 
Balkánské země  7 
Nové země EU  8 
Nové země NATO  9 
Africké země (ostatní) 10 
Čína    11 
Libye    12 
Rakousko   13 
Arabské státy   14 
Státy Jižní Ameriky  15 
Itálie    16 
Japonsko & Korea  17 
Maďarsko   18 
Ostatní    19 
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Francie   20 
Jiná země EU   21 
Asijské státy (ostatní)  22 
Ukrajina   23 

 
 
16. ČR jako součást geopolitického celku (1) 

 
Východní Evropa  1 
Střední Evropa  2 
CEE    3 
EU    4 
NATO    5 
OSN    6 
Visegrádská skupina  7 
Východní blok  8 
Rozvojová země  9 
Jiný    10 
Evropa (obecně)   11 
 
 

17. ČR jako součást geopolitického celku (2) 
 

Žádný     0 
Východní Evropa  1 
Střední Evropa  2 
CEE    3 
EU    4 
NATO    5 
OSN    6 
Visegrádská skupina  7 
Východní blok  8 
Rozvojová země  9 
Jiný    10 
Evropa (obecně)   11 
 
 

18. Aktér (Čech) zmíněný v článku (1) 
 
Václav Havel   1 
Václav Klaus   2 
Miloš Zeman   3 
Josef Tošovský  4 
Umělec (ostatní)  5 
Člověk (obecně)  6 
Zástupce policie  7 
Zločinec   8 
Politik (ostatní)  9 
Jan Kaplický   10 
Bohumil Hrabal  11 
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Jaroslav Škvorecký  12 
Vědec    13 
Sportovec   14 
Jan Kavan   15 
Tomáš Garrigue Masaryk 16 
Politolog   17 
Ostatní    18 
Petr Pithart   19 
Jan Palach   20 
Alexander Dubček  21 
Zástupce firmy  22 
Historická postava (ostatní) 23 
Novinář   24 
Válečný letec    25 
Mirek Topolánek  26 
Modelka & celebrita  27 
Vladimír Špidla  28 
Stanislav Gross  29 
Škoda Auto   30 
Pivovary   31 
NWR    32 
ČEZ    33 
Jiná česká firma  34 
Becherovka   35 
Penta    36 
 
 

19. Aktér (Čech) zmíněný v článku (2) 
 
Žádný    0 
Václav Havel   1 
Václav Klaus   2 
Miloš Zeman   3 
Josef Tošovský  4 
Umělec (ostatní)  5 
Člověk (obecně)  6 
Zástupce policie  7 
Zločinec   8 
Politik (ostatní)  9 
Jan Kaplický   10 
Bohumil Hrabal  11 
Jaroslav Škvorecký  12 
Vědec    13 
Sportovec   14 
Jan Kavan   15 
Tomáš Garrigue Masaryk 16 
Politolog   17 
Ostatní    18 
Petr Pithart   19 
Jan Palach   20 
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Alexander Dubček  21 
Zástupce firmy  22 
Historická postava (ostatní) 23 
Novinář   24 
Válečný letec    25 
Mirek Topolánek  26 
Modelka & celebrita  27 
Vladimír Špidla  28 
Stanislav Gross  29 
Škoda Auto   30 
Pivovary   31 
NWR    32 
ČEZ    33 
Jiná česká firma  34 
Becherovka   35 
Penta    36 

 
 

20. Aktér (Čech) zmíněný v článku (3) 
 
Žádný    0 
Václav Havel   1 
Václav Klaus   2 
Miloš Zeman   3 
Josef Tošovský  4 
Umělec (ostatní)  5 
Člověk (obecně)  6 
Zástupce policie  7 
Zločinec   8 
Politik (ostatní)  9 
Jan Kaplický   10 
Bohumil Hrabal  11 
Jaroslav Škvorecký  12 
Vědec    13 
Sportovec   14 
Jan Kavan   15 
Tomáš Garrigue Masaryk 16 
Politolog   17 
Ostatní    18 
Petr Pithart   19 
Jan Palach   20 
Alexander Dubček  21 
Zástupce firmy  22 
Historická postava (ostatní) 23 
Novinář   24 
Válečný letec    25 
Mirek Topolánek  26 
Modelka & celebrita  27 
Vladimír Špidla  28 
Stanislav Gross  29 
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Škoda Auto   30 
Pivovary   31 
NWR    32 
ČEZ    33 
Jiná česká firma  34 
Becherovka   35 
Penta    36 

 
 

21. Aktér (Čech) zmíněný v článku (4) 
 
Žádný    0 
Václav Havel   1 
Václav Klaus   2 
Miloš Zeman   3 
Josef Tošovský  4 
Umělec (ostatní)  5 
Člověk (obecně)  6 
Zástupce policie  7 
Zločinec   8 
Politik (ostatní)  9 
Jan Kaplický   10 
Bohumil Hrabal  11 
Jaroslav Škvorecký  12 
Vědec    13 
Sportovec   14 
Jan Kavan   15 
Tomáš Garrigue Masaryk 16 
Politolog   17 
Ostatní    18 
Petr Pithart   19 
Jan Palach   20 
Alexander Dubček  21 
Zástupce firmy  22 
Historická postava (ostatní) 23 
Novinář   24 
Válečný letec    25 
Mirek Topolánek  26 
Modelka & celebrita  27 
Vladimír Špidla  28 
Stanislav Gross  29 
Škoda Auto   30 
Pivovary   31 
NWR    32 
ČEZ    33 
Jiná česká firma  34 
Becherovka   35 
Penta    36 
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22. Zahraniční aktér, který je zmíněn v souvislosti s ČR (1) 
 

Politik (ostatní)  1 
Občan - USA   2 
Helmut Zilk   3 
Politik – Velká Británie 4 
Politik – USA   5 
Slobodan Miloševič  6 
Právník – Velká Británie 7 
Zločinec   8 
Novinář   9 
Zástupce policie  10 
Občan – Velká Británie 11 
Lékař    12 
Umělec   13 
Vědec    14 
Politik – Rusko  15 
Voják    16 
Ostatní    18 
Zástupce firmy  19 
Kia    31 
Toyota    32 
BAE Systems   33 
Jiná firma   34     
 
 

23. Zahraniční aktér, který je zmíněn v souvislosti s ČR (2) 
 

Politik (ostatní)  1 
Občan - USA   2 
Helmut Zilk   3 
Politik – Velká Británie 4 
Politik – USA   5 
Slobodan Miloševič  6 
Právník – Velká Británie 7 
Zločinec   8 
Novinář   9 
Zástupce policie  10 
Občan – Velká Británie 11 
Lékař    12 
Umělec   13 
Vědec    14 
Politik – Rusko  15 
Voják    16 
Ostatní    18 
Zástupce firmy  19 
Kia    31 
Toyota    32 
BAE Systems   33 
Jiná firma   34  
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24. Zmínka o komunistické minulosti ČR 
 
Ne    0 
Ano    1 
 
 

25. Přímý vztah příspěvku k Velké Británii 
 
Ne    0 
Ano    1 
Nelze určit   2 
 
 

26. Rubrika 
 

The Times  
News    1 
Features   2 
Business   3 
Editorial; Opinion; Columns 4 
 
The Guardian 
Home Pages   11 
Comment and Debate Pages 12 
Review Pages   13 
Suplement   14 
International&Foreign Pages 15 
Travel Pages   16 
Features Pages  17 
Leader Pages   18 
Social Pages   19 
Financial Pages&City News 20 
The Guide   21 
Weekend&Friday Pages 22 
Film and Music Pages 23 
Family Pages   24 
 
Ostatní    25 
Missing   30 
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Příloha č. 45: Příspěvky citované v kvalitativní analýze 

 

Číslo příspěvku (číslo poznámky pod čarou) 

Autor, název a umístění příspěvku 

Citovaný text  

 

 

133 

European Union: Eastern promise. The Guardian. 30. 4. 2004, s. 29. ISSN 0261-3077. 

The new Europe will also be a community of small nations. 

134 

BROWNE, Anthony. We are reclaiming our place and returning to our family. The 

Times. 29. 4. 2004, s. 21. ISSN 0140-0460.  

The eight former communist states about to join the EU are often regarded in the 

existing member states as being on the Continent's easternmost fringe, and as poor 

cousins who should be grateful to be admitted to an exclusive club.  

That is not how enlargement is seen in countries such as Poland, Hungary or the Czech 

Republic. They regard EU membership as a return -after an enforced estrangement -to 

the heart of Europe, where, politically, culturally and economically, they have always 

belonged. Before communism, the same customs, culture, ideas and inventions that 

swept through London, Paris and Berlin were seen in Budapest, Prague and Warsaw.  

Ondrej Hejma is a musician in Prague, the city that produced the composers Smetana 

and Dvorak and whose flamboyant architecture matches that of Rome, Paris or London. 

He survived communism by working as a freelance trans-lator and playing in a rock 

band. "It was the most free way of living that I could manage. We couldn't get a licence 

for our music and we were banned from making records or playing on television or 

radio, so we just created our own world and lived in it," he said.  

Instead of dreary shops with empty shelves there are designer stores, Tesco 

hypermarkets and the ubiquitous McDonald's. Cities from Budapest to Prague are filled 

with tourists.  

Eastern Europe's sense of homecoming is, however, tinged with resentment. Instead of 

being welcomed back enthusiastically by those that consigned them to communism, they 

feel that they are being accepted reluctantly and on unequal terms.  
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135 

WALKER, Martin. Enlarging Europe - Thatcher's agenda moves centre stage. The 

Guardian. 25. 11. 1998, s. 25. ISSN 0261-3077.  

The average European citizen today has #13,000 a year in GDP. By contrast, the Poles 

have barely a third of that amount and Czechs and Hungarians less than half. These are 

moreover the advanced candidates, far riche r than the hapless Romanians and 

Bulgarians in the second wave who are less than half as well off as even the Poles(4).  

136 
BREMNER, Charles. Regions will lose in EU spending reform. The Times. 19. 3. 1998. 
s. 6. ISSN 0140-0460.   
The Commission wants to trim the funds by 10% to allow for the drain that will come in 
the next decade from the much poorer new members - Poland, Estonia, Hungary, 
Slovenia and the Czech Republic. 

137 
BREMNER, Charles. EU begins painful task of expansion. The Times. 31. 3. 1998, s. 
13. ISSN 0140-0460.   
AMID lofty speeches and sniping from Turkey, Europe embarked yesterday on the road 
to union with the former communist bloc and Cyprus, a marathon that promises pain for 
both the rich Western club and the 11 poor candidates.  

138 
SHERIDAN, Maurice; TRIDIMAS, Takis; SIMOR, Jessica. Welcome to a land of 
opportunity and legal komplexity.  The Times. 4. 5. 2004, s. 6. ISSN 0140-0460. Law  
But the accession of Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, 
Malta, Poland, Slovakia and Slovenia is different from previous enlargements. Not only 
is it the biggest influx of new members, it is unprecedented in its procedural and legal 
complexity and in the extension of unfamiliar law to so many people.  
Most of the new member states -those in Central and Eastern Europe -were for many 
years subject to restricted market economies and lacking in some fundamental human 
rights. They have also had no prior obligation to apply European Union law.  

139 
PHILLIPS, Leigh; CONNOLLY, Kate; DAVIES, Lizzy. EU is turning a blind eye to 
discrimination against Roma, say human rights groups. The Guardian. 31. 7. 2010, s. 
16. ISSN 0261-3077.   
In eastern European countries that are EU members, such as the Czech Republic, 
Hungary, Slovakia, Romania and Bulgaria, accounts are rife of widespread 
discrimination against Roma, including physical attacks. 

 

140 

TRAYNOR, Ian. Czech town plans wall to to isolate Gypsy 'ghetto'. The Guardian. 16. 

5. 1998, s. 22. ISSN 0261-3077.  

A CZECH town plans to ghettoise several hundred Gypsies by building a 15ft wall 
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around their blocks of flats to segregate them from Czech residents.  

Senior officials in Prague said yesterday they feared the move could harm the country's 

image as it embarks on negotiations for membership of Nato and the European Union.  

The Czech Republic is home to hundreds of thousands of Gypsies or Roma who are the 

targets of prejudice, disenfranchisement and racial assaults. Many are stripped of 

Czech nationality.  

The Human Rights Watch organisation in New York last year documented 27 racially 

motivated murders of Gypsies among 181 violent assaults since the Czech Republic 

came into being in 1993.  

In many cases, Czech officials encouraged the Gypsies to leave, paying most of their 

airfares in return for signed pledges renouncing Czech citizenship and giving up their 

tenancies of council property.  

141 
TRAN, Mark.  Prejudice and evictions are widespread, activists warn. The Guardian. 18. 
9. 2010, s. 19. ISSN 0261-3077.  
Although it is France in the headlines, Kushen points to a surge in anti-Roma attacks in 
eastern Europe. Acts of violence in Hungary, the Czech Republic and the Slovak 
Republic have included firebombing, shooting, stabbing and beating. Eight people have 
died and dozens have serious injuries. Many attacks have targeted families and 
children. 

142 
HOLLOW, Mike. Gypsies in Europe. The Times. 29. 5. 1998, s. 25. ISSN 0140-0460. 
Sir, The Czech Republic and Hungary are not the only countries in Eastern Europe 
where the Gypsy population is being targeted (Roger Boyes's report, May 26).  
Czech Republic at Stupna where gold has been mined for hundreds of years, it said. 

143 
BOYE, Roger. Citizens of nowhere look everywhere. The Times. 23. 4. 2004, s. 19. 
ISSN 0140-0460.  
From Estonia in the north to Slovenia in the south, the new states are finding it difficult 
to integrate restless ethnic communities 
Across the region, harsh treatment of the Romas has become the norm; tensions are 
already flaring in Slovakia and the Czech Republic.  

144 
TRAVIS, Alan. Asylum operation racist, say law lords. The Guardian. 10. 12. 2004, s. 
5. ISSN 0261-3077.  
The law lords ruled yesterday that a Home Office operation at Prague airport to 
prevent Czech Roma people travelling to Britain to claim asylum amounted to "inherent 
and systematic" racism.  
Liberty, the human rights group, which brought the case on behalf of six Czech Roma, 
said last night that the ruling exposed "racism at the heart of the government's asylum 
policy".  
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TD  
The Home Office said it had not meant to discriminate against anyone but admitted that 
the ruling would have implications for future "pre-entry clearance" operations designed 
to stop people travelling to Britain without the right to enter the country.  
The racist operation started in July 2001 after the Czech government agreed that 
British immigration officers could be stationed at Prague airport to screen all 
passengers travelling to Britain.  

145 
FORD, Richard. Gypsy immigrants bed down at airport. The Times. 28. 8. 1998, s. 1. 
ISSN 0140-0460.  
MORE than 640 Czech and Slovak Gypsies have arrived at Heathrow this month 
seeking asylum after alleging they have been attacked by skinheads.  
Most of the asylum seekers are poorly dressed but sources at the airport say they are 
not destitute. It is understood that many of them say that they have fled after being 
attacked by skinheads and that the police are not protecting them.  

146 
CHARTER, David. Race backlash fear over homeless. The Times. 1. 5. 2004, s. 20. 
ISSN 0140-0460.   
THOUSANDS of asylum-seekers face eviction from government-funded accommodation 
from today because they are from EU accession countries now assumed to be safe for 
their return.  
Refugee agencies yesterday forecast that many would be forced on to the streets 
because they have been banned from working in Britain until today. The Government 
said that the asylum-seekers had been given sufficient warning and that local 
authorities had the power to provide temporary housing in extreme circumstances.  

TD  
Most asylum-seekers are dispersed around the country and housed while their cases are 
assessed. There are at least 2,500 asylum-seekers from new EU members, many of them 
Roma alleging persecution in the Czech Republic, Hungary, Slovakia and Poland.  

147 
COLLCUT, Deborah; FORD, Richard. Hundreds more Gypsies expected to seek 
asylum. The Times. 29. 8. 1998, s. 2. ISSN 0140-0460.  
HUNDREDS more Slovak and Czech Gypsy families are expected to arrive in London 
next week to seek asylum from alleged persecution in Eastern Europe.  
Charles Smith, of the UK Gypsy Council, said that 60% of British Gypsies were settled. 
He said those fleeing from the Czech Republic and Slovakia were welcome in Britain as 
they had suffered physical attacks.  

 

148 
BROWNE, Anthony; WATSON, Rory. Who wants to be a Euro MP? The Times. 27. 5. 
2004, s. 21. ISSN 0140-0460.  
Another accomplished Finnish rally driver, Juha Kankkunen, is also standing as a 
candidate, as is the Czech Peter Stastny, one of the world's most famous ice hockey 
players. Vladimir Remek, the first Czech astronaut, who won the Soviet Order of Lenin 
for spending eight days in space in 1978, will be carrying the banner for the Communist 
party.  
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149 
LEBOR, Adam; CROFTS, Lewis. Porn star and astronauts join rush to cash in on EU 
elections. The Times. 9. 6. 2004, s. 15. ISSN 0140-0460.  
Ms Buster, born Katerina Bochnickova, is the best known of the fringe candidates in the 
Czech Republic, where 31 parties are contesting the elections. Among those competing 
for votes are the Common Sense Party; the monarchist Czech Crown Party; and the 
Ostrava-is-having-a-good-time-Party, named after a city in the east.  
The high number of fringe candidates across Eastern Europe reflects the widespread 
cynicism about the European Parliament among the eight former communist countries 
that joined the European Union last month.  

 

150 
TRAYNOR, Ian. Czech prime minister falls victim to poor showing in EU poll. The 
Guardian. 28. 6. 2004, s. 12. ISSN 0261-3077.  
The resignation, to be implemented at a cabinet meet ing on Wednesday, strengthened 
the position of Vaclav Klaus, the rightwing president who is the most substantial 
Eurosceptic leader among the eight countries of central and eastern Europe that joined 
the EU last month.  
In Prague and Warsaw rightwing parties, which are Eurosceptic and leading the 
opinion polls, are pushing for early elections.  
He is seen as pragmatic, ambitious and willing to cut deals across the political 
spectrum, from the Klaus Thatcherites to the hardline communists, members of the only 
unreconstructed communist party in eastern Europe.  
The ructions in Prague and Warsaw, only eight weeks after both joined the EU, are an 
early sign of the impact of membership on the region.  
"The confidence in the government was shaken by the result of the European election," 
said Mr Spidla, whose party took only 9% of the vote, coming in fifth place.  

 

151 
BENNETT, Catherine. After 35, we're all bedblockers. The Guardian. 29. 7. 2004, s. 5. 
ISSN 0261-3077. Guardian Features Pages.  
Elsewhere - since politics is not the only arena in which old people impede the careers 
of the young - it will surely thrive. For, from the perspective of the ambitious, thirtyish 
professional, is not the whole world, with the exception of the Czech Republic (with its 
new 34-year-old premier), run by bedblockers? Some of them, as one Notting Hill Tory 
noted of long-serving backbenchers, may also have obscenely "old, suntanned faces" 
and seem "incredibly uninspired".  

152 
MLCOCHOVA, Jana. Czech right makes deficit priority. The Guardian. 1. 6. 2010, s. 
20. ISSN 0261-3077.  
By voting for the new parties, Czechs also sent a clear message demanding a clean-up 
of politics tainted by corruption scandals. 

 

153 
LEIGH, David; EVANS, Rob. The investigation: Perseverance and bluff - how the deal 
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was done. The Guardian. 6. 2. 2010, s. 4. ISSN 0261-3077.  
Washington officials were vigorously attempting to enforce their own Foreign Corrupt 
Practices Act, and were long suspicious of BAE's surprising arms deals in the Czech 
Republic, about which they had vainly protested at the time. 
Meanwhile Alderman, when he succeeded Wardle at the SFO, insisted he was no patsy. 
He ordered renewed investigations into BAE's remaining suspect contracts in Tanzania, 
South Africa, Romania and the Czech Republic. Alderman staked much of his credibility 
on attempts to change the lumbering SFO style of investigation. 
Instead, he offered the BAE chairman Dick Olver a type of US-style plea bargain, under 
which the company would admit guilt and pay a large fine, in the region of pounds 
300m. BAE's lawyers at Allen & Overy took a hard-nosed view, and last October the 
negotiations collapsed. 

The SFO stepped up the pressure on BAE by arresting one of its key Czech agents, 
Austrian count Alfons Mensdorff-Pouilly, and accusing him of conspiracy to make 
corrupt payments in the Czech Republic and elsewhere in central Europe. (The count, 
who denies wrongdoing and has not made any plea yet, was released on bail on 
Thursday after spending a week in a British jail and the charges were dropped.) 

 

154 
LEIGH, David; EVANS, Rob. Ex-BAE middleman charged with bribery. The 
Guardian. 30. 1. 2010, s. 2. ISSN 0261-3077.  
Mensdorff-Pouilly, 56, of Austria, was accused of conspiring to make corrupt payments 
to promote the sale of fighter jets to Czech Republic, Hungary and Austria. He has not 
yet entered a plea. 

 

155 
CRACE, John. New statesman. The Guardian. 21. 12. 2004, s. 21. ISSN 0261-3077. 
Guardian Features Pages.  
He's not in the business of rubbishing Charles University, but he acknowledges that 
there are striking differences in the quality of both the resources and the teaching staff. 
"It would be surprising if it were otherwise. The Czech Republic is still struggling to 
find new approaches after 50 years of communism, while Oxford has had the advantage 
of several centuries of tranquil development. Moreover, at Oxford you find yourself in 
lectures given by people whose name you had only ever read before in books and 
journals."  

156 
FLOUD, Roderick. Views from the eastern front. The Guardian. 15. 6. 2004, s. 22. 
ISSN 0261-3077. Guardian Education Pages.  
Only 20% of young people now go to university in the Czech Republic, although there 
are plans to double student numbers there. 

 

157 
RADFORD, Tim. Does a bigger Europe mean more and better science? The Guardian. 
29. 4. 2004, s. 3. ISSN 0261-3077. Guardian Science Pages.  
On average, around 80% of the accession countries' population finished upper 
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secondary education, compared to 65% of the EU 15. Sigmund Freud was born in what 
is now the Czech Republic, the Czech playwright Karel Capek first used the word 
"robot" in a science-fiction play in 1921, and the Czechs gave the world genetics (the 
monk Gregor Mendel). 
One measure of a scientific focus is the proportion of scientists to total population. Even 
in Britain, there are 5.5 for every 1,000 people. In Sweden, there are 10. The Czechs 
have 2.9 researchers per 1,000, and the Poles 3.3, so the accession countries have a lot 
of ground to make up.  

 

158 
RAMESH, Randeep. Cameron announces pounds 164m plan to improve cancer survival 
rates. The Guardian. 4. 10. 2010, s. 11. ISSN 0261-3077.  
The Conservative party has long been critical of the previous administration for 
spending money on managers rather than on frontline services, particularly cancer 
services. Last year Britain came second to last for bowel cancer survival in a league 
table by the Organisation for Economic Co-operation and Development. Only patients 
in the Czech Republic were less likely to be alive five years after diagnosis. 

 

159 
LISTER, Sam. Woolly policies to blame for big rise in obesity. The Times. 27. 5. 2004, 
s. 4. ISSN 0140-0460.   
According to the latest figures, obesity levels in Britain have grown fivefold in the past 
25 years, with two thirds of the population now classified as overweight or obese. In 
Europe, only Albania, Greece, Israel, Cyprus and the Czech Republic have worse rates. 

 

160 
BROUGHTON, Philip Delves. Britons trail in drinkers' league. The Times. 26. 1. 1998, 
s. 2. ISSN 0140-0460.  
Eighteen other European countries drink more than Britain, including Germany, Italy 
and France, not to mention the near-alcoholics of Portugal and the Czech Republic, 
second and fourth in the table respectively. The Dutch, Danes, Irish and even the Swiss 
are all heavier drinkers than the British.  

161 
ABSE, Paul. If only we could stay here a bit Langer. The Times. 7. 2. 1998. ISSN 0140-
0460. "the Czech Republic has the highest beer consumption per capita in the world - 
160 litres per per son per year". 

 

162 
MCNAMARA, John. Old Town at the heart of Europe. The Times. 16. 1. 2010, s. 6. 
ISSN 0140-0460.  
"Beer is the religion in this country", and there are plenty of places to worship. 
Familiar names such as Budvar, Staropramen, Pilsner Urquell and Gambrinus abound, 
but there are many lesser-known brands to taste. 
One of the best places to do this is U Fleku. A brewery, beer hall and restaurant all in 
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one, here is the chance to sample the beer at its source along with traditional Czech 
pork and duck dishes. 

 

163 
STRONACH, Kate. The drinks that time forgot – Absinthe. The Times. 19. 12. 1998. 
ISSN 0140-0460.  
The Hemingway set enjoyed periodic binges in Spain, where Absinthe was never 
outlawed, and the green curse is still produced today in the Czech Republic, by which 
circuitous route the Bohemian brew has returned to these shores in the dying days and 
nights of our own century. Enjoy. 

 

164 
MILNER, Mark. Abramovich faces rich list challenge. The Guardian. 26. 11. 2004, s. 4. 
ISSN 0261-3077.  
The Czech Republic appears to have emerged as the ecstasy capital of Europe.  

 

165 
TRAVIS, Alan. Extra-high cannabis theory goes up in smoke. The Guardian. 26. 6. 
2004, s. 10. ISSN 0261-3077.  
The EU report says that while herbal cannabis is most common in the Netherlands, 
Austria, Belgium and the Czech Republic. 

 

166 
KEATING, Prosper. The model mother to Prague's forgotten children. The Times. 4. 4. 
1998. ISSN 0140-0460.  
About 80% of children abandoned in the Czech Republic are of Gypsy origin. Those 
available for adoption lose out against blonde, blue-eyed babies in a country where 
45% of the population admit to viewing expulsion, or worse, as a reasonable solution to 
"The Gypsy Question" - as even educated Czechs term it, in a throwback to the Nazi 
era. 
An American-sponsored Prague business magazine recently boasted proudly of 
Prague's new status as the sex capital of Europe.  
Today's Czech Gypsies are a lost people in a country run by politicians like the Social 
Welfare Minister who sacked every Gypsy working in unemployment offices. 

 

167 
CLARK, Andrew. Budget airlines start Gatwick battle. The Guardian. 13. 2. 2004, s. 22. 
ISSN 0261-3077. 
EasyJet intends to begin services from Gatwick to Prague the next day as part of its 
expansion into eastern Europe, setting up a fierce fight to capture travellers to the 
Czech city, which has been dubbed the "stag party capital of Europe".  
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168 
BENNETT, Vanora. The barbarian hordes are about to sweep eastwards.  The Times. 
24. 4. 2004, s. 28. ISSN 0140-0460.  

THE BARBARIANS are coming. It's a nightmare come true for anyone who dislikes the 
thought of the fortifications down the middle of Europe being swept away by the 
eastward expansion of the EU. From next Saturday, there'll be nothing left to stop the 
pasty-faced hordes of rowdy foreigners that you've feared for so long.  

Unmannerly, unqualified and quite possibly unwashed, they'll be free to swarm across 
the Continent in ever greater numbers to disrupt the hard-working order of your life.  

TD  

At least, they will if you live east of Berlin: in Prague, Budapest, Sofia, Tallinn or 
Ljubljana. These once lovely and sophisticated metropolises, already scarred by 
communist rule, are bearing the brunt of the changes now as they come under attack 
from the worst of the West: an onslaught of crass stag-party drunks, wannabe second-
home buyers and seekers after cut-price plastic surgery.  

Prague, the first cultural war zone, has been swamped ever since the Velvet Revolution 
by beery Westerners colonising flats with views of the Charles Bridge or roaming the 
streets looking for sex. Fifteen years on, it's a shadow of its former self. Ivan Klima, the 
novelist, complains that it has lost all its national colour and become kitsch. No wonder. 
The centre is packed with men dressed as Mozart and salesmen touting tacky T-shirts 
with tragically unfunny jokes on the front: "Czech it out", "Czech mate", or "Member of 
Prague Drinking Team". The "drinking team" part isn't a joke at all. The local police 
blame Brits alone for 20 per cent of all weekend night violence.  

Now, tempted by media excitement about the cheap houses, beer, markets and women of 
the new Europe, which will suddenly get much easier to lay hands on come May 1, the 
marauding armies have set their sights on the rest of Europe. And some of the new 
neighbours have some funny plans. One diplomat at a Central European embassy in 
London was called out of her office to advise a passing British bobby. He'd bought a 
house in her homeland, he said; he wanted to know how to import guns.  

 

169 
WINTOUR, Patrick; BLACK, Ian. UK may tighten benefit controls to deter new EU 
immigrants. The Guardian. 5. 2. 2004, s. 1. ISSN 0261-3077.   
Britain is examining tighter benefit controls to prevent increased immigration from 
mainly eastern European countries joining the EU, the prime minister said yesterday. 
Responding to pressure from the rightwing press and the Conservative leader, Michael 
Howard, Mr Blair said the government was looking at the "potential risk" and might 
close off concessions if necessary. 
The European commission is worried about the discriminatory language being used in 
the British media to describe a purported influx to the UK of Roma from Slovakia and 
elsewhere.  
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170 
FORD, Richard. Straw to hold crisis talks on refugees. The Times. 24. 9. 1998, s. 2. 
ISSN 0140-0460.  
BRITAIN is facing a mounting problem with refugees. The number of people seeking 
asylum rose to 4,400 last month, an increase of 60% on the figure for August last year.  
In August there was an influx of Czech and Slovak gypsies claiming asylum because 
they said they had been attacked by skinheads. 
r Straw said that it was time for an EU-wide initiative to tackle the problem. He gave 
warning that the Government would deal firmly with those who were economic migrants 
seeking to abuse the system. "It is beyond doubt that many of those who come to the UK 
arrive as part of organised criminal trafficking operations and have no claim to refugee 
status under the 1951 UN Convention," he added. 

 

171 
BREMNER, Charles. Austria seeks to slow down EU expansion. The Times. 2. 7. 1998, 
s. 17. ISSN 0140-0460.  
Once the frontiers are open, up to 300,000 foreign workers are forecast to move to 
Austria. A long transition period must be imposed on the new states to stop a flood of 
people and cheap farm produce, the Austrians say. "We have to recognise the special 
fears of the people. Austria has the longest land borders with Eastern Europe," said 
Herr Klima. 

 

172 
BROWNE, Anthony. Only Britain and Ireland welcome Eastern infix. The Times. 28. 1. 
2004, s. 16. ISSN 0140-0460. 
Fears of a flood of immigrants have prompted widespread border controls, reports 
Anthony Browne in Brussels.  
BRITAIN and Ireland are likely to be the only European Union countries to offer full 
work and benefit rights to the 73 million Eastern European citizens joining the EU in 
May.Other countries have set up barriers to those who might migrate from the ten 
newcomers.  

 

173 
PRAZMOWSKA, Anita. Out of Poland, and into servitude. The Times. 23. 2. 2004, s. 
18. ISSN 0140-0460.  
The fear that migrants from Poland, Hungary or the Czech Republic have been stunted 
by communist rule and do not have a work ethos or entrepreneurial spirit is nonsense. If 
we disregard the highly educated professionals who could in any case work in any 
developed economy, we are really looking at people who have never lived in a system 
that provided unemployment relief. Everyone had to work for a living in Communist 
Eastern Europe.  
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174 
BROWNE, Anthony. Survey of new EU states rejects migrant fears. The Times. 27. 2. 
2004, s. 21. ISSN 0140-0460.   
Fears of a huge wave of immigrants from Eastern Europe were dismissed as unfounded 
by the European Commission yesterday.  

 

175 
CRAWLEY,  Heaven. EU migration will not bring Britain's public services to their 
knees. The Guardian. 28. 4. 2004, s. 9. ISSN 0261-3077. Guardian Society Pages.  
If you believe some newspapers, Britain's public services face a meltdown starting this 
weekend. That's when 10 new countries - Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, 
Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia - join the European Union. The 
fear is that thousands of those new EU citizens will migrate to Britain, and their arrival 
will put hospitals and GPs under more pressure, inflate class sizes and ratchet up 
competition for social housing. Happily, this predicted chaos will not happen. 

 

176 
GOW, David. Engineering Laird sells plastics to fund growth. The Guardian. 4. 8. 2004, 
s. 14. ISSN 0261-3077.  
The group, which made five acquisitions last year and two more in the first half, has 
invested heavily in China and set up a new plant in the Czech Republic after closing 
factories in Scotland, France and Germany. (firma Laird) 
Mr Hill said Laird, with a workforce of 5,300, now employs around 1,300 in low-cost 
Asia and eastern Europe, or about the same as in Britain. - David Gow  

 

177 
BOYES, Roger. Germans turning Green with anxiety. The Times. 29. 12. 1998, s. 10. 
ISSN 0140-0460.  

Worry No 2 is the shifting of jobs abroad - a potent populist argument against eastward 
enlargement of the European Union, since many German manufacturers are moving 
factories to western Poland and the Czech Republic.  

 

178 
SABBAGH, Dan; SWENEY, Mark. Warner buys Harry Potter studios in boost for UK 
films. The Guardian. 9. 11. 2010, s. 10. ISSN 0261-3077.  
The investment caps a rapid revival of the film industry in the UK, which was in crisis in 
the middle of the decade when Sony and MGM decided to move the filming of the James 
Bond film Casino Royale to the Czech Republic. 

 

179 
FINCH, Julia. Boots adds to head office cuts. The Guardian. 24. 1. 2004, s. 23. ISSN 
0261-3077.  
Up to 1,200 jobs are at risk after new cuts were announced yesterday by retailer Boots 
and electronics firm Panasonic. 
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Unions, which believe that the Cardiff jobs are to be exported to the Czech Republic, 
are seeking a meeting with the company.  

 

180 
HOARE, Stephen. In Euro funding we trust. The Guardian. 14. 4. 1998, s. 13. ISSN 
0261-3077.  
Two years ago, the college had 11,000 students. This year, it has 15,000. Rotherham 
College reckons it is successful at what it does. But the fear is now that the European 
money will not last. If eastern European countries are accepted for membership of the 
EU the money will switch to even needier countries like Poland and the Czech Republic.  

 

181 
LLOYD, John. Capitalism and chastity - but not yet. The Times. 12. 6. 1998, s. 24. 
ISSN 0140-0460. 
Market reforms have worked, extremely well, in Poland, Hungary, Slovenia, and 
Estonia; less well but not badly in the Czech Republic, Slovakia and Latvia; and are 
starting to work in Bulgaria and Romania. 

 

182 
A strained polity. The Times. 25. 8. 2004, s. 17. ISSN 0140-0460.  
East Germans should ask themselves why Hungary, the Czech Republic, even Poland, 
have done so much better than they have since the collapse of communism -and, now 
that they are inside Europe's single market, are poised to prise jobs away from 
Germany's dour equivalent to Italy's mezzogiorno. 

 

183 
BROWNE, Anthony. Britain's poorest regions can still get EU aid, but with strings 
attached. The Times. 19. 2. 2004, s. 15. ISSN 0140-0460.   
Brussels and Luxembourg are the next richest regions, with incomes about twice the EU 
average. The only two regions in Eastern Europe with incomes above the European 
Union average are Prague, the capital of the Czech Republic, and Bratislava, the 
capital of Slovakia.  
The figures emphasise the widespread poverty in much of Eastern Europe, with much of 
Poland and Latvia having incomes less than one third of the European Union average. 
Nine out of ten regions in the new EU members are so poor that they will qualify for the 
highest level of development aid from Brussels, known as Objective One.  

 

184  
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185 

PALANOVA, Helena Latham. Opportunities for us all. The Guardian. 7. 4. 2004, s. 23. 

ISSN 0261-3077.  

In the Czech Republic we can access the basics - like healthcare and dentists - on 

demand, and I've yet to hear of anyone having to wait for a hospital bed (There's no 

need for Labour to panic over immigration, April 6). The country's infrastructure means 

reliable and affordable rail and bus networks, with frequent services to even the most 

remote villages - in contrast to the UK. And there is an education system that surpasses 

some of the most advanced western countries - everyone is, at the very least, bilingual.  

 

186 
STEELE, Jonathan. Shells and rockets were falling like rain. The Guardian. 12. 4. 2004, 
s. 5. ISSN 0261-3077.  
My doctor son was studying in the Czech republic and came back via Syria two months 
ago. 

 

187 
BROWN, Paul. EU races to thwart influx of GM food from east. The Guardian. 14. 2. 
2004, s. 17. ISSN 0261-3077.  
EU races to thwart influx of GM food from east: Biotech giants accused of using new 
member states as 'trojan horse' 
Hungary, along with the Czech Republic, is fully equipped with laboratories that can 
certify seed and food as GM-free. Most other new member states, while believing that 
their grain is GM-free, have no way of being sure. 

 

188 
BOSELEY, Sarah. Baby be mine. The Guardian. 6. 11. 2010, s. 32. ISSN 0261-3077.  
Shenfield has more issues with egg-sharing (fearing women may donate out of 
desperation) than with travel. Spain is very good. The Czech Republic, she notes, is 
compatible with the EU Tissue Directive. Their labs are inspected and their standards 
are high. 
 
 

189 
SULLIVAN, Paul. Dodge the stodge in Prague. The Guardian. 13. 11. 2010, s. 7. ISSN 
0261-3077. Guardian Travel Pages.  
Food in the Czech republic has long been known for being unpretentious and stolid - 
"food for diggin' holes", as an American expat once put it to me over a large plate of 
doughy knedliky (dumplings) and boiled meat in a Prague brewery. 
This traditional lumpen fare is what tourists still expect to eat on a trip to eastern 
Europe - and there are still many places where you can sample it. But the past few years 
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have seen a slew of contemporary restaurants open in Prague, offering excellent 
modern cuisine. 

 

190 
COLLETT, Brian. Worry as smaller enterprises shun IT - Your Own Business. The 
Times. 24. 11. 1998, s. 23. ISSN 0140-0460.  
It seems that the country where most companies have some form of computerisation is 
the Czech Republic. Attitudes in Britain and Germany are becoming polarised between 
technophiles and technophobes. A quarter of UK companies and a third of German ones 
have rejected technological advances, yet both countries rival the Czechs in the number 
of enthusiasts.  

 

191 
DAVEY, Jenny. M&B plans Pounds 100m share buyback as sales keep growing. The 
Times. 2. 12. 2004, s. 57. ISSN 0140-0460.  
The company has already started to increase the amount of premium imported lagers 
from Germany and the Czech Republic, as well as its range of regional cask ales. 

 

192 
PROTZ, Roger. Food on the move: Beat the bell. The Guardian. 10. 7. 2004, s. 64. 
ISSN 0261-3077. Guardian Weekend Pages.  
Classic copper and bronze pale ales such as Brakspear's make fine companions for 
proper ploughman's with tangy British cheeses, dark meats, pasta and pizza. But in the 
Czech Republic, where the first lager beers made by cold fermentation were perfected in 
the mid-19th century, golden lagers grace the table. Those famous Czech beers 
Budweiser Budvar and Pilsner Urquell have long been widely available in bottle in 
British supermarkets, but this summer they will be joined by something exceptional and 
quite possibly unique - a British-brewed lager that has been properly matured and 
therefore has taste rather than carbonic bite. 

 

193 
New Frontier: From picture postcard Prague to the peaks of southern Poland. The 
Guardian. 3. 4. 2004, s. 4. ISSN 0261-3077. Guardian Travel Pages.  
Czech Republic  
What to bring back? Bohemian crystal, of course, from chintzy decanters to Indian 
dream catchers.  

 

194 
BIRCH, Stuart. Czech-mate to the rotten Skoda jokes. The Times. 27. 6. 1998. ISSN 
0140-0460.  
Most car companies have enormous advertising budgets to give their products what 
they believe to be the right image. For decades, the exception to this golden rule was 
Skoda: its products established its image - and it was not a good one. But now for a 
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three-point turn. This weekend the Skoda Octavia goes on sale: and it is an excellent 
car. There is no need to worry about quality. 

 

195 
Fast lane. The Times. 21. 4. 2004, s. 2. ISSN 0140-0460. Times2.  
FAST LANE:Skoda, the Czech-based company owned by Volkswagen, comes second in 
a survey of the best cars on UK roads. The brand is beaten only by Lexus in the JD 
Power and What Car? satisfaction table.  

 

196 
FREEMAN, Vaughan. VW makes you look good in Czech. The Times. 14. 11. 1998, s. 
49. ISSN 0140-0460.  
The Octavia car plant in the Czech Republic near Prague is one of the most advanced in 
Europe. 
Under the skin it is an Audi, under the bonnet a VW, yet Skoda's new Octavia Estate has 
more room, is more flexible and a lot cheaper than either of its more prestigious 
stablemates.  
So today's Skoda-buyers can sit back and smile, secure in the knowledge that their car 
might carry a value-for-money Skoda badge, but that the crucial bits that make it go are 
identical to the innards of Audi and VW models.  
What you see with the Octavia Estate is a very good-looking car, which from a distance 
could easily be mistaken for Volvo's V40 estate, with a Rover-style chrome grille, and a 
rounded, soft rear-end.  
In the rest of Europe, Skoda has never had an image problem. Now, it says: "We would 
expect people in the UK to approach the brand perhaps with a smile at the corner of 
their mouth, but with an eyebrow raised, impressed at the quality of the product."  

 

197 
GREENWOOD, Phoebe. The best shows. The Times. 18. 2. 2004, s. 15. ISSN 0140-
0460.  
Joseph Swensen is both conductor and soloist in a centenary celebration of Czech 
genius, Dvorak.  

 

198 
CAMPLING, Chris. Choice;Radio. The Times. 30. 4. 2004, s. 21. ISSN 0140-0460. 
Times2.  
Great Czech composer Antonin Dvorak.  

 

199 
Sound bites. The Guardian. 3. 7. 2004, s. 67. ISSN 0261-3077. The Guide.  
Janacek Day ( 9am-9.30pm, R3 ) celebrates the great Czech composer by broadcasting 
The Cunning Little Vixen in its entirety, with the three acts spread across the day, in 
between features on Janacek's life and work. 



  

 

142

  

200 
ASHLEY, Tim. Gothic Horror from Dvorak. The Guardian. 10. 8. 2004, s. 24. ISSN 
0261-3077.  
Belohlavek, a wizard with Czech music. 

 

201 
PULVER, Andrew. Ealing eyes Bulgarian film studio. The Guardian. 24. 6. 2004, s. 14. 
ISSN 0261-3077.  
Ealing may or may not pull off a coup if it gets involved in Bulgaria. The country's film 
industry has never achieved the heights of the Czech, Polish or even Hungarian 
equivalents, and the former communist countries remain notoriously bureaucratic and 
difficult to deal with. The current management of Boyana are reportedly supportive of 
the Ealing bid, which should help. Andrew Pulver  

 

202 
BERGAN, Ronald. Karel Kachyna: Leading film director of the Czechoslovak new 
wave. The Guardian. 17. 4. 2004, s. 25. ISSN 0261-3077.  
Although Kachyna began making films in the early 1950s, his work only started to make 
any impact a decade later, during the time of the Czechoslovak new wave. For a short 
period, directors such as Kachyna, Milos Forman, Vera Chytilova, Jiri Menzel and Jan 
Nemec made films that rejected the official, socialist-realist aesthetic and produced 
eclectic, highly assured 

 

203 

(viz č. 134) 

 

204 
WADMORE, David. Spring into Prague. The Times. 16. 4. 2004, s. 8. ISSN 0140-0460. 
Bricks and Mortar.  
The day he first took a walk around its streets, David Wadmore fell in love with the 
Czech capital. Now he's on the prowl there for a flat with a view of its fairytale skyline  
I must be one of the few people to think kindly of Robert Maxwell. In the early Eighties I 
found myself whisked off to Prague to talk to government officials on his behalf about a 
newspaper project. I spent days in meetings with serious Communist Party officials, 
advisers and apparatchiks. In our hotel rooms my colleague and I put together drafts 
for front pages that would never see the light of day. But in my few hours off I explored 
the city. And immediately fell in love with it.  

TD  
The buildings were unkempt, or rather untouched. The elegance of the Renaissance and 
Art Nouveau architecture stopped me in my tracks. The city was beautiful. I wanted to 
hug the buildings.  
About six years ago I was able to revisit the city, excitedly rushing my wife from one 
memory to the next and exploring more and more. We made Czech lists of must-dos and 
must-sees. And had enough things left over to warrant another visit.  
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205 
Bohemia the emperor's entrance. The Times. 29. 10. 1998, s. 27. ISSN 0140-0460. 
But in Prague, this great and ancient city, 

 

206 
TRAYNOR, Ian. Nato new boys line up with US. The Guardian. 23. 2. 1998, s. 10. 
ISSN 0261-3077.  
Poland, Hungary and the Czech Republic, all eager to prove their mettle, are poised to 
commit forces and facilities to a Gulf task force if asked to do so. They contributed 
chemical detection experts, medical staff and logistics support to the US-led alliance in 
1990-91. 

 

207 
SMITH, Helena. Greece to ask Nato to protect Olympics. The Guardian. 10. 3. 2004, s. 
15. ISSN 0261-3077.  
Nato intervention will probably also involve a Czech battalion with expertise in 
chemical, biological and nuclear weapons, according to officials. (NATO chrání OH) 

 

208 
TEATHER, David. Call for one-year freeze on nuclear sales. The Guardian. 10. 6. 2004, 
s. 4. ISSN 0261-3077.  
The G8 was planning to announce that the global partnership against the spread of 
weapons of mass destruction formed several years ago to focus on materials from the 
former Soviet Union has also been widened. The partnership will now coordinate 
activities in other states including programmes to retrain scientists in Libya and Iraq, to 
prevent them taking their knowledge elsewhere. An additional seven countries have 
joined the partnership, including Australia, South Korea and the Czech Republic.  

 

209 
NORRIS, Sue. Need a seachange? The Guardian. 29. 1. 2004, s. 3. ISSN 0261-3077. 
Guardian Special Supplement. 
Its founders believed that the enlargement of the EU due in May 2004 would create 
substantial investment opportunities in Eastern Europe, and found that the Czech 
Republic offered comparatively high levels of help, advice and support for 
entrepreneurs. (Excessive red tape ruled out countries like Croatia, despite its 
commercial opportunities.  
The tax environment in the Czech Republic was favourable too. Due to the double tax 
treaty, it is possible to save on capital gains tax, which is typically 31% compared with 
40% in the UK, Mediratta says. Meanwhile, the cost of employing staff was roughly 
one-third of that in the UK.  
Local labour costs are an important consideration for any new business expecting to 
expand their head count. 
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210 
MILES, Richard. Russia still dominates choice in eastern funds. The Times. 24. 4. 2004, 
s. 11. ISSN 0140-0460. Money. 
ANOTHER milestone in the political and economic integration of Europe will be passed 
next Saturday when ten new countries, mostly from the former Eastern Bloc, join the 
Union. Their accession is already behing heralded as the investment opportunity of the 
decade. British savers, still smarting from the three-year bear market in London 
equities, are being tempted with promised rates of return not seen since the 1990s.  
Fund managers are already reeling out impressive numbers about economic growth, 
favourable rates of taxation and low labour costs. The educated workforces of what was 
formerly known as Middle Europe are paid just a fifth of their peers in the West.  

TD  
Foreign direct investment has soared. Investment by overseas companies accounts for 
half of the gross domestic product of the Czech Republic. Low taxes have been a pull. 
Corporate taxes in Poland are 18 per cent compared with 38 per cent across the border 
in Germany.  

 

211 
ROZENBERG, Gabriel. Investment pours in to Eastern Europe. The Times. 21. 10. 
2004, s. 56. ISSN 0140-0460. 
MULTINATIONALS are stepping up their investment in Eastern Europe as low wage 
costs and cheap land spur manufacturing growth, a study has found.  

 

212 
(viz č. 209) 

 

213 
GOW, David. VW and Opel face pay freeze battle. The Guardian. 14. 9. 2004, s. 19. 
ISSN 0261-3077.  
Peter Hartz, VW's personnel chief and architect of Chancellor Gerhard Schroder's 
labour reforms, has said labour costs at VW's Czech plants are 80% lower than in west 
Germany, where wages are 20% higher than in other car firms' facto ries 

 

214 
JAMESON, Angela. Laird Group: Tempus. The Times. 4. 8. 2004, s. 22. ISSN 0140-
0460. 
The group produces these items in lower-cost countries such as China and the Czech 
Republic 

 

215 
RICE, Xan. Thrift reduces German powerhouse to 'sick man of Europe. The Times. 28. 
2. 2004, s. 58. ISSN 0140-0460. 
He said the well-educated workforce of Hungary, Poland and the Czech Republic would 
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be able to do some tasks better than Germans. "We just have to find areas where we are 
better. The worst thing for any country is to think they can rest on their laurels in a 
globalised economy."  

 

216 
BLACK, Ian. Sweden acts to stop influx of EU workers. The Guardian. 31. 1. 2004, s. 
18. ISSN 0261-3077. 
Britain stands by its decision to allow free entry to citizens of the new member states. 
Rules are in place to prevent the abuse of the benefit system, as are special controls in 
case they are needed, a government spokesman said. But the British economy needs 
cheap, skilled workers.  
It is estimated that between 5,000 and 13,000 people a year are likely to come to Britain 
from Poland, Hungary, the Czech Republic, Latvia, Lithuania, Estonia, Slovakia and 
Slovenia, Cyprus and Malta.  

 

217 
CUNNINGHAM, Sarah. Corporate profile - Tesco. The Times. 8. 6. 1998, s. 43. ISSN 
0140-0460. 
Tesco has had no such difficulties in central Europe, seen as a big opportunity by City 
analysts. It now has stores in Hungary, Poland, the Czech Republic and Slovakia. 

 

218 
MAHAJAN, Nikhita. Goodies in a much bigger jar. The Guardian. 1. 5. 2004, s. 2. 
ISSN 0261-3077. Guardian Rise Pages. 
According to Frank Wainwright, editor of Travel IQ, a business travel publication 
specialising in central and eastern Europe: "UK student opportunities in the new EU 
are often overlooked. There are opportunities in areas like environmental work, 
banking and advertising where there are skill shortages. 
According to Radio Praha, Prague's regional news station, the Czech Republic is the 
fastest growing market for call centres in Europe, expanding at an annual rate of 20%. 
DHL and Dell are just a couple of the companies with English-speaking call centres in 
this former Soviet satellite which has around 300 outsourced call centres.  

 

219 
ADAMS, Lucia. Spring into Prague. The Times. 16. 4. 2004, s. 9. ISSN 0140-0460. 
Bricks and Mortar. 

Buying a property in Prague is easier than saying Vaclavske namesti. Thankfully.  
Whether you hanker after a pied-a-terre overlooking the River Vltava, or you're an 
investor hoping to speculate on post-EU booms, here are some things you'll need to 
know.  

TD  
* What will I get for my money?  
Foreign buyers are drawn to Prague as much for its beauty as for the forecasts of rising 
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prices: last year prices rose by about 12 per cent, but Adrian Mediratta, of Urban 
Exposure, a property investment company, estimates rises of 20 per cent or more in the 
year after EU accession.  

 

220 

PAPWORTH, Jill. Cheap dream destinations. The Guardian. 10. 1. 2004, s. 10. ISSN 

0261-3077. Jobs & Money. 

Malta, Turkey or the Czech Republic. These countries, followed by Spain, Portugal and 

Greece, are the best-value holiday destinations. 

You'll get the best deal meals in the Czech Republic (pounds 15). 

This bag of shopping cost least at pounds 12 in the Czech Republic. 

 

221 
BRYAN, Tim. Between the lines: Inter-rail pass in hand. The Guardian. 17. 7. 2004, s. 
7. ISSN 0261-3077. Guardian Travel Pages. 
Prague is the inter-rail Mecca, which means crowded trains, queues and few cheap 
beds. However, the eight-hour 23.24 couchette to Budapest allows a day to savour the 
architecture, squares, cheap restaurants and bars.  

 

222 
KEENAN, Steve. First-class grey adventurers lead a revival of the train set. The Times. 
23. 10. 2004, s. 2. ISSN 0140-0460. Holidays by Train. 
Where holidays by rail have flourished are in classic locations, such as Switzerland 
(GRJ's biggest-selling destination), and in the former Eastern bloc countries. Brendan 
Fox, the editor of the Thomas Cook European Timetable, just back from a holiday in the 
Czech Republic, says: "It's so easy: no need to pre-book, just hop on and hop off." 

 

223 
GRAYLING, A. C. The reason of things. The Times. 1. 5. 2004, s. 9. ISSN 0140-0460. 
Weekend Review. 
The peaceful fission of Czechs and Slovaks was a rarity. 

 

224 
HARRIS, John. Unemployment, biting cuts and riots on the streets - time to party like 
it's 1981. The Guardian. 1. 1. 2010, s. 6. ISSN 0261-3077. 
A former vice-president recently said this: "Next year Sudan is going to break apart. 
The question is: will it divide peacefully like the Czech and Slovak republics or will it 
follow the example of Yugoslavia? Only time will tell." 

225 
BROWNE, Anthony. Bright start that was extinguished by red tape and dense legalese. 
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The Times. 17. 6. 2004, s. 18. ISSN 0140-0460. 
It must be ratified by the peoples or parliaments of all 25 member states over the next 
two years, and that is a tall order in eurosceptic countries like Britain, Denmark and 
the Czech Republic 

 

226 
BROWNE, Anthony. Rome closed for a day as dignitaries flood in. The Times. 29. 10. 
2004, s. 11. ISSN 0140-0460.  
Britain, Poland, the Czech Republic and Denmark are set to hold their referendums 
right at the end, and all are sceptical. Getting national governments to agree the 
treaty's wording took two years and was hard enough. (referendum o evropské ústavě) 

 

227 
BLACK, Ian. There's a long, long paper trail a'winding. The Guardian. 26. 4. 2004, s. 
13. ISSN 0261-3077. 
Vaclav Klaus, the Euro-sceptic Czech president, said bluntly last week that his country 
would "cease to exist" as an independent entity.  

 

228 
(viz č. 150) 

 

229 
SELOUS, Andrew. Alliance of Tory MEPs in Brussel. The Times. 25. 6. 2004, s. 27. 
ISSN 0140-0460. 
One of the most Eurosceptic parties in the Parliament, Vaclav Klaus's Czech ODS, has 
now applied to join the ED 

 

230 
LEBOR, Adam. Shoppers bulk-buy food to avoid expected price hles. The Times. 3. 5. 
2004, s. 12. ISSN 0140-0460.  
Eight former communist countries joined the European Union on Saturday, but old 
habits die hard, at least where food is concerned. From the Baltic states to Slovakia, 
shoppers have been buying basic foodstuffs such as sugar and salt and hoarding them in 
expectation of price rises.  
A report published by the European Consumer Association said that consumers from 
most new EU member states feared that prices would increase. "Most organisations 
expect an immediate increase in food prices and fear for the impact on consumers," it 
said. "With GDP per head only 40 per cent of current EU levels, food takes a much 
larger part of people's income ...increased food prices will have the biggest effect on 
poor consumers."  

 

231 
BROWNE, Anthony. Czech doubts grow as EU tax bill lands. The Times. 21. 4. 2004, 
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s. 16. ISSN 0140-0460. 
Then there is the issue of sovereignty. In 1989 in Wenceslas Square, under the imposing 
gaze of a giant statue of King Wenceslas, Czechs won their independence after 41 years 
of communist rule and, with it, an end to empty shop shelves and the presence of Soviet 
tanks.  
Now at the end of the square, the newly opened Museum of Communism preserves the 
legacy of the old regime. Jana Kappelerova, the museum's co-owner, is bitterly opposed 
to giving up sovereignty again. "I don't want to join the EU. I don't want to be under the 
diktat of Europe, having them tell us what to do," she said. "All the people like my father 
think: before we had communism; now we have Europe."  
Petr Mach, director of the Centre for Economics and Politics think-tank and an adviser 
to President Klaus, agrees: "We will be losing sovereignty, not sharing it."  
The Czechs, who gave the world the word Bohemian, are immensely proud of their 
culture, which Ms Kappelerova and many other Czechs fear will be eroded. "Every 
country loses a bit of culture if we are part of one big Europe," she said. "We will lose 
our culture, and that is sad. We can stay living in Europe, but a little bit out of Europe."  

 

232 
BOWCOTT, Owen. Five Britons injured in Prague boxing. The Guardian. 2. 8. 2004, s. 
11. ISSN 0261-3077. 
Gambling is banned in Israel and a lucrative trade has grown up in recent years flying 
Israeli customers to newly-established casinos in central and eastern Europe.  
Thousands of Britons visit Prague every weekend at the height of the tourist season.  
Czech police have been on high alert for many months, fearing that the country could 
become the target for an attack by al-Qaida.  
The former communist state has been a member of Nato since 1999, and sent around 90 
soldiers to Iraq as part of the US-led coalition.  

 

233 
LAMBTON, Christopher. Jenufa lewes. The Guardian. 7. 8. 2004, s. 25. ISSN 0261-
3077. The Guide. 
The British have always loved Leos Janacek, perhaps because his darkly passionate 
music seems as though it would be perfectly suited to English language to what a pity he 
was, in fact, Czech. We also find the plots more empathetic to our own experience: we 
don't seem to declare our love with the passion of the Italian tenors but we do let 
grievances fester, just as the bitter jealousies in Jenufa propel the plot to its awful 
climax. 

 

234 
BROWNE, Anthony. Europe celebrates its greatest project as continent's warring tribes 
final ly unite. The Times. 1. 5. 2004, s. 21. ISSN 0140-0460. 
Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia and Slovenia are free from the 
communist yoke. 
Enlargement changes significantly the balance of power within the EU, with the pro-
American free-marketeers of Eastern Europe siding with Britain against the federalists 
of France and Germany. 
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235 
BLACK, Ian. UK ready to veto French candidate. The Guardian. 21. 6. 2004, s. 11. 
ISSN 0261-3077.  
Britain's opposition to Mr Verhofstadt was shared by Italy, Poland, Latvia, Lithuania 
and the Czech Republic, reinforcing the new Europe-old Europe split that embittered 
relations between EU members during the Iraq crisis.  

 

236 
HALL, Sarah; BLACK, Ian. Ukip starts to plan its wrecking tactics: Parliament Party 
sets sights on Eurosceptic coalition. The Guardian. 15. 6. 2004, s. 10. ISSN 0261-3077. 
But today, Nigel Farage, one of three re-elected Ukip MEPs, will visit Brussels, the city 
he tries so hard to shun, to discuss forming a 60-strong bloc with other Eurosceptic 
parties.  
The MEP for the south-east will spend up to three days liaising with the leaders of the 
Czech Republic's "Thatcherite" Civic Democratic Party, Poland's Self-Defence party 
and League of Families, Denmark's June Movement and Holland's Europa 

 

237 
BURTON, Michael. PoW demonstrations against visit of Japan's Emperor. The Times. 
28. 5. 1998, s. 23. ISSN 0140-0460. 
But to expect an official apology from Emperor Akihito is asking too much. No two 
cases are, of course, quite the same; but there exists a parallel in the state visit paid by 
our own Queen to the Czech Republic in 1996. The connecting link is the Munich 
agreement of 1938 which was similarly infamous in condemning the Czechoslovak 
people to Nazi invasion and eventually to occupation. The suffering of the Czechs, of 
which the extermination of the village of Lidice stands as the symbol, flowed partly from 
this action of the then British Government.  

 

238 
SCRUTON, Roger. Are we a land fit for heroes? The Times. 6. 7. 1998, s. 20. ISSN 
0140-0460. 
Roger Scruton sees a disturbing contrast between Czech and English Hons. 
Shortly before the recent elections in which the Czechs surprised the pundits by voting 
in large numbers for the parties of the Centre-Right, Lidove Noviny, the national daily, 
asked its readers to nominate the greatest Czech of the 20th century. The results of the 
poll give an interesting insight into that faraway country of which we know nothing - to 
quote words uttered by Neville Chamberlain, as he betrayed that faraway country to the 
Nazis.  

 

239 
FULWOOD, Alan. EU enlargement. The Times. 6. 1. 1998, s. 15. ISSN 0140-0460. 
Countries like the Czech Republic had a scarce 20 years of democracy before the 
imposition of Nazi tyranny. That was followed by Soviet tyranny. The present 
democratic system of government has been in place a bare eight years. But that country 
has been subjected to all of the same pressures which have been applied to France, plus 
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some to which France has not been subjected. France is part of the EU. The Czech 
Republic is not. 

 

240 
Czech Republic. The Guardian. 26. 4. 2004, s. 8. ISSN 0261-3077. Guardian Features 
Pages. 
The Guardian's request for an article about the Czech Republic arrived just after I 
received a document that has an absurd relevance to our entry into the EU. It is a 
memorandum sent in August 1940 to Adolf Hitler by the then "Reichsprotektor" in 
Bohemia and Moravia, V on Neurath, and his secretary, KH Frank. Those gentlemen 
submitted to the Fuhrer a proposal, fairly specific in certain respects, for the liquidation 
of Czechs in the "German space" of Bohemia and Moravia.  

TD  
The liquidation was to assume three forms: the gradual Germanisation of amenable 
members of the nation, the resettlement of the intractable portion somewhere in the 
east, and the physical liquidation of the intellectual elite, which might be capable of 
organising resistance. The familiar expressions of Endlosung ["final solution"] and 
Sonderbehandlung ["special measures"] are also employed. Well, it didn't happen, and 
we Czechs are sometimes surprised at the surprise of the Germans that after the war, 
which they lost, almost the contrary occurred, with the exception of that 
Sonderbehandlung  
That history is being recalled here these days, just prior to our entry into the EU. I was 
sent the document by a reader of my regular column in Lidove noviny [a leading daily 
paper with an honourable pre-second world war tradition] who read that in the 
referendum on the Czech Republic's entry into the EU, I had voted against. In his letter, 
that reader agrees with me and writes that the age-old German plan for our nation's 
liquidation is back on the horizon, but will be carried out by different methods.  
The creation of the EU and our membership thereof is a historical inevitability: a kind 
of historical denouement, as far as we are concerned. For three centuries after the 
Battle of White Mountain [in 1620, when an Austrian Catholic army routed the 
Bohemian protestants in what turned out to be the first major conflict in the Thirty 
Years War], we felt threatened by the Germans, who were always expanding eastwards. 
In the 19th century, we were actually protected from German expansionism by Austrian 
expansionism. (Indeed, it has become fashionable to cite imperial Austria as a 
precursor, or prototype, of a united Europe.) But only those ignorant of certain 
important factors can have a romantic view of Austria-Hungary. In every Czech and 
Moravian village there stands a monument to the fallen, each with a long list of men 
who died in an Austrian war that we didn't need and didn't want. That is a very sensitive 
issue these days: the EU's wars in Kosovo and Iraq.  
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243 
ELLIOTT, Larry. The rouble crisis seeps westward. The Guardian. 21. 8. 1998, s. 19. 
ISSN 0261-3077. 
Poland, Hungary, Slovakia and the Czech republic still have close economic links with 
Russia, and analysts are scaling down their growth forecasts in the wake of the recent 
turmoil. 

 

244 
BACALL, Lauren. Big in Karlovy Vary. The Guardian. 24. 7. 1998, s. 25. ISSN 0261-
3077. 
Hot springs, hotels, an international film festival and rich Russians are big in the Czech 
Republic's western Bohemian spa town of Karlovy Vary 
Karlovy Vary was always popular with the Soviet old guard and today mafia money is 
said to have bought some of the choicest pieces of real estate in town.  

 

245 
TRAYNOR, Ian; HOOPER, John. Europe's theo-cons rally their forces. The Guardian. 
3. 12. 2004, s. 18. ISSN 0261-3077. 
Even the Czech Republic, which can lay claim to being the least religious country in 
Europe, wanted God in the EU constitution 

 

246 
CONNOLLY, Kate. Carving a niche in a Czech Bethlehem. The Guardian. 24. 12. 
1998, s. 12. ISSN 0261-3077. 
Thousands of Czechs forced to work in the mines are still seeking compensation from 
the government. But Mr Benda expects no more than the monthly 500 crowns ( #10) 
pension supplement. `But they also give me free bus and train fares anywhere in the 
country, and they got me a telephone installed,' he says. 
Country which has the highest number of non-believers in Europe. 

 

247 
GLEDHILL, Ruth. Catholic Church asks voters to support draft constitution. The 
Times. 1. 5. 2004, s. 21. ISSN 0140-0460. 
But in the Czech Republic, only one quarter of the population are church members and 
the number is declining. 

 

248 
STAWARD, Clare. Black Sea gold rush. The Times. 12. 11. 2004, s. 22. ISSN 0140-
0460. Bricks and Mortar. 
The opportunities presented by the new Eastern European markets have drawn two 
types of buyers: those looking for city-centre buy-to-let properties and those attracted 
by holiday properties with letting potential. Bulgaria offers both opportunities, but is 
still in the first phase of growth. Property prices in the capital, Sofia, are about half that 
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of Prague, Simon Hill says. "Sofia is three or four years behind Prague in the growth 
curve," he adds.  

 

249 
ELLIOTT, Valerie. Britons pay 'twice as much' as Danes for mobile phones. The Times. 
11. 12. 2004, s. 8. ISSN 0140-0460. 
Within the European Union the highest prices are in Poland, though Spain, the Czech 
Republic, Germany, Italy and Britain are not far behind. (za telefonování mobilními 
telefony) 

 

250 
BINYON, Michael. Britain welcomes Havel as hero of Czech democracy. The Times. 
20. 10. 1998, s. 14. ISSN 0140-0460. 
Britain welcomes Havel as hero of Czech democracy. 
He said that the prevailing opinion was that it paid to lie and steal in the Czech 
Republic. Critics have accused recent Czech governments of failing to stop 
discrimination against Gypsies, and Britain was the unexpected destination last year for 
hundreds who arrived in Dover seeking asylum.  

 

251 
Havel's example - A brave dissident grown to greatness in office. The Times. 23. 10. 
1998, s. 27. ISSN 0140-0460. 
Havel's example - A brave dissident grown to greatness in office 
The orations that accompany the award of honorary degrees to foreign statesmen dwell 
on their vision, humanity, integrity and statesmanship. For the most part this is foolish 
flattery. But President Havel of the Czech Republic, awarded an honorary degree 
yesterday at Oxford, is an exceptional man, for whom such descriptions are 
appropriate. Of all the brave Central European dissidents who fought against the 
stultifying oppression of Communism, Vaclav Havel is one of the most impressive. 

And rapid economic change has led to social dislocations and the ugly emergence of 
prejudice, especially against the Gypsies. 
Mr Havel does not have executive power, and has at times appeared frustrated by the 
failure of the new democracy to get to grips with corruption, racialism and the 
intolerance of those whose habits of mind have not kept pace with democratic change. 

 

252 
WHEELER, Carolynne. Belarus faces EU wrath for disputed poll reset. The Guardian. 
19. 10. 2004, s. 15. ISSN 0261-3077. 
Former Czech president and Soviet-era dissident Vaclav Havel yesterday called Belarus 
"the last European truly dictatorial regime", citing violations of human rights and 
suppression of the opposition. "We should think about some form of solidarity and 
support of civil society in Belarus," he said in Prague.  
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253 
MONBIOT, George. For deniers, politics beats the science. The Guardian. 24. 8. 2010, 
s. 26. ISSN 0261-3077. 
It's the same story everywhere. At a senatorial hustings in New Hampshire last week, all 
six Republican candidates denied that man-made climate change is taking place. 
Judging by its antics in the Senate and primary campaigns all over the US, the party 
appears to be heading for a unanimous rejection of the science. Vaclav Klaus, the ultra-
neoliberal Czech president, asserts that "global warming is a false myth and every 
serious person and scientist says so" 

 

254 
WATT, Nicholas; WINTOUR, Patrick. Tories to send gay MP to curb EU extremists. 
The Guardian. 22. 4. 2010, s. 1. ISSN 0261-3077. 
Amid nerves among cabinet ministers that Labour is heading for a defeat along the lines 
of its performance in the 1983 election under Michael Foot, the foreign secretary, 
David Miliband, today accuses Cameron of adopting an "isolated and weak" position 
on Europe after abandoning the main centre-right grouping in Strasbourg to sit in the 
new European Conservatives and Reformists group. 
This includes the Czech ODS party, whose founder, Vaclav Klaus, has questioned 
global warming, and Roberts Zile, of Latvia's Fatherland and Freedom party, some of 
whose members attend a ceremony to commemorate members of the Latvian legion of 
the Waffen-SS. 
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