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Abstrakt 

Diplomová práce „Vývoj reprezentace kriminality v českých tištěných médiích“ 

se zabývá způsobem reprezentace trestné činnosti v českém tisku a jeho vývojem 

v letech 1995 až 2010. Zjišťuje, jak velký prostor je kriminalitě věnován, porovnává 

zastoupení domácích a zahraničních událostí, zjišťuje, jestli jsou mezi zkoumanými 

deníky nějaké odlišnosti. Dále analyzuje, jaká trestná činnost je nejčastěji 

medializována, zaměřuje se i na osobnost pachatele a oběti z genderového hlediska.  

Teoretická část pojednává o zločinu a deviantním chování a zabývá se jejich 

možnými příčinami. Dále obsahuje ústřední sociologická témata, jako jsou sociální 

normy, sociální kontrola a socializace. Také vychází z poznatků vědy, která se zločinem 

zabývá, kriminologie, zmiňuje její pojetí klasifikace kriminality a informace o 

výzkumech kriminality, pozastavuje se u problematiky statistických údajů. 

 

Abstract 

This diploma thesis "Development of representation of crime in the Czech print 

media" deals with the way of the representation of crime in the Czech press and its 

development from 1995 to 2010. It found out how much space is devoted to crime, 

compare the representation of domestic and foreign events, find out if they are among 

surveyed journals some differences. It also analyzes what crime is the most highly 

publicized, and focuses on the personality of the perpetrator and the victim of a gender 

perspective. The theoretical part treat of crime and deviant behavior and discusses their 

possible causes. It also deals with the central sociological issues, such as social norms, 

social control and socialization. Also based on the findings of science that deals with 

crime, criminology, refers to its concept of the classification of the crime and 



 

 

information about the investigation of the crime, take expectation to the issue of 

statistical data. 
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Úvod 

Tato diplomová práce pojednává o kriminálním zpravodajství. Jedná se o 

zpravodajství, které je zastoupeno ve všech typech médií. V televizi - napříč všemi 

celoplošnými stanicemi - je součástí hlavních večerních zpráv, v některých má i svůj 

vlastní vyčleněný prostor ve specializovaných pořadech
2
, které se jím zabývají. 

V tištěných denících i jejich internetových obdobách jsou informace o trestné činnosti 

rovněž nezanedbatelně zastoupeny.  

Teoretická část této práce vychází z poznatků mediálních studií, ale také dvou 

samostatných vědních disciplín: sociologie a kriminologie. Co se týká sociologických 

témat, pojedná o procesu socializace, během něhož se jedinci začleňují do společnosti, 

učí se znát stanovená pravidla a normy. Seznamuje s dalšími pojmy s touto 

problematikou spojenými, například sociální role, sociální kontrola, sankce. Také se na 

základě teorií různých vědních oborů, jako jsou biologie nebo psychologie, snaží 

vysvětlit příčiny deviantního jednání.  

Kriminologická část seznámí s klasifikací kriminality, uvede příklady 

jednotlivých typů trestných činů, bude informovat o statistických údajích. 

Výzkumná část se bude věnovat třem nejčtenějším českým deníkům a jejich 

vývoji v letech 1995 – 2010 z hlediska zobrazování trestných činů. Analyzovány tedy 

budou: Blesk, Mladá fronta Dnes a Právo. Diplomová práce se pokusí zjistit, zda mezi 

zmíněnými deníky jsou nějaké rozdíly, jelikož jeden z nich je čistě bulvárního typu, 

zatímco dva zbývající je možné označit jako tzv. seriózní média, do nichž však 

postupem času také jistá míra bulvarizace více či méně proniká. Bude zjištěno, jak 

velký prostor je kriminálnímu zpravodajství vyhrazen, jak se vyvíjel a případně měnil. 

Dále jaké kriminální zpravodajství dosahuje většího objemu, zda domácí či zahraniční. 

Jestli jsou články o kriminalitě doplněny obrazovým materiálem. Bude také sledovat 

jejich výskyt na titulní straně. Analýza se dále zaměří na jednotlivé typy kriminality a 

bude sledovat, zda jsou některé z nich zobrazovány častěji než jiné. Dalším zkoumaným 

tématem bude pachatel z genderového hlediska. 

                                                 
2
 Například Prima family má ve svém zpravodajském bloku dva samostatné pořady o kriminalitě, jsou 

jimi Krimi zprávy a Krimi plus. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Hledání řádu ve společnosti - sociologie 

Sociologie vznikla v polovině 19. století a souvisí s významným okamžikem 

v dějinách, s průmyslovou revolucí a následnými změnami, které bývají označovány 

jako proměna společnosti tradiční ve společnost moderní. Ch. H. Cuin a F. Gresle 

uvádějí, že je „společnost snad poprvé prezentována a studována jako složená 

z jednotlivců, nikoliv z organizovaných společenských těles.“ (Cuin a Gresle, 2004, s. 

14). Za zakladatele sociologie je považován August Comte, i když úvahy o společnosti 

jako takové je možné najít již dříve, například u Platona (autora Ústavy a Zákonů) a 

některých dalších filosofů. (Jandourek, 2003, s. 20). Comte také zvolil pro sociologii 

pojmenování.  

Jedním z ústředních témat sociologie je hledání řádu ve společnosti. Podle J. 

Kellera nemohla sociologie vzniknout dříve, než vznikly problémy, jimiž se zabývá. 

„Jejich společným jmenovatelem je zhroucení všech kontrolních mechanismů, které 

regulovaly společnost před nástupem průmyslové revoluce.“ (Keller, 2009, s. 9). Dále 

vysvětluje důvody jejího vzniku: „Sociologie vznikla ze šoku nad pádem všech 

kontrolních mechanismů, jež regulovaly po tisíce let chod archaických a tradičních 

společností. Celou sociologii lze v jistém smyslu považovat za sérii úvah na téma 

ztracené kontroly.“ (Keller, 2009, s. 37). Keller ještě uvádí do souvislosti vznik 

sociologie a kontrolní mechanismy: „Sociologie vzniká jako snaha definovat kontrolní 

mechanismy nové společnosti, které by byly spolehlivější, než se ukázaly být v případě 

společnosti tradiční.“ (Keller, 2009, s. 9).  

„Tradiční společnosti své jistoty a instituce zakládají na náboženských 

základech. Jejich existenci vposledku legitimuje náboženství. Moc panovníka, církevní 

hierarchie, normy a hodnoty jsou posvěceny shůry posvátnou boží mocí“. (Jandourek, 

2003, s. 20). 

Podle A. Comta měly být kontrolní mechanismy stanoveny na základě 

vědeckého poznání fungování společnosti, tedy pozitivně: pozorováním, 

experimentováním, pomocí srovnávací historické analýzy. (Comte, cit. podle 

Jandourek, 2003, s. 24). S tímto názorem se ztotožňovali další sociologové. „Ideálem 

tvůrců sociologie byl takový systém společenského uspořádání, který by byl zároveň 

stabilnější, než jakým se ukázal být systém tradiční společnosti, zároveň by však 
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zaručoval nesrovnatelně větší možnosti inovací, než jaké umožňovaly a dovolovaly 

systémy tradiční“. (Keller, 2009, s. 9). Jandourek vysvětluje, že Comte rozdělil studium 

společnosti na sociální statiku, která se zaměřuje na řád a stabilitu, na již existující 

sociální struktury, a na sociální dynamiku, která se zabývá sociální změnou a vývojem. 

(Jandourek, 2003, s. 24). Jandourek uvádí, že jako příčinu nepořádku ve společnosti 

Comte označil nepořádek intelektuální. V revoluci nespatřoval řešení, upřednostňoval 

přirozenou evoluci. Za východisko považoval intelektuální změnu. (Jandourek, 2003, s. 

25). 

Sociálním řádem se zabýval také další sociolog, Émile Durkheim, který ustavil 

sociologii jako akademickou disciplínu a stal se jejím prvním profesorem. Zabýval se 

společností a tím, co ji drží pohromadě. Zatímco dřívější společnosti podle něho 

fungovaly na základě „kolektivního vědomí“ (tímto termínem označoval přesvědčení a 

postoje lidí v jedné společnosti), moderní společnost spojuje dělba práce. M. Petrusek 

uvádí, že mnozí autoři spojují začátek vědecké sociologie správě s E. Durkheimem: 

„Zaprvé se definitivně vzdal pojmu pokroku jako centrálního sociologického pojmu a 

zadruhé poprvé nejen proklamativně, ale činem prokázal, že sociologie se může stát 

vědou, v níž teoretické závěry plynou z empirických dat a nejsou pouhými 

spekulativními hypotézami.“ (Petrusek et al, 2011, s. 172). 

 

1.1.1 Sociální normy 

Život ve společnosti je určován normami a pravidly. Normu je možné definovat 

jako „závažný požadavek týkající se nějakého chování.“ (Jandourek, 2003, s. 60). 

Přítomnost některých norem si ani neuvědomujeme, používáme je automaticky, jiné 

používáme naopak vědomě. „Normy, jimiž se naše chování řídí, propůjčují sociálnímu 

životu určitý řád a činí jej předvídatelným.“ (Giddens, 1999, s. 184). 

„Sociální norma vzniká buď jednáním většiny, nebo dominantní skupiny, či 

významného jedince (vůdce).“ (Novotná, 2008, s. 122). Tyto normy se přenáší kulturou, 

jsou získávané především zkušenostmi. „U normy můžeme rozlišit roli toho, kdo ji 

ukládá (adresant), toho, komu je určena (adresát), nebo v čí prospěch je zavedena, a 

situaci, ve které je vyžadována.“ (Jandourek, 2003, s. 60) 

Některé normy je možné označit jako „nepsané pravidlo“, nejsou dané zákonem, 

přesto je jejich dodržování žádoucí, jedná se například o způsob očekávaného chování 

v určitých situacích či v mezilidských vztazích – ve škole, na úřadě. „Ty sociální 
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normy, které jsou pro sociální integraci považovány za nejpodstatnější, jsou povýšeny 

do podoby právních norem.“ (Novotná, 2008, s. 124). Hlavním rozdílem mezi nimi je 

flexibilita, zatímco se sociální norma přizpůsobuje a mění, právní je pevně daná.  

Sociální norma obsahuje čtyři složky, jsou to: 1) předpis (informace o 

legitimním jednání), 2) povolení (informace o tolerované odchylce od legitimního 

jednání), 3) zákaz (informace o nelegitimním netolerovaném jednání), 4) sankce 

(informace o důsledcích překročení zákazu). (Novotná, 2008, s. 122). 

 

1.1.2 Sociální kontrola 

Sociálními normami se však neřídí všichni členové společnosti. Na respektování 

stanovených pravidel dohlíží sociální kontrola. G. Kaiser popisuje význam tohoto 

pojmu: „Sociální kontrola označuje, nezávisle na historicky nalezených nebo 

vymyšlených řešeních problémů, ony prostředky, kterými společnost vykonává vládu 

nad lidmi, kteří ji tvoří, a dosahuje konformity jednání.“ (Kaiser, 1994, s. 75). Aktéry 

sociální kontroly jsou všichni lidé ve společnosti, protože se všichni účastní sociální 

interakce. „Všichni sankční signály jak vysíláme (v případě, že jednání druhých 

nenaplňuje naše očekávání), tak přijímáme (v případě, že jednání druhých nenaplňuje 

naše očekávání).“ (Novotná, 2008, s. 125). Žádoucího chování je docíleno kontrolou 

vnitřní a vnější. Vnější kontrolou jsou pozitivní (pochvala, odměna) a negativní sankce 

(trest), vnitřní probíhá na základě toho, jak si jedinec osvojil společenské normy. A. 

Giddens definuje sankci jako „jakoukoli reakci ostatních na chování jednotlivce nebo 

skupiny, jejímž cílem je zajistit dodržování dané normy.“ (Giddens, 1999, s. 187). 

Podle Jandourka je možné sociální kontrolu rozlišit na „formální (pravidla, 

například právní předpisy) a neformální (očekávání lidí ve společnosti, jde o nepsaná 

pravidla, která jsou považována za samozřejmá).“ (Jandourek, 2003, s. 61). 

O formálních negativních sankcích rozhodují soudy, policie, vězení. Příkladem 

takové sankce je pokuta nebo odnětí svobody. Formálních pozitivních sankcí je méně, 

jde o různá ocenění, diplomy, medaile. Historii forem nejtěžších sankcí na území 

Francie zpracoval Michel Foucault. Popisuje procesy mučení, veřejné popravy, jejichž 

součástí byla přítomnost veřejnosti a které měly určité rituální prvky. „Přechod od 

veřejných mučení s jejich zjevnými rituály, s jejich uměním, smíšeným s ceremoniemi 

bolesti k trestům vězením, jež jsou ukryty v masivních architekturách a střeženy 

tajemstvím administrací, není přechodem k nediferencovanému, abstraktnímu a 
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zmatenému trestání, je to přechod od jednoho umění trestat k jinému, které není o nic 

méně zručné než to první. Je to proměna techniky.“ (Foucault, 2000, s. 355).  

Podle Kellera je předpokladem kontroly „utříděnost a řád, jelikož chaos 

kontrolovat nelze. Je třeba společnost aspoň v teorii pečlivě utřídit a rozvrstvit, mají-li 

být alespoň úvahy o ní uspořádané. Základní kategorie (instituce, organizace) jsou 

v prvé řadě kontrolními mechanismy.“ (Keller, 2009, s. 37). 

Keller také popisuje zásadní rozdíl mezi tradiční a moderní společností 

z hlediska sociální kontroly: „Ve společnostech tradičních byla sociální kontrola 

všudypřítomná. Zcela rigidně diktovala chování člověka od narození až do smrti, 

stanovila dokonce autoritativně i jeho šance v životě posmrtném. (…) Situace se 

radikálně mění v důsledku průmyslové revoluce a procesů, které ji doprovázely. 

Vytvořily se prostory s extrémně nízkou sociální kontrolou, ohniska sociální patologie.“ 

(Keller, 2009, s. 39). Podle Kellera není problém sociální kontroly v podmínkách 

moderní společnosti řešen uspokojivě. Podobnost vidí například v problému regulace 

vztahů vůči přírodě, problém vysvětlení nerovností ve společnosti. Za východisko 

považuje moc. „Moc je předpokladem, nástrojem i výsledkem úspěšné kontroly. Proto 

je podíl na moci zvláště ceněným nedostatkovým statkem a zároveň nejpodstatnějším 

prvkem uspořádání každé sociální hierarchie.“ (Keller, 2009, s. 40). 

 

1.1.3 Sociální role 

Sociální role je očekávané chování, které je typické pro určité postavení ve 

společnosti. Každý je „obsazen“ v několika rolích, ať už se jedná o povolání, rodinné 

vztahy či dočasně vytvořené situace. Jedinec, který má danou roli zvládat, pro ni musí 

mít „rolovou dispozici, tedy předpoklady nebo osobní sklony k jejímu zvládnutí.“ 

(Jandourek, 2003, s. 62). Role není vázána na konkrétní osobu,  ale chování s ní spojené 

by mělo být do jisté míry neměnné. „Jedině tak může být chování nositele role 

předvídatelné a řád ve společnosti možný a udržitelný. (Jandourek, 2003, s. 62). D. 

Martuccelli se podrobně zabývá teorií učení se rolí T. Parsonse, podle něhož se jedinec 

kromě rodiny učí rolím i ve škole a párové skupině, škola podle něho není „jen 

socializačním činitelem, ale také ovlivňuje sociální zařazení jedince.“ (Parsons, cit. 

podle Martuccelli, 2008, s. 75). Uvádí, že základní škola odkrývá dítěti jiný svět, kde 

plní nové úkoly. Uplatňuje se systematický proces hodnocení, který pro dítě představuje 

odměny a tresty, a školní systém pokládá základy budoucí společenské selekce, což 
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pokračuje na střední škole, kde se diferenciace zesiluje. Dítě se tam odpoutává od 

původních ztotožňování v rámci rodiny a přijímá nový status. Ten je ovlivněn pozicí, 

kterou zaujme výsledky a místem v párové skupině. „Ti, kteří lépe uspějí po kognitivní 

stránce, budou směrováni k technickým a specializovaným rolím, ostatní se nasměrují 

na role se širšími společenskými či humanitními kompetencemi.“ (Martuccelli, 2008, s. 

77). 

„Základem teorie sociálních rolí je přesvědčení, že člověk, má-li být považován 

za normálního, je povinen jednat tak, aby to odpovídalo jeho pozici ve skupině či 

společnosti.“ (Keller, 2009, s. 38). 

 

1.1.4 Socializace 

Socializace je proces, během něhož se jedinci začleňují do společnosti. Učí se, 

jaké jednání je v určitých situacích obvyklé, co se od nich očekává, osvojují si pravidla 

chování, normy, hodnoty, přijímají sociální role. J. Jandourek definuje hodnoty jako 

„názory na to, jaké jednání je správné, například že není správné zabíjet či mučit lidi.“ 

(Jandourek, 2003, s. 60). 

Na důležitost socializace upozorňuje také J. Keller a D. McQuail: „Socializací 

prochází každý lidský tvor, má-li se stát sociální a kulturní bytostí.“ (Keller, 2009, s. 

38). „Socializací se jedinec stává kulturním a sociálním členem společnosti. Pokud 

tímto procesem úspěšně neprojde, předpokládá se, že bude mít v dané společnosti 

potíže, jelikož nebude dodržovat platná pravidla, nebude schopen začlenit se.“ 

(McQuail, s. 393). 

A. Giddens definuje socializaci také jako „proces vývoje od stadia bezmocného 

novorozence až po osobu, která si dobře uvědomuje sebe samu a orientuje se ve své 

vlastní kultuře.“ Nejde podle něho jen o pouhé pasivní vstřebávání vlivů okolí, 

upozorňuje na to, že socializace spojuje jednotlivé generace: I novorozenec má určité 

potřeby a nároky, jež ovlivňují chování těch, kdo se o ně starají. Dítě je tedy od samého 

počátku aktivním činitelem tohoto procesu.“ (Giddens, 1999, s. 39). 

Podle E. Novotné trvá socializace zhruba 20 let a je ukončena na začátku 

dospělosti. „Čím dynamičtější a proměnlivější je společnost, tím více je socializace 

celoživotní záležitostí.“ (Novotná, 2008, s. 115).  

J. Piaget a B. Inhelderová se zabývají tím, jak děti začínají chápat nové morální 

vztahy a jak pohlížejí na pravidla. Uvádějí, že zatímco děti do osmi let přejímají od 
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starších „hotová pravidla“, která považují za nedotknutelná a nadosobní (rodiče, Bůh), 

starší děti vidí pravidlo jako výsledek dohody mezi současníky a připouštějí, že je lze na 

základě demokratické domluvy měnit. Také pojednávají o spravedlnosti: „Spravedlnost 

již okolo sedmi až osmi let, a později stále víc a víc, nabývá vrchu nad poslušností a 

stává se ústřední normou, která má v afektivní oblasti stejnou funkci, jako mají 

ekvivalentní normy koherence v oblasti poznávacích operací.“ (Inhelderová a Piaget, 

2010, s. 114). 

Socializaci rozlišujeme na primární a sekundární. Primární se odehrává 

v nejbližším okolí jedince, mezi rodinnými příslušníky a jeho přáteli. Sekundární 

socializace se vztahuje na instituce, jako jsou škola, zaměstnání, také sem patří média. 

Během socializace si každý na základě svého uspořádání hodnot vytváří své 

postoje, které mají podle E. Novotné tři složky: kognitivní (poznávací, rozumovou), 

emotivní (citovou), konativní (připravenost k jednání). Pokud jsou tyto složky 

v souladu, jde o konzistentní postoj. „Z hodnot a postojů vychází naše jednání. Zatímco 

jednání je zjevné, pozorovatelné, hodnoty a postoje jsou skryté, ale je možné je poznat 

z jednání.“ (Novotná, 2008, s. 121) 

Význam socializace pro společnost popisuje J. Keller: „1) Bez uspokojivé 

socializace zůstávají individua neschopna vstupovat do běžných interakcí s druhými 

členy skupiny. Vznikají sociálně narušení jedinci, kteří nedokáží respektovat normy 

běžného soužití a zapojovat se do kolektivních akcí. 2) Společnost bez socializace není 

schopna předat své základní normy a hodnoty následující generaci a rozpadá se.“ Keller 

však zároveň upozorňuje na to, že socializace může mít také problematické důsledky: 

„Přenášejí se jí nejen kulturní hodnoty, ale též existující sociální nerovnosti. Dále je 

problematické, že se lze velmi úspěšně socializovat do skupiny, jejíž hodnoty a normy 

jsou v rozporu s celospolečenskými normami a hodnotami.“ (Keller, 2009, s. 38-39). 

A. Giddens se v souvislosti se socializací zabývá kulturním prostředím, do něhož 

se jedinci rodí a vyrůstají v něm, nepopírá jeho jistý vliv, ale odmítá tvrzení některých 

sociologů, že dané prostředí je určující. Připouští možnost ovlivnění naší osobnosti, 

jednání i vyznávání hodnot interakcemi s ostatními lidmi, ale oponuje tím, že 

socializace vede k vlastní individualitě a svobodě jedince. „V průběhu socializace 

dospívá každý z nás k procesu sebeuvědomění a vytváří si schopnost samostatně myslet 

a jednat.“ (Giddens, 1999, s. 60). D. Martuccelli pojednává o pojetí socializace T. 

Parsonse, který ji považuje za „skutečnou odpověď na dvojí nahodilost společenského 

života, na fakt, že se jedinci, přestože zůstávají svobodnými osobnostmi, podřizují 
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nicméně normám a propojují se s ostatními tímto zvláštním morálním závazkem.“ 

(Parsons, cit. podle Martuccelli, s. 81). 

A. Giddens se také zabývá problematikou resocializace, k níž může docházet za 

určitých okolností u dospělých jedinců. „Resocializace je charakterizována rozpadem 

dosud přijímaných hodnot a vzorců chování, po němž následuje přijetí radikálně 

nových, radikálně odlišných.“ (Giddens, 1999, s. 58). Tato situace může nastat zejména 

v institucích, které omezují osobní svobodu, což jsou například psychiatrické léčebny 

nebo vězení. 

 

1.1.5 Deviace a zločin 

Odlišností od běžného sociálního jednání je velké množství a jejich závažnost 

bývá různá. U některých je jasné, že se jedná o porušení zákona, u jiných jde pouze o 

odlišnost od očekávaného chování. J. Jandourek tyto jevy popisuje následovně: „Jako 

zločin označujeme jednání, které porušuje právo platné v nějaké společnosti. (…) 

V případě přistižení a usvědčení následuje formální trest. Deviace je jednání, které jde 

proti převažujícím společenským normám nebo normám skupiny. Okolí na deviaci 

reaguje kritikou a odmítnutím.“ (Jandourek, 2003, s. 72). Je to však ovlivněno mírou 

tolerance jednotlivých členů společnosti, která se může lišit, ale velmi často může být 

reakce na určité chování podobná. Některá jednání patřící do trestné činnosti dokonce 

nebývají společností odsuzována, přitom jde o činy poměrně časté, jako je jízda bez 

platné jízdenky, překročení stanovené rychlosti v obci. Naopak u záležitostí patřících do 

zločinu se společnost shoduje, že jde o trestné chování, jedná se především o vraždy, 

znásilnění. Dalším typem jsou činy nazývané sociální deviace, u nichž si někteří lidé 

přejí, aby byl zaveden postih. Další variantou netradičního chování jsou sociální 

odlišnosti, jejich míra závažnosti je však minimální a pluralitní společnost je toleruje. A. 

Giddens uvádí, že v posledních dvou až třech stoletích došlo k významným změnám 

v hodnocení zločinů a jejich závažnosti, což zároveň i vysvětluje: „Tyto změny 

vyplývají především z nahrazení tradiční společnosti, jejímž základem byla venkovská 

obec, společností průmyslovou, v níž žije většina lidí v daleko anonymnějších 

podmínkách větších či menších měst“. (Giddens, 1999, s. 187 – 188). V tradiční 

společnosti byla za nejzávažnější zločiny považována provinění náboženského 

charakteru (kacířství, svatokrádež, rouhání) nebo proti majetku panovníka či šlechty, 

což dnes již neplatí.  
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Deviace se netýká pouze jedinců, ale může být spojena i se skupinami lidí, kteří 

mají něco společného. Tyto skupiny bývají označovány jako deviantní subkultury. 

Mohou to být různé náboženské sekty. A. Giddens uvádí jako příklad sektu Hare Krišna 

(Giddens, 1999, s. 186). Touto problematikou se zabývá také G. Kaiser, podle něhož se 

ve společnostech vytvářejí menší subsystémy, které ve srovnání s převážně očekávaným 

jednáním používají kriminálně odchylné normy. „Hodnotový systém subkultury se tedy 

značně liší od celkové a rámcové kultury.“ (Kaiser, 1994, s. 215).  

 

1.1.6 Příčiny zločinu a deviantního jednání 

Teorií, které se pokouší vysvětlit příčiny jednání lidí, je velké množství, 

některými z nich se bude tato kapitola zabývat. 

Podle J. Jandourka je velmi složité přesně určit míru vlivů, které ovlivňují 

jednání lidí: „Spor, nakolik lidské chování určuje prostředí – kultura, socializace, 

výchova apod. – a nakolik je vrozené, se táhne vlastně celou historií moderních 

sociálních věd.“ (Jandourek, 2003, s. 59). Dále se Jandourek zabývá názory 

jednotlivých teorií, uvádí, že podle nacismu je biologický základ rasy daný a nedá se 

změnit. Marxistická teorie zdůrazňuje vliv prostředí. Podle Jandourka dnes převažuje 

směr, který na základě zkoumání genetického kódu považuje za důležitou dědičnost. 

(Jandourek, 2003, s. 59). 

To, co bývá označováno jako deviantní chování, je odlišné nejen v jednotlivých 

kulturách, ale mění se také v průběhu času. Teorií, které se deviací a zločinem zabývají, 

je více, ale podle A. Giddense žádná tyto jevy zcela správně nevysvětluje, přesto jim 

však jejich přínos neupírá: „Žádná z těchto teorií neposkytuje přesvědčivé vysvětlení 

celého fenoménu zločinu, natož pak deviace vůbec. V něčem se však překrývají a 

v něčem zase doplňují, takže nám společně umožňují pochopit hlavní aspekty 

deviantního chování.“ (Giddens, 1999, s. 190). 

 

1.1.6.1 Biologické faktory 

Jednou z prvních teorií, které se snažily vysvětlit zločin a deviace, byly teorie 

biologické. Průkopník fyzické antropologie, Francouz Paul Broca tvrdil, že na lebkách a 

mozcích zločinců jsou určité zvláštnosti. Podobný názor měl i italský kriminolog Cesare 

Lombroso, který uváděl, že lidé se s kriminálními sklony již rodí a lze je poznat podle 
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tvaru lebky. Podle něho se jedná o jedince zaostalé a biologicky degenerované. 

Nepopíral sice sociální vlivy, ale za primární považoval vlivy biologické. Tyto teorie 

byly později vyvráceny. Další mylnou představou byla domněnka, že jsou kriminální 

sklony dědičné, což se dokazovalo zkoumáním rodokmenů celých rodů. Tomášek 

uvádí, že se tím zabýval například Richard Dugdale, který zkoumal 709 členů rodu 

Jukeových a doložil, že většinu z nich tvořili zločinci. (Tomášek, 2010, s. 131). 

Giddens popisuje teorii Williama A. Sheldona, který ve 40. letech 20. století 

rozlišil tři typy lidské fyziognomie s tím, že jeden z nich je spojen s delikvencí. 

(Giddens, 1999, s. 190). Jde o jedince svalnaté, s atletickou postavou. Naopak podle 

něho lidé hubení a silní tyto sklony nemají. Giddens dále uvádí, že se tímto tématem 

zabývali také další badatelé, dokonce i dnes má své zastánce, ale i odpůrce. Jako další 

zmiňuje genetické hledisko, existovala tvrzení, že mnoho zločinců (zejména pachatelů 

násilných trestných činů) jsou muži s nadbytečným chromozomem Y. I tato teorie byla 

vyvrácena na základě mnoha průzkumů. (Giddens, 1999, s. 191). 

Jedním z biologických faktorů, který má souvislost s pácháním trestných činů, je 

rod. Na základě mnoha výzkumů i statistických údajů je prokázáno, že se kriminality 

častěji dopouštějí muži. (Tomášek, 2010, s. 23). S. Fischer a J. Škoda vysvětlují: 

„Důvod je spatřován ve větším významu více agresivního a sociálně dravého jednání 

pro dosažení seberealizace v případě mužů, zatímco pro ženy jsou účelné jiné vzorce 

chování. Další důvod je spatřován ve větší tendenci k agresivitě u mužů vzhledem 

k mužskému pohlavnímu hormonu testosteronu.“ (S. Fischer a Škoda, 2009, s. 157). 

Dalším významným faktorem je věk. Na základě mnohých výzkumů a statistik 

je možné konstatovat, že pachatelé bývají mladí, což uvádí i J. Tomášek: „Zločinů se 

zdaleka nejvíce dopouštějí osoby ve věku 15-25 let.“ (Tomášek, 2010, s. 23). 

Jako další faktor S. Fischer a J. Škoda uvádějí vrozené dispozice k určitým 

způsobům reagování. „Jedná se o vrozené, neurofyziologicky podmíněné dispozice. 

Vyšší míru tendence k delikventnímu jednání a kriminalitě mají jedinci, kteří jsou 

zvýšeně dráždiví.“  (Fischer a Škoda, 2009, s. 157-158). P. Pavlovský se zabývá 

agresivitou, kterou rozlišuje na konstruktivní (účelnou, napomáhá k rozvoji i obraně 

jedince, může pomáhat i druhým) a destruktivní (touha ničit a ubližovat). (Pavlovský, 

2009, s. 204). Uvádí, že pokud je destruktivní agresivita výrazně zvýšená, bývá 

projevem poruchy osobnosti. Dále hovoří o agresi instrumentální, u níž je agresivní 

jednání prostředkem k dosažení cíle, což může být vražda kvůli oloupení, bývá 

označována jako „chladná agrese“. Naproti tomu afektivní agrese se vyznačuje 
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nepřátelským napadáním a má silný emoční doprovod (hněv, zlost, strach). „Bývá 

explozivní, impulzivní, špatně kontrolovaná (ublížení na zdraví v konfliktu), směřuje 

k uvolnění, vybití nahromaděných agresivních afektů.“ (Pavlovský, 2009, s. 204).  

A. Giddens dochází k závěru: „Nadále nelze vyloučit, že existuje souvislost mezi 

biologickými faktory a určitými typy zločinců. Někteří jedinci například mohou mít 

vrozené předpoklady k popudlivosti a agresivitě. To by se v určitých situacích mohlo 

projevit v četnosti přečinů spojených s fyzickým napadením jiné osoby. Nemáme však 

žádné přesvědčivé důkazy, že by takové osobnostní rysy byly dědičné, a i kdyby byly, 

jejich vztah ke kriminalitě by byl přinejlepším velmi vzdálený.“ (Giddens, 1999, s. 

191). 

 

1.1.6.2 Psychické faktory 

Psychologické teorie se také zabývají souvislostí mezi kriminalitou a určitým 

typem osobnosti. Giddens uvádí, že někteří vědci navázali na myšlenky Sigmunda 

Freuda a tvrdili, že z menšiny jedinců se stávají psychopatické osobnosti. (Giddens, 

1999, s. 191). Giddens doplňuje, že podle Freuda si to, co je morální, osvojujeme 

v dětství, jedná se o sebeomezování. Některé děti si jej však nevytvoří a mohou se stát 

psychopaty se sklony k násilí, mohou se pak zločinu dopouštět. Na druhou stranu není 

dané, že všichni jedinci s psychopatickými rysy páchají násilné činy. (Giddens, 1999, s. 

191). 

Podle Fischera a Škody je značná pozornost dlouhodobě věnována úrovni 

mentálních schopností: „Mezi delikventní populací můžeme samozřejmě nalézt osoby 

s inteligencí na škále od mentální retardace až  po genialitu. Můžeme ale konstatovat, že 

se kriminálního chování obecně dopouštějí jedinci, jejichž rozumové schopnosti jsou 

nižší.“ (Fischer a Škoda, 2009, s. 158). 

Podle A. Giddense mohou psychologické teorie vysvětlit jen některé aspekty 

zločinu: „Malá menšina zločinců sice může mít rysy osobnosti odlišné od ostatní 

populace, ale je velmi nepravděpodobné, že by to platilo pro většinu z nich. Existuje 

mnoho různých trestných činů a nelze předpokládat, že by všichni jejich pachatelé, 

sdíleli určité psychologické rysy.“ (Giddens, 1999, s. 192). 
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1.1.6.3 Sociální faktory 

S. Fischer a J. Škoda považují za nejvýznamnější sociální faktory rodinu, vliv 

vrstevníků a part, stupeň dosaženého vzdělání a způsob trávení volného času. (Fischer a 

Škoda, 2009, s. 159-160). V souvislosti s rodinou zmiňují otázku anomální osobnosti 

rodičů: „V případě kriminality a delikvence jsou významné případy, kdy se rodiče sami 

dopouštěli či dopouštějí asociálních a antisociálních forem chování (závislost na 

alkoholu, drogách, trestná činnost apod.).“  (Fischer a Škoda, 2009, s. 159). Za 

důležitou považují také funkci rodiny, protože „pokud selhává a je dysfunkční, nebo 

dokonce až afunkční má to pro vývoj dětí negativní důsledky.“ (Fischer a Škoda, 2009, 

s. 159). Za další důležitou funkci rodiny označují funkci psychickou – emocionální. Její 

absenci označují jako častý důvod rozvoje delikvence jedinců. (Tamtéž, s. 159). 

P. Pavlovský se podrobněji zabývá volným časem mladistvých a uvádí, že „nuda 

a nestrukturovaný volný čas“ jsou významnými motivy trestné činnosti, kterou nazývá 

„delikvencí z nudy“. (Pavlovský a kolektiv, 2009, s. 162). Také uvádí nejčastější 

delikty, jichž se mládež dopouští, jsou krádeže (např. hasicích přístrojů, vloupání do 

chat, odcizování drobných součástek motorových vozidel), dále vandalismus (rozbíjení 

oken), pytláctví. 

Novotný a Zapletal popisují, že typologie, které zdůrazňují rozhodující vliv 

sociálního prostředí na utváření osobností pachatelů, vycházejí především ze zkoumání 

sociálního prostředí pachatele, procesu sociálního učení, hodnotových orientací 

pachatele a jeho sociálního začlenění. „Sociologie se při studiu osobností pachatele 

zajímá především o analýzu sociálního prostředí, společenských podmínek, které na 

pachatele působily, a o jejich typizování a zobecňování.“ (Novotný a Zapletal, s. 127). 

 

1.1.6.4 Sociologické poznatky o příčinách deviantního chování 

1.1.6.4.1 Anomie 

Anomie znamená absenci norem nebo zákonů. Podle G. Kaisera použil tento 

termín Durkheim k charakterizování zvláštního typu sebevraždy a k popsání společností 

s vyvinutým hospodářstvím a rychlou sociální změnou. (Kaiser, s. 170). E. Fromm 

popisuje Durkheimovo pojetí anomie podrobněji a vysvětluje, že anomií Durkheim 

rozuměl „rozrušení všech tradičních sociálních vazeb, způsobené tím, že veškeré 
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kolektivní struktury začaly hrát ve srovnání se státem jen druhotnou úlohu a že vymizel 

opravdový společenský život.“ (E. Fromm, 1997, s. 116). G. Kaiser vysvětluje anomii v 

souvislosti s kriminalitou následovně: „Především v dobách sociálních převratů se 

oslabuje společenské svědomí, dosavadní normy a kontroly se stávají neúčinnými. 

V takové situaci ztrácí člověk omezení, jež mu společnost uložila, je náchylný 

k nesplnitelným nárokům. Absence orientace a frustrace potřeb se projevují ve zvýšené 

kriminalitě.“ (Kaiser, s. 170). 

Problematikou anomie a jejím hlavním představitelem Robertem K. Mertonem 

se zabývá A. Giddens. (Giddens, 1999, s. 193-194). Uvádí, že podle R. K. Mertona je 

možné považovat trestné jednání za běžné a normální. Vysvětluje to anomií E. 

Durkheima, podle níž ve společnosti přestávají platit tradiční normy, ale nejsou 

nahrazovány normami novými, na základě toho nemají lidé jasná pravidla a požadavky 

na jejich chování, ztrácí tak jistotu, což může způsobovat jejich dezorientaci. „V 

Mertonově pojetí se termínem anomie rozumí napětí, kterému je chování jedince 

vystaveno v důsledku konfliktu mezi akceptovanými normami a sociální realitou.“ 

(Giddens, 1999, s. 193). Velký tlak na jedince je způsoben vysokými nároky, které jsou 

na něho kladeny ve většině průmyslových společností. Je požadován úspěch, schopnost 

něco dokázat, prosadit se, přičemž se vychází z toho, že všichni mají stejné možnosti a 

záleží na každém, jak se svým životem naloží, což však ve skutečnosti není pravdou, 

protože někteří jedinci mohou být znevýhodněni různými okolnostmi. Pokud někdo 

úspěchu nedosáhne, bývá odsuzován. Důsledkem toho je, že se pokouší uspět za 

jakoukoli cenu, a to i nelegální cestou. (Giddens, 1999, s. 194). Podle Mertona existuje 

pět reakcí na konflikt mezi hodnotami společnosti a prostředky, jak jich docílit (Merton, 

cit. podle Giddense, 1999, s. 194): Konformisté jsou lidé, kteří přijímají stanovené 

hodnoty a snaží se jich dosáhnout běžným způsobem. Patří sem většina členů 

společnosti. Další skupinou jsou inovátoři, kteří také přijímají stanovené hodnoty, ale 

k jejich dosažení používají nezákonné jednání, jde především o nelegálně bohatnoucí 

zločince. Ritualisté respektují společenské normy, protože jsou na ně zvyklí. Odpadlíci 

se nesnaží dosáhnout určitých cílů, odmítli společenské hodnoty. Poslední jsou 

rebelové, ti odmítají stanovené normy, ale ještě navíc se je snaží změnit. 

A. Giddens dále uvádí, že Merton se nezabýval důvody, proč lidé upřednostňují 

určité reakce na anomii, nezabýval se ani podrobněji kriminálním chováním jedinců. 

Doplňuje, že Mertonovy teorie byly později doplněny dalšími autory, kteří je propojili 

se Sutherlandovou diferenciální asociací. (Giddens, 1999, s. 194). Giddens také 
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popisuje studii, kterou provedli Richard A. Cloward a Lloyd E. Ohlin. (Giddens, 1999, 

s. 194). Sledovali chování delikventů v partách, které podle nich vznikají 

v subkulturních komunitách (například může jít o etnické menšiny). Tito jedinci nemají 

dostatečné možnosti dosáhnout úspěchu dle pravidel, uznávají sice, že je důležité jej 

dosáhnout, ale na hodnotová měřítka nahlížejí svým úhlem pohledu. Tam, kde jsou 

zavedené kriminální struktury, je jedinec postupně veden od drobné trestné činnosti, 

jako jsou krádeže, k té závažnější. V partách, kde tyto struktury nejsou, se členové 

pravděpodobně nezačlení do kriminálních organizací, uchylují se tedy spíše k vandalství 

a rvačkám. Dále jsou jedinci, kteří se nepřizpůsobí společenským pravidlům, ale ani se 

nestanou součástí gangů, často se pak stávají drogově závislými. Jako další příklad 

uvádí Giddens studii Alberta Cohena, který se zabýval gangy velkých měst ve 

Spojených státech amerických. (Giddens, 1999, s. 194). Podle něho gangy kradou, 

protože odmítají stanovená pravidla a hodnoty společnosti, chtějí si vytvořit vlastní. 

Hlavním důvodem tedy není materiální hledisko.  

Termín diferenciální asociace zavedl americký sociolog Edwin H. Sutherland. A. 

Giddens popisuje diferenciální asociaci takto: „Ve společnosti, která obsahuje mnoho 

různých subkultur, povzbuzují některá sociální prostředí sklon k nelegálním činnostem, 

zatímco jiná ne. Jedinci se stávají delikventy nebo zločinci v důsledku toho, že se 

sdružují s jinými lidmi, kteří jsou nositeli kriminálních norem.“ (Giddens, 1999, s. 193). 

Jedinec je tedy ovlivněn skupinou a kriminální chování je naučené. „Teorie popírá 

rozhodující význam osobnostních rysů pachatele při páchání trestné činnosti a 

zdůrazňuje normálnost zločineckého chování.“ (Novotný a Zapletal, s. 127). 

 

1.1.6.4.2 Etiketizační teorie 

Jedním z důležitých směrů je tzv. etiketizační teorie (labelling theory), podle níž 

je deviace procesem vzájemného ovlivňování jedinců deviantních a nedeviantních, 

nejde tedy o rysy typické pro jednotlivce či skupiny. Jedinec se stává deviantem až poté, 

co jej tak lidé označili. (Giddens, 1999, s. 195). Tato teorie je spojena zejména s E. 

Lennertem a H. Beckerem. J. Tomášek uvádí, že kriminálního či jinak deviantního 

jednání se dopouští významná část společnosti (což je prokázáno na základě self-

reportových studií), ale tito lidé o sobě tak nepřemýšlí: „Změnit to může skutečnost, kdy 

je čin odhalen a viník veřejně stigmatizován označením zmíněného typu. Sociální okolí 

se pak podle příslušné nálepky začne k jejímu nositeli chovat, což v důsledku může vést 
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k tomu, že ji sám akceptuje a svůj další osud nové roli přizpůsobí.“ (Tomášek, 2010, s. 

145). Pokud je někdo během dospívání označen jako delikvent, má potíže se od této 

etikety odpoutat, okolím bývá považován za nedůvěryhodného, může mít potíže při 

začleňování do společnosti, jelikož k němu lidé mají předsudky. V důsledku toho se 

chová stále více v rozporu se zákonem. A. Giddens uvádí, že etikety přidělují 

zmocněnci zákona a jejich používání odráží mocenskou strukturu společnosti. „V 

podstatě se dá říci, že pravidla vymezující deviaci obvykle určují bohatí lidé chudým, 

muži ženám, starší lidé mladším a etnické většiny menšinám.“ (Giddens, 1999, s. 195). 

Podle A. Giddense spočívá význam etiketizační teorie v tom, že vychází z představy, 

podle níž není žádné jednání kriminální samo o sobě. „Co je kriminální, to definují 

nositelé moci prostřednictvím zákonů a tím, jak je interpretuje policie, soudy a nápravná 

zařízení.“ (Giddens, 1999, s. 196). Giddens ještě uvádí, že stejně jako jiné teorie, i tato 

má své kritiky, jejichž námitky jsou často oprávněné a podložené argumenty. (Giddens, 

1999, s. 196). 

 

1.1.6.4.3 Racionální volba 

Další teorií je výklad kriminality jako racionální volby. Podle A. Giddense jde o 

to, že lidé, kteří se kriminálních činů dopouštějí, to činí vědomě, nejsou nikým nuceni, 

rozhodli se tak sami a dobrovolně. Uvědomují si případné riziko, že mohou být 

přistiženi, ale jsou ochotni jej podstoupit. (Giddens, 1999, s. 198). J. Tomášek 

vysvětluje: „Pachatele líčí jako jedince, který pečlivě váží a promýšlí plusy i mínusy 

uvažovaného kriminálního skutku, aby se nakonec přiklonil k možnosti, z níž bude mít 

větší prospěch.“ (Tomášek, 2010, s 124). A. Giddens uvádí: „Výzkumy ukazují, že 

k mnoha trestným činům – zvláště k těm méně závažným, jako jsou běžné krádeže nebo 

vloupání – dochází na základě „situačního“ rozhodnutí.“ (Giddens, 1999, s. 198). Tato 

teorie se liší od předchozích tím, že kriminální jednání je zde popisováno jako záměrné.  

      

Každá z uvedených teorií přispívá k vysvětlení zločinu, ale žádná jej 

nevysvětluje uceleně, což není možné už z toho důvodu, že existuje mnoho typů 

zločinu, které nejde zobecňovat. 
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1.2 Média a zobrazování reality 

V této krátké kapitole bude stručně pojednáno o médiích, o jejich vlivu na 

veřejné mínění, o způsobu, jak zobrazují události, zmíněny budou také některé poznatky 

o tzv. kriminálním zpravodajství.  

Tak jako o jiných událostech, jsou lidé o trestné činnosti informováni především 

z médií, ať už se jedná o denní tisk, televizní zpravodajství nebo internet. Tyto události 

jsou zprostředkované. 

Podle D. McQuaila toto zprostředkování zahrnuje několik různých procesů. 

„Média do značné míry konstituují společenskou realitu a hlavní rysy normality pro 

potřeby veřejného, sdíleného společenského života; slouží rovněž jako rozhodující zdroj 

standardů, modelů a norem.“ (McQuail, s. 87). 

Problematikou médií se zabývá také Winfried Schulz. Mimo jiné zkoumal vztah 

médií a reality, do jaké míry zobrazují média skutečnost, zda ji nezkreslují a nemění. 

Dále jaká témata jsou upřednostňována, jak velký prostor je jim věnován. Přichází 

s teoriemi, které znázorňuje pomocí dvou významných osobností z historie: Ptolemaia 

(v tomto pojetí jsou masová média protikladem ke společnosti a pasivně 

zprostředkovávají realitu, jsou jakýmsi zrcadlem) a Koperníka (u tohoto východiska 

nejsou média a společnost v protikladu, jsou nedílnou součástí společnosti). Dochází 

k závěru: „Komunikační odborníci občas ve svých pracích spojují „ptolemaiovskou“ a 

„koperníkovskou“ perspektivu. Příčinu můžeme spatřovat v tom, že vědecký obor 

masové komunikace dosud neprošel – přes několikrát prohlašovanou „změnu 

paradigmatu“ – zásadní vědeckou revolucí.“ (Schulz, 2000, s. 36). 

Média si vybírají, o jakých událostech budou informovat a jak velký prostor jim 

bude vyhrazen. Jedná se o nastolování agendy (agenda setting). „Média (editoři, 

vedoucí vydání, redaktoři, sami novináři) zprávy třídí a vybírají a tím, že si je vybírají, 

vybírají také agendu témat, jež se dostanou do zorného pole příjemců, a vzbuzují tak 

dojem, že jsou – v daném dnu či týdnu – nejdůležitější.“ (Burton a Jirák, 2001, s. 239-

240). Podle T. Trampoty mohou mít zprávy na příjemce dlouhodobý vliv: „Vyplývá to 

ze skutečnosti, že média zpracovávají a vybírají události, které zařazují do svých obsahů 

víceméně konzistentním způsobem.“ (Trampota, 2006, s. 112). Informace z tisku 

popisuje M. McCombs „Novinová sdělení nám nepřebernými způsoby dokážou 

napovědět, jaká je relativní významnost určitého tématu v denní agendě. Hlavní zpráva 

na titulní straně, rozdíl mezi titulní stranou a dalšími stranami, velikost nadpisu, a 
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dokonce i délka zprávy – to vše vyjadřuje významnost témat ve zpravodajské agendě.“ 

(McCombs, 2009, s. 26). 

Dalším problematickým jevem, který může mít vliv na veřejnost a souvisí 

s nastolováním témat, je tzv. morální panika. Podle B. McNaira tento termín použil jako 

první ve své studii o uživatelích drog v Londýně Jock Young a zakladatelem teorie 

morální paniky je Stan Cohen (1972). „Pojem morální panika (moral panic) popisuje 

sdělovacími prostředky vyvolaný stav veřejného znepokojení nad jistými jevy. Toto 

znepokojení je často vyšší, než by odpovídalo skutečné nebezpečnosti nebo četnosti 

výskytu daného jevu.“ (McNair, 2004, s. 56). Kriminální čin, o němž média informují, 

bývá často spojován s určitou skupinou, kterou je možné jasně rozpoznat, například 

životním stylem, oblečením, zájmy. Jelikož zpráva veřejnost zaujme, média se touto 

problematikou začnou více zabývat, předhání se mezi sebou, které přinese více 

informací, událost často zveličují, informují o všech zdánlivě podobných událostech, 

které spolu však mnohdy nesouvisejí. Tomášek uvádí, že na základě toho dochází ke 

zjednodušování a stereotypizaci. (Tomášek, 2010, s. 43). Díky tomu bývá přehlíženo, že 

daný trestný čin může mít v jednotlivých případech různé příčiny. Takové zpravodajství 

není objektivní. Dochází k polarizaci mezi danou skupinou a celou společností. 

Následuje panika, veřejnost se domáhá ochrany, jelikož se cítí ohrožena. Podle 

Tomáška toho často využívají političtí činitelé, zavádějí různá opatření, aniž by se 

snažili celý problém analyzovat a podrobněji by se jím zabývali. Daná skupina přijímá 

negativní nálepku, někdy se její chování dokonce zhorší. (Tomášek, 2010, s. 43-44). 

Příkladem mohou být fotbaloví fanoušci, ale morální panika je spojena v poslední době 

také s bojovými plemeny psů. Pokud se média určitému tématu věnují dlouho a 

opakovaně, popíší ho podrobně, pomalu začíná ztrácet na zajímavosti a pro publikum již 

není atraktivní. Média mu postupně přestanou věnovat pozornost a v důsledku toho se 

panika vytrácí.  

N. Postman v souvislosti s americkým televizním zpravodajstvím upozorňuje na 

problematiku zpravodajství a důsledky toho, že je pojímáno jako zábava, v níž mají 

velký význam emoce. Uvádí, že se často nejedná o informace, ale dezinformace. 

„Dezinformace není nepravdivá informace. Je to zavádějící informace – nepatřičně 

užitá, nepodstatná, útržkovitá nebo povrchní, informace, která vytváří iluzi, že něco 

víme, ale ve skutečnosti nás od poznání odvádí.“ (Postman, 2010, s. 125-126). 

Na základě výše uvedených poznatků je možné konstatovat, že masová média 

mají určitý vliv na veřejné mínění. Tento vliv je v různých obdobích jiný a u každé 
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osoby se jedná o individuální záležitost. Média mohou být také zneužitelná, když se 

stávají nástroji moci, jak k tomu v minulosti docházelo. J. Jirák a B. Köpplová uvádějí: 

„Jakkoli je působení médií na jednotlivce i společnost zřejmý a nepopiratelný fakt 

podložený řadou empirických zjištění, výklad povahy tohoto vlivu je obtížný a možnost 

důkazu o jeho povaze namnoze nereálná.“ (Jirák a Köpplová, s. 322). 

Obtížnost přesně vyjádřit účinky médií vysvětlují i M. DeFleur a S. Ballová-

Rokeachová. Je to dáno tím, že u masových médií dochází k neustálému vývoji, 

zejména co se týká komunikačních technologií. Stejně tak se vyvíjí a mění společnost. 

Je tedy obtížné popsat něco, co není uzavřené. „Proto je těžké popsat pravidelnosti nebo 

vysvětlit účinky masové komunikace, které by platily pro všechny občany a vždycky.“ 

(DeFleur a Ballová-Rokeachová, 1996, s. 158). 

V souvislosti se zobrazováním kriminality upozorňují na roli médií i odborníci 

na kriminalitu, O. Novotný a J. Zapletal: „Tisk věnuje pozornost především senzačním 

případům, mezi něž patří na prvém místě závažné násilné trestné činy.“ Uvádějí, že 

kriminální zpravodajství je „nezřídka vzdáleno realitě, chybí v něm zasvěcený pohled 

na příčiny páchání trestných činů.“ (Novotný a Zapletal, 2008, s. 301). 

Kriminolog Jan Tomášek připouští, že názor veřejnosti na kriminalitu je 

formován více faktory. Jedním z nich sice jsou masová média, která o ní informují, ale 

„nejen díky médiím mají lidé o zločinu nepřesné či mylné představy.“ (Tomášek, 2010, 

s. 46). Příčinu toho, že lidé důvěřují informacím o trestné činnosti z médií, spatřuje J. 

Tomášek v nedostatku jejich osobní zkušenosti s institucemi, jako jsou policie, soudy, a 

v nedůvěře v ně. (Tomášek, 2010, s. 207). Uvádí, že většina veřejnosti získává 

informace o kriminalitě z médií, přestože je dnes všeobecně známo a mnoha studiemi 

podloženo, že obraz trestné činnosti, který přináší média, je velmi zkreslen. „Novináři 

se přednostně zajímají o delikty, které splňují nároky pro publikum. (…) Ačkoli 

v celkové struktuře kriminality převládají spíše méně závažné majetkové trestné činy, 

v médiích je pozornost přednostně věnována zločinům násilného charakteru.“ 

(Tomášek, 2010, s. 207). Obdobné výsledky přinesla studie provedená v Trinidadu, 

v níž rovněž došli k závěru, že se média zaměřují spíše na zřídka se vyskytující násilnou 

a mravnostní trestnou činnost. (Chadee a Ditton, 2005, s. 322). 

V České republice byly zjištěny důležité informace výzkumem veřejného 

mínění
3
, který provedl Institut pro kriminologii a sociální prevenci na základě zadání 

                                                 
3
 Zjištěné informace byly publikovány pod názvem Občané o kriminalitě a prevenci. 
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Republikovým výborem pro prevenci kriminality. Cílem bylo zjistit, jaké mají názory 

na kriminalitu a její prevenci občané České republiky. Jednou ze zkoumaných oblastí 

bylo, odkud čerpají informace o kriminalitě. Nejvíce respondentů označilo televizi 

(napříč všemi věkovými skupinami), na druhém místě byl tisk a na třetím rozhlas. 

(Večerka, 2007, s. 26). 

 

1.2.1 Kriminalita v médiích 

Kriminalita je pro média dlouhodobě zajímavým tématem, objevuje se ve všech 

možných formách. Jak již bylo uvedeno, jelikož mají média do určité míry moc 

ovlivňovat veřejné mínění, mohou se podílet i na tom, jakou představu budou mít lidé o 

trestné činnosti. Jedná se například o výběr typů trestných činů, které nemusí být ve 

zpravodajství zastoupeny podle toho, jak jsou časté, nýbrž na základě jejich divácké 

atraktivity. To je způsobeno zejména tím, že cílem jednotlivých médií je, aby měla co 

nejvyšší sledovanost, nejde tedy na prvním místě o objektivitu, ale o způsob, jak 

zaujmout příjemce (čtenáře, posluchače, diváka).  

Y. Jewkesová popsala faktory, jimiž se média řídí při výběru trestných činů, o 

nichž budou informovat. (Tomášek, 2010, s. 36). Prvním je možnost zjednodušování. 

Zločin bývá popsán jednoduše, srozumitelně, bez hlubších souvislostí a podrobnějších 

informací. Často bývají vynechány i důležité okolnosti. Uvádí, že média o zločinu 

typicky referují na základě binární opozice, kdy kontext zdůrazňuje boj dobra se zlem, 

nevinných a viníků, normálních a deviantních jedinců. (Jewkes, cit. podle Tomáška, 

2010, s. 36). Dalším je princip personifikace a individualismu, zpráva o trestném činu je 

podávána jako příběh o lidech, za zločin je odpovědný pachatel, další okolnosti nejsou 

podstatné, jde především o to, jak před agresivním a zvrhlým pachatelem ochránit 

společnost. Y. Jewkesová sem dále zařadila známky rizika a ohrožení. Média často 

informují o různých nebezpečích, hrozbách, které mohou nastat, a také tímto způsobem 

zobrazují zločin. Přestože je na základě mnoha statistik dokázáno, že k nejzávažnějším 

trestným činům, například k vraždám, dochází nejčastěji mezi lidmi, kteří se znají 

(může se jednat o rodinné příslušníky, kolegy ze zaměstnání, přátele), v médiích jsou 

však vrazi a jiní násilníci líčeni jako neznámí devianti, kteří si své oběti hledají na 

opuštěných temných místech. Z hlediska typů bývají často zobrazovány činy, které mají 

sexuální podtext nebo se týkají násilí. Událost je zachycena působivě a dramaticky. 

Dalším faktorem jsou známé a vysoce postavené osobnosti. Zprávy, v nichž figurují, se 
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objevují nejen v bulvárních, ale stále častěji i v seriózních médiích. Za zajímavé jsou 

považovány události, kde jsou jako oběti, ale také jako pachatelé, přičemž se mnohdy 

jedná pouze o drobné přestupky. Následujícím faktorem je prostorová a kulturní 

blízkost. Každého se dotknou více zločiny, které jsou v jeho blízkosti, ať už prostorově, 

například ve stejném městě, nebo kulturně, obětí je osoba ze stejné sociální vrstvy. 

Pokud se jedná o prostorovou blízkost, publikum zaujme i každý méně závažný přečin. 

Média také často využívají možnosti poutavé vizuální prezentace. Obrazy působí 

poutavěji než slova. Grafické znázornění bývá často využíváno v televizním 

zpravodajství, ale také v tisku. Posledním faktorem podle Y. Jewkesové jsou děti a 

mládež. Není významné, jestli jsou v roli pachatele či oběti. Jelikož je mládež 

považována za jakýsi obraz budoucnosti, je pro veřejnost pobuřující, když se dozvídá o 

tom, že páchá trestné činy. V případě, že se dítě stane obětí trestného činu, je to pro 

publikum ještě zajímavější a více pobuřující. (Jewkes, cit. podle Tomáška, 2010, s. 39-

40). 

Faktory, díky kterým jsou jednotlivé zločiny pro média zajímavé, studovali i 

další kriminologové. Podle Ch. Greera je významné, když je u určitého deliktu shledána 

nějaká institucionální nebo systémová chyba. Přestože je vina téměř vždy na pachateli, 

veřejnost zaujme pochybení policie, soudu nebo státního zastupitelství. (Greer, 2007, s. 

49). 

J. Tomášek popisuje problematiku výběru zpráv o trestných činech tvrzením: 

„Celkový obraz zločinu, který nám média zprostředkovávají, je výrazně ovlivněn jejich 

přednostním zájmem o neobyčejné a dramatické skutky. (…) Diskuse, kterou ve 

společnosti navozují, je díky tomu nejednou vedena převážně emocemi, neboť emocí je 

takto pojímané kriminální zpravodajství záměrně plné.“ (Tomášek, 2010, s. 41). 
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1.3 Kriminologie 

Jelikož se tato diplomová práce zabývá vývojem reprezentace kriminality 

v tištěných médiích, bude se tato kapitola věnovat samostatnému vědnímu oboru, který 

se zločinem zabývá – kriminologii a jejím poznatkům. Pojem kriminologie vytvořil již 

v 19. století francouzský antropolog Topinard (1879). Tento termín později použil 

italský právník Garofalo v souvislosti se svou knihou Criminologia (1885). Pojem se 

ujal a byl všeobecně používán. Od roku 1882 se také vyskytuje termín kriminální 

sociologie. 

Slovo kriminologie vzniklo složením dvou výrazů, latinského crimen, zločin, a 

řeckého logos, což je nauka nebo vědění. Stručně vyjádřeno je tedy kriminologie vědou 

o zločinu. Předmětem jejího zkoumání je kriminalita. Co se týká přesného vymezení 

tohoto termínu, je však podle Jana Tomáška mezi kriminology spor. Hovoří se o 

takzvané legální definici kriminality, která vychází z trestního zákona. Trestní zákoníky 

se však neustále mění. Čin, který je v určité době považován za trestný, může být v jiné 

etapě zcela běžný, a naopak. „Souvisí to se změnami jednotlivých historických dob a 

vývojem ve společnosti“. (Tomášek, 2010, s. 12). Oproti tomu sociologická definice 

kriminality, jejíž pojetí je na trestních zákonech nezávislé, se zaměřuje na porušování 

morálních či sociálních norem. Nejde tedy jen o to, co je dáno zákonem, ale také o jevy, 

které společnost považuje za nevhodné či nepřípustné, přestože se jimi zákon nezabývá. 

Tyto normy však také nejsou neměnné. Vyvíjí se v souvislosti časovým obdobím, 

odlišné mohou být v jednotlivých zemích a kulturách, ale i v rámci jedné země může 

být stejný čin nahlížen různě podle toho, kdo jej hodnotí. Sociální normy tedy nejsou 

univerzálně platné. (Tomášek, 2010, s. 16). 

Podle G. Kaisera je „Kriminologie uspořádaný celek empirického vědění o 

zločinu, zločinci, negativní sociální „nápadnosti“ a o kontrole tohoto chování.“ (Kaiser, 

1994, s. 1). Kaiser také uvádí, že neexistuje jednotné a závazné vymezení pojmu 

kriminologie, ale přesto se názory na to, co se kriminologií rozumí, až na drobné 

odchylky neliší. „Existuje shoda, že jevy jako alkoholismus, obtěžování na veřejnosti, 

prostituce a sebevražda patří k předmětu kriminologie“. (Kaiser, 1994, s. 1).  

Podobný náhled mají na kriminologii O. Novotný a J. Zapletal, kteří ji definují 

následovně: „Kriminologie je věda o kriminalitě (zločinnosti), o jejích pachatelích a 

obětech a o její kontrole.“ (Novotný a Zapletal, 2008, s. 15). 
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Přestože je kriminologie samostatný vědní obor, „jde o nauku multidisciplinární“ 

(Novotný, Zapletal, 2008, s. 16). To je dáno tím, že kriminalita jako sociálněpatologický 

fenomén má aspekty společenské i osobnostní, sociologické, psychologické, 

psychiatrické, pedagogické a trestněprávní.  

Také vysvětlují tvrzení, že je kriminologie vědou empirickou: „Jde o vědu 

empirickou, jelikož je založena na kriminologických empirických výzkumech, jejichž 

výsledky je možné přezkoumat.“ (Novotný a Zapletal, 2008, s. 18). Jako empirická věda 

vychází z výzkumných východisek, založených více na pozorování, než na úsudcích, 

přestože je tu pro ně také prostor. Kaiser uvádí, že je nutné zabývat se fakty, „i když 

jsou v rozporu s očekáváními“. (Kaiser, 1994, s. 4). Důležitost empirických dat nad 

úvahami zdůrazňuje J. Tomášek: „V duchu pozitivismu nemá kriminolog o zločinu a 

jeho příčinách spekulovat či planě filosofovat, nýbrž o něm po vzoru exaktních věd 

shromažďovat empirická data, a v nich pak hledat prokazatelné souvislost a kauzální 

vztahy.“ (Tomášek, 2010, s. 19). 

Do předmětu kriminologie patří také zkoumání obětí trestných činů, čímž se 

zabývá viktimologie, která je obvykle považována za součást kriminologie, nejedná se 

tedy o samostatnou vědní disciplínu (přestože tak bývá někdy označována). (Novotný a 

Zapletal, 2008, s. 23). S touto naukou souvisí dva termíny, a to viktimnost – souhrn 

dispozic člověka stát se obětí trestného činu, dále viktimizace, což už je samotný proces 

přeměny potenciální oběti v oběť skutečnou. Novotný a Zapletal také uvádějí, že je 

viktimizace rozlišována na primární a sekundární. Primární viktimizace znamená, že jde 

o fyzické, psychické nebo majetkové poškození oběti přímo trestným činem. 

Sekundární viktimizací je například poškození oběti reakcí státních orgánů či 

společnosti na trestný čin, zvláště, pokud je neadekvátní.  (Novotný a Zapletal, 2008, s. 

23). K sekundární viktimizaci tedy dochází, když je oběti po ukončeném trestném činu 

způsobena další újma, která může převýšit újmu primární. (Novotný a Zapletal, 2008, s. 

159). Na sekundární viktimizaci se mohou podílet také média, když o oběti píší, nebo 

dokonce zveřejní její fotografii. Nejde však jen o to, že je známa jejich totožnost, ale 

oběť může být navíc kritizována, že si za to může sama, například svým chováním 

(vyzývavost u ženy, která byla znásilněna), nebo přehnanou důvěřivostí v případě 

krádeže (u okradených seniorů), apod. Jak uvádějí J. Jirák a B. Köpplová: „Zobrazení 

obětí některých trestných činů může navíc vést – pod vlivem hodnot, které daná 

společnost vyznává – k zatracování či odsuzování příslušné oběti.“ (Jirák a Köpplová, 

2009, s. 361). 



 

25 

 

Viktimologie se také zabývá pomocí obětem, „nejčastěji jde o oběti sexuálních 

trestných činů“. (Novotný, Zapletal, 2008, s. 311). 

 

1.3.1 Výzkumy a statistiky 

Přestože není předmětem této diplomové práce zabývat se výzkumy stavu 

skutečné kriminality, ale pouze tím, jak je prezentována v médiích, bude v této kapitole 

krátká zmínka o výzkumech. 

Úloha statistických výzkumů je bezesporu významná, je však nutné vzít na 

vědomí, že i statistická data nevypovídají úplně přesně o počtu spáchaných jednotlivých 

trestných činů, což je způsobeno tím, že ne všechno kriminální chování je zaevidováno. 

A. Giddens tvrdí, že „statistiky týkající se zločinu a delikvence jsou těmi nejméně 

spolehlivými ze všech oficiálně zveřejňovaných údajů v sociální oblasti.“ (Giddens, 

1999, s. 200). Kriminalitu rozlišujeme na registrovanou a latentní (skrytou), právě ta 

způsobuje, že celková data nejsou konečná, protože některé trestné činy nebyly 

odhaleny, tudíž ani oficiálně zaznamenány. Novotný a Zapletal popisují hlavní faktory, 

které ovlivňují míru latentní kriminality: „je to zejména intenzita formální a neformální 

kontroly, tolerance poškozených a úroveň právního vědomí občanů.“ (Novotný a 

Zapletal, 2008, s. 48). J. Tomášek uvádí některé důvody, proč nejsou trestné činy vždy 

odhaleny: o některých zločinech ví pouze pachatel, o jiných mohou vědět další lidé, ale 

buď je tolerují, nebo si je neuvědomují (podávání alkoholu nezletilým). Dále to jsou 

trestné činy, u nichž se nikdo necítí jako oběť (narkoman neudá svého dealera drog), 

nebo se naopak oběť obává důsledků a skutek neoznámí (oběť znásilnění). Některé 

oběti zločinu jej nenahlásí, protože to považují za zbytečné, případně nemají důvěru 

v policii, nevěří, že by se pak záležitost vyřešila. Mohou být ale také situace, kdy sama 

oběť spáchala nějaký trestný čin a má obavy z jeho odhalení. (Tomášek, 2010, s. 73). 

Od latentní kriminality je však nutné odlišit umělou latenci. Jde o skutky, které 

odhaleny byly, ale z různých důvodů nebyly zaevidovány. Podle J. Tomáška může jít o 

případy, kdy nebyl svědek shledán důvěryhodným, nebo není dostatečné množství 

důkazů, že k činu skutečně došlo, policie také může mylně dojít k závěru, že se 

nejednalo o trestný čin, případně mohou určitou událost považovat za vyřešenou jiným 

způsobem (napomenutím, varováním), pak ji do spisů nezaznamenají. Může však jít 

také o záměrné zatajování. (Tomášek, 2010, s. 77).  Registrovaná kriminalita je ta, o 

které se ví, a je zaevidována. Nejčastější způsob, jak se policie dozví o spáchání 
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trestného činu, „je podání trestního oznámení občanem.“ (Novotný, Zapletal, 2008, s. 

48). 

Statistické údaje také mohou být a jsou zkresleny několika dalšími vlivy. Těmito 

vlivy se zabýval mimo jiné Jan Tomášek. Jedním z nich je kriminalizace a 

dekriminalizace určitých trestných činů. Dochází k nim v rámci legislativních změn 

trestního práva. Tato komplikace by se projevila zejména u komparace dat za dvě různá 

časová období, během nichž by došlo k nějaké změně. (Tomášek, 2010, s. 83). Dále 

upozorňuje na možnou změnu trendů v trestní politice, v důsledku toho je například více 

pozornosti policie věnováno určitému jevu a jeho potírání (nalévání alkoholu 

v restauracích nezletilým), čímž jsou výsledná data ovlivněna. Dalším typem zkreslení 

je způsob vykazování trestných činů. Při jednom činu může být spácháno více trestných 

činů najednou a záleží jen na tom, jaká pravidla si tvůrci výzkumu stanoví. Také musí 

být přesně stanoveno, jestli budou ve statistikách všechny trestné činy, nebo jen ty, které 

byly dokonané (neskončily během jejich přípravy). Potíže způsobují také časové 

prodlevy, protože některé trestné činy jsou do statistických záznamů zaneseny později, 

tedy ne v roce, kdy byly spáchány. Další jsou také demografické vlivy. Kriminální 

chování souvisí také s pohlavím a věkem pachatele. „Struktura trestné činnosti ostatně 

naznačuje, že výrazně silněji jsou zločinem zatíženi muži a mladí lidé. Z toho vyplývá, 

že čím větší bude jejich zastoupení v populaci, tím vyšší hodnoty v počtech trestných 

činů můžeme očekávat.“ (Tomášek, 2010, s. 83). Tomášek také nevylučuje, že při 

zpracování dat může také dojít k omylu, který může být úmyslný, ale i nedbalostní. 

(Tomášek, 2010, s. 82). 

Také G. Kaiser se věnuje námitkám proti vypovídající hodnotě kriminálně 

statistických dat. Upozorňuje na určité nedostatky, pro něž jsou statistiky nejčastěji 

kritizovány, jako je absence kriminologicky relevantních otázek, nedokonalost a 

nespolehlivost zjišťovací techniky, problematika latence. „Kriminálně statistických dat 

se nezřídka používá naivně, dochází k jejich zneužívání a nadměrnému interpretování.“ 

(Kaiser, 1994, s. 151). 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že statistické údaje nevypovídají přesně o stavu 

kriminality.  

Kriminologie provádí ještě další výzkumy, jedním z nich jsou self-reportové 

studie. Respondenti anonymně odpovídají na dotazy, zda se někdy dopustili určitých 

trestných činů nebo jiného sociálně nepřijatelného jednání. Nebere se ohled na to, jestli 

tyto činy byly odhaleny.  Podle Tomáška jsou tyto výzkumy dokonalejším a přesnějším 
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měřítkem rozsahu či struktury kriminality, protože umožňují nahlédnout skutečné 

zasažení populace delikventním chováním, a to bez ohledu na schopnost orgánů činných 

v trestném řízení příslušné jevy odhalovat a postihovat. (Tomášek, 2010, s. 90).  

Dalším typem výzkumů o stavu kriminality jsou viktimologické studie, které 

získávají informace od obětí. Respondenti odpovídají na dotazy, zda byli v určité době 

viktimizováni. Tento výzkum využívá v České republice Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci
4
. Podle Kaisera toto komparativní dotazníkové šetření přispívá 

k dešifrování celosvětového problému kriminality, o což se marně pokoušela 

mezinárodní kriminální statistika. (Kaiser, 1994, s. 223). Podle Novotného a Zapletala 

je viktimologie významná tím, že „přispívá k obohacení kriminologických znalostí o 

etiologii trestné činnosti. Výsledky viktimologického bádání jsou velmi přínosné pro 

prevenci kriminality“. (Novotný a Zapletal, 2008, s. 151). 

Mezi další výzkumné techniky se řadí přímé pozorování, které může být 

zúčastněné (pozorovatel je po určitou dobu součástí sociálního prostředí, které zkoumá) 

nebo nezúčastněné. Pozorování je skryté nebo zjevné. Dále se sem řadí experiment, 

který může probíhat v uměle vytvořeném prostředí – v tomto případě je označován jako 

laboratorní, nebo v přirozených podmínkách - přirozený experiment. Další technikou je 

studium a analýza dokumentů (soudní nebo osobní spisy, záznamy z trestních rejstříků 

apod.). 

 

1.3.2 Kriminální statistiky v České republice 

V České republice zpracovává kriminální statistiky několik institucí. Jako první 

jmenujme policejní kriminální statistiky, jejichž zpracováním je pověřeno Policejní 

prezidium ČR. Obsahují dva typy údajů, které je nutné odlišovat: informace o 

pachatelích a informace o trestných činech. Jde o to, že jeden pachatel může spáchat 

více trestných činů, ale i naopak za jedním činem může být více pachatelů. J. Tomášek 

zmiňuje klasifikaci, podle níž jsou statistiky v České republice zpracovávány: „Základní 

kategorie tvoří kriminalita obecná (majetková, násilná, mravnostní a ostatní), 

hospodářská, vojenské trestné činy a kriminalita zbývající.“ (Tomášek, 2010, s. 84). 

                                                 
4
 V roce 2006 proběhl výzkum, kterého se zúčastnilo 3 082 respondentů starších 15 let z celé České 

republiky. Jeho závěry byly publikovány pod názvem Zkušenosti obyvatel České republiky s některými 

delikty – výsledky viktimologického výzkumu v elektronické publikaci Vybrané výsledky výzkumu IKSP 

v letech 2004 – 2007, s. 56 - 64. Téměř dvě třetiny respondentů se v letech 2002-2006 staly obětí 

některého z uvedených trestných činů. Výzkum sledoval také to, jak často jsou trestné činy nahlášeny na 

policii, a pokud ne, tak z jakého důvodu. Dostupné z http://www.ok.cz/iksp/docs/361.pdf  

http://www.ok.cz/iksp/docs/361.pdf
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Dále Tomášek dodává, že tato statistika sleduje také místo spáchání zločinu, procento 

objasněných skutků, počet pachatelů, použití zbraně, výši škody, vliv alkoholu či drog. 

Podle J. Tomáška se klasifikace policejní statistiky nemusí vždy shodovat s trestním 

zákonem“. (Tomášek, 2010, s. 84). 

Dalším zdrojem jsou statistiky státních zastupitelství a soudů, tzv. justiční 

statistiky, které sestavuje Ministerstvo spravedlnosti. Tyto statistiky dodržují členění 

dané trestním zákonem a obsahují informace o stíhaných, obžalovaných a pravomocně 

odsouzených osobách, dále druhy uložených trestů a ochranná opatření.  

Statistiky zpracovává také Vězeňská služba, Probační a mediační služba ČR a 

Český statistický úřad. Od roku 1992 připravuje ročenky kriminality Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci. 

 

1.3.3 Klasifikace kriminality 

Kriminalitu je možné členit do různých kategorií. Může být klasifikována podle 

údajů o osobě pachatele, kdy je sledováno pohlaví, věk, státní příslušnost i předchozí 

trestná činnost. Další variantou je územní rozložení kriminality. „Nejběžnější je dělení 

podle druhu trestné činnosti“. (Tomášek, 2010, s. 67). 

Následující klasifikace (dle které bude zpracována i výzkumná část této práce) 

bude vycházet z knihy Kriminologie. (Novotný a Zapletal, 2008).  

 

1.3.3.1 Násilná kriminalita 

Násilná kriminalita je vedle kriminality mravnostní a majetkové součástí obecné 

kriminality. „Násilná kriminalita bývá z hlediska své frekvence považována za určitý 

ukazatel míry úspěšnosti úsilí státu a společnosti o kontrolu kriminality“. (Novotný a 

Zapletal, 2008, s. 285). Do násilné kriminality patří především vražda (ze msty nebo 

instrumentální – slouží k dalšímu účelu, například zcizení věci), loupež a úmyslné 

ublížení na zdraví. Dále je možné do násilné kriminality zařadit výtržnictví, týrání 

svěřené osoby, únos, omezování osobní svobody, omezování domovní svobody, 

vydírání a pronásledování. 

Patří sem také násilí proti věcem, což je vandalismus, žhářství, ale i tzv. verbální 

násilí, „jež jde nad rámec pohrůžky fyzickým násilím (pohrůžka jinou újmou, méně 

závažné formy narušování občanského soužití).“ (Novotný a Zapletal, 2008, s. 286). 
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Důležité je zmínit, že „násilná kriminalita je pojem kriminologický, nikoliv 

právní. Trestní zákon pojem násilí nedefinuje a neuvádí násilné trestné činy jako 

ucelenou skupinu.“ (Novotný a Zapletal, 2008, s. 287). V užším pojetí, které je 

v kriminologii nejobvyklejší, jde „o útok na fyzickou nebo psychickou integritu člověka 

ve smyslu užití fyzického násilí, resp. pohrůžky násilím, vůči jiné osobě.“ (Novotný a 

Zapletal, 2008, s. 286). 

O násilné kriminalitě je možné konstatovat, že ve společnosti není rozložena 

rovnoměrně. Novotný a Zapletal vysvětlují, že rozložení závisí na sociodemografických 

charakteristikách pachatelů (pohlaví, věk, bydlení ve městě či na venkově, sociálně 

ekonomický status, stupeň dosaženého vzdělání). „Násilné trestné činy páchají mnohem 

častěji muži než ženy, osoby do třiceti let věku než osoby starší, příslušníci nižších 

sociálně ekonomických vrstev než středních a vyšších, osoby nevzdělané než 

vzdělanější, lidé bydlící ve městech než na vesnicích.“ (Novotný a Zapletal, 2008, s. 

289). 

 

1.3.3.2 Mravnostní kriminalita 

Trestné činy, které patří pod mravnostní kriminalitu, mají společný rys, jsou 

spjaté s pohlavním pudem. „Společnost vytváří své regulační mechanismy, kterými 

vyvíjí tlak na formování sexuálního chování jedince a dalších druhů jednání s lidskou 

sexualitou spojených. Sexuální morálka a sociálně tolerované sexuální chování však 

náležejí k nejproměnlivějším a nejmnohotvárnějším jevům sociální a kulturní historie 

lidstva“. (Novotný a Zapletal, 2008, s. 310). 

Přesto je v rámci mravnostní kriminality možné rozlišit dvě skupiny trestných 

činů. Do první náleží jednání, „jež naplňují pojmové znaky tzv. sexuální kriminality. 

Její podstatou je ukájení pohlavního pudu formami, které společnost netoleruje.“ 

(Novotný a Zapletal, 2008, s. 310). Jde o znásilnění, pohlavní zneužívání, soulož mezi 

příbuznými, sexuální obtěžování, výtržnictví (sexuální exhibicionismus), ale také 

ohrožování mravnosti a přechovávání dětské pornografie. 

Druhá skupina je spojená s prostitucí, která sama o sobě již není považována za 

trestnou činnost, ale jedná se o kuplířství, obchodování s lidmi, ohrožování pohlavní 

nemocí. 

V souvislosti se statistickými údaji a jejich nepřesnými údaji je nutné zmínit 

právě znásilnění. Podle A. Giddense může být skutečný počet tohoto trestného činu až 
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pětinásobný. Zároveň uvádí, že i tyto odhady nejsou přesné. (Giddens, 1999, s. 214). 

Hlavním důvodem je, že nebývá z různých důvodů nahlášen.  

 

1.3.3.3 Majetková kriminalita 

„Majetková trestná činnost představuje ve vyspělých zemích převážnou část 

celkové kriminality. Nejčastěji se jedná o krádeže a podvody.“ (Novotný a Zapletal, 

2008, s. 334). Majetkovou kriminalitu je možné označit jako útok proti cizímu majetku 

a je možné ji rozčlenit do tří typů. 

První skupinou jsou trestné činy, provedené na základě zištnosti, kdy se pachatel 

chtěl obohatit. Patří do ní krádež, zpronevěra, podvod, lichva a další. Bylo by možné 

zařazení i loupeže a některých případů vydírání, ale „vzhledem k násilné povaze se řadí 

do násilné kriminality“. (Novotný a Zapletal, 2008, s. 334). 

Pro druhou skupinu je typické jednání poškozovací, například porušování 

povinnosti při správě cizího majetku, poškozování věřitele, poškozování cizí věci, 

zneužívání vlastnictví, poškození a zneužití záznamu na nosiči informací. 

Třetí skupinou je podílnictví, pachatel využívá trestné činnosti páchané jinou 

osobou. Také je sem zařazen trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti (tzv. praní 

špinavých peněz). 

Majetková kriminalita je do statistik rozdílně vykazována justicí a policií, což je 

dalším důvodem, že statistická data nemusejí být přesná, jak již bylo uvedeno 

v předchozí kapitole. „Justiční statistika důsledně respektuje vykazování majetkových 

trestných činů a hospodářských trestných činů podle stávající systematiky trestního 

zákona, zatímco policejní statistika vylučuje z majetkové kriminality některé druhy 

útoků, které sice spadají pod trestné činy majetkové, ale přesouvá je do okruhu 

kriminality hospodářské (podle vlastních kritérií, často jde o zpronevěru, podvod, 

poškozování věřitele).“ (Novotný a Zapletal, 2008, s. 335). 

 

1.3.3.4 Kriminalita hospodářská 

Hospodářskou kriminalitu je nutné odlišovat od obecné majetkové kriminality. 

To však není vždy snadné, jelikož některé trestné činy těchto dvou odlišných kategorií 

mohou být podobné. Hlavní rozdíl zdůrazňují Novotný a Zapletal: „Majetková 

kriminalita směřuje proti majetku (fyzických i právnických osob), hospodářská směřuje 
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proti hospodářskému systému a jeho fungování.“ (Novotný, Zapletal, 2008, s. 353). 

Často bývá označována jako kriminalita „bílých límečků“ (white collar crime). Toto 

pojmenování pochází od amerického kriminologa Edwina H. Sutherlanda již z roku 

1939. Do hospodářské kriminality patří například: podvodné postupy a zneužívání 

ekonomické situace, daňové úniky, podvodné zneužívání dotací (státních či 

mezinárodních), podvody vůči spotřebitelům (falšování zboží či jeho chybné označení), 

nekalá soutěž, klamavá reklama, počítačová kriminalita (krádeže dat), podvody ke 

škodě věřitelů, celní delikty, trestné činy týkající se peněz a měny. Zvláštní 

podskupinou je finanční kriminalita, která se týká finančního sektoru (bank, pojišťoven, 

investičních společností a fondů). Specifická forma hospodářské kriminality je tzv. 

„tunelování
5
“ firem. Podle Novotného a Zapletala jde o „nestandardní termín, který se 

dostal do odborné terminologie a jde v podstatě o odčerpávání majetku prosperující 

firmy osobami, které jej spravují.“ Také uvádějí, že ze všech tzv. postkomunistických 

zemí s výjimkou Ruska je údajně Česká republika v čele, pokud jde o výskyt této 

kriminality.“ (Novotný a Zapletal, s. 364). Osobnost pachatele hospodářské kriminality 

se od pachatele kriminality obecné majetkové výrazně liší. „Je bez zjevných projevů 

asociálnosti, bez narušených sociálních vazeb.“ (Novotný, Zapletal, 2008, s. 361). 

Motivem bývá osobní obohacení nebo získání nějakého prospěchu. 

 

1.3.3.5 Korupce 

„Český trestní zákon nezná trestný čin korupce, obsahuje však řadu ustanovení, 

která kriminalizují různá korupční jednání“. (Novotný a Zapletal, 2008, s. 373). Trestné 

činy spojené s korupcí se dělí do dvou skupin. První je definována jako „trestné činy 

úplatkářství“, druhá jako „ostatní trestné činy“ (zahrnuje například pletichy při veřejné 

soutěži a veřejné dražbě, pletichy při řízení konkursním a vyrovnávacím). Podle 

Novotného a Zapletala jsou z hlediska korupce nejrizikovější činnosti „rozhodování ve 

věcech obecného zájmu, zejména tam, kde rozhodují orgány veřejné správy“. (Novotný 

a Zapletal, 2008, s. 388).  

U korupce je vysoká latence, ve statistikách má na celkové kriminalitě 

minimální podíl. Podle Novotného a Zapletala je to dáno zejména tím, že není 

oznamovatel této činnosti, protože spokojený je uplácející i uplácený. Zmiňují také, že 

                                                 
5
 Podle Novotného a Zapletala trestní právo tento pojem nezná, bývá vykazován jako podvod nebo 

porušování povinnosti při správě cizího majetku. 
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„několik závažných případů korupce bylo odhaleno díky investigativním žurnalistům.“ 

(Novotný a Zapletal, 2008, s. 389). 

 

1.3.3.6 Organizovaná kriminalita 

Novotný a Zapletal uvádějí, že je velmi obtížné definovat pojem organizované 

kriminality, protože „jde o jev velmi heterogenní, zahrnující mnoho trestných činů.“ 

(Novotný a Zapletal, 2008, s. 395). Organizovanou kriminalitu nakonec definují takto: 

„Organizovaná kriminalita je soustavná a plánovitá trestná činnost páchaná hierarchicky 

strukturovanou skupinou osob, mezi nimiž existuje dělba činnosti. Jejím primárním 

cílem je dosažení vysokého zisku.“ (Tamtéž, s. 395). Novotný a Zapletal rovněž 

vysvětlují, že se vedle termínu organizovaná kriminalita používá v literatuře také pojem 

organizovaný zločin. Upozorňují, že někteří autoři chybně považují tyto výrazy za 

identické, což je chybné, protože „především v americké literatuře má termín 

„organized crime“ užší význam, zahrnuje pouze vysoce strukturované formy zločinu 

páchané skupinami mafiánského typu“
6
. (Tamtéž, s. 395). A. Giddens uvádí, že se 

termín organizovaný zločin používá pro „určité formy činnosti, jež se v mnoha směrech 

podobají řádnému podnikání, ale jsou protizákonné“. (Giddens, 1999, s. 219). G. Kaiser 

popisuje hlavní rozdíly mezi tradičními formami skupinové kriminality (například 

bandami) a organizovaného zločinu: osobní vztahy ustupují do pozadí, čin neurčuje 

pachatel, ale zákazník, dále bandy nevykazují tak pevnou organizační strukturu a 

kvalitu plánování zločinu. (Kaiser, 1994, s. 165). Zločineckými organizacemi se také 

zabýval M. Němec, který uvádí, že jejich činnost je motivována dosažením vysokých 

zisků, někdy též získáním vlivu ve veřejném a politickém životě – získáním moci. 

(Němec, 1995, s. 33). Mezi organizovanou kriminalitu patří například obchodování 

s nelegálním zbožím, pašování zbraní, krádež uměleckých předmětů, prostituce, 

obchodování s lidmi, vymáhání výpalného.  

A. Giddens také pojednává o Spojených státech amerických, kde má podle něho 

organizovaný zločin „pevnější kořeny a je houževnatější než v jiných průmyslových 

zemích.“ (Giddens, 1999, s 219). Jako největší zdroj příjmů pro organizovaný zločin 

v USA označuje sázení na koně a sportovní výsledky, dále nelegální loterii. G. Kaiser 

uvádí, že „ztělesněním organizovaného zločinu v USA byla po dlouhou dobu mafie“, 

                                                 
6
 V tomto textu jsou však v citacích jednotlivých autorů ponechány původní termíny tak, jak je autoři 

použili.  
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v současnosti však disponuje velkou paletou aktivit, které jsou pevně svázány se 

systémem volného tržního hospodářství. (Kaiser, 1994, s. 165). 

Co se týká nadnárodního organizovaného zločinu, nejrychleji se podle A. 

Giddense rozvíjí obchod s narkotiky. (Giddens, 1999, s. 220). K nejnovějšímu vývoji 

patří podle G. Kaisera podvodné napojení na cizí databanky a computerová kriminalita 

bez nutného zapojení osob. (Kaiser, 1994, s. 167). 

Podle Novotného a Zapletala je společenská závažnost organizované kriminality 

vysoká, a to z několika důvodů: jako první uvádějí přímé následky (vraždy, ublížení na 

zdraví, v případě narkomanie nárůst počtu drogově závislých osob a úmrtí narkomanů), 

dále je to vynaložení objemných státních prostředků pro policii a justici. „Organizovaná 

kriminalita vyvolává pocit silného ohrožení občanů, snižuje kvalitu jejich života.“ 

(Novotný a Zapletal, 2008, s. 399). 
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2. Analytická část  

2.1 Teorie k metodě výzkumu 

Články budou zpracovány kvantitativní obsahovou analýzou. Dle Dennise McQuaila jde 

o dominantní, empiricky orientované paradigma, které se od alternativního – jímž je 

kvalitativní analýza (nazývaná také strukturální analýza textů), odlišuje zejména tím, že 

je dílčí, systematické, generalizující, zobrazuje zjevný význam a je objektivní. (Mc 

Quail, 2007, s. 311). „Povrchový význam textu je zcela jednoznačný, může být přečten 

a kvantitativně vyjádřen“ (Mc Quail, 2007, s. 307).  

Podle Slovníku mediální komunikace je obsahová analýza nejpoužívanější technikou 

výzkumu mediálních obsahů. „V nejfrekventovanější kvantitativní podobě bývá 

popisována jako standardizovaná, systematická a intersubjektivně ověřitelná 

kvantitativní metoda analýzy zjevného obsahu – komunikace.“ (Reifová a kol., 2004, s. 

21). 

Kvantitativní analýza je vhodná pro zpracování velkého množství textů. Mezi její další 

přednosti patří, že je “přenositelná, poskytuje objektivní výsledky nezávislé na 

výzkumníkovi, který ji provádí, a výsledky (v zásadě statistické údaje) mohou být jasně 

a jednoznačně prezentovány v tabulkách a grafech.“ (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 

103). 

D. McQuail vysvětluje základní postup: 1) zvolit vzorek obsahu, 2) vytvořit relevantní 

rámec kategorií vnějších referentů, 3) zvolit jednotku analýzy obsahu (slovo, článek), 4) 

pomocí počítání frekvence zvolených jednotek obsahu zmiňujících se o relevantních 

tématech umístit obsah do připraveného rámce, 5) vyjádřit výsledky jako celkovou 

skladbu vybraného vzorku obsahu podle frekvence výskytu hledaných referencí. (Mc 

Quail, 2007, s. 308). 

Důležité je stanovení kategorií, což je možné buď předem, než začne samotný výzkum, 

nebo při zkušebním kódování. (Dominick, Wimmer, 2004). Kategorizace musí být 

přesně zvolena, aby se kategorie u každé proměnné vzájemně vylučovaly, a zároveň 

pokrývaly všechny možnosti. (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 106). Následuje 

statistické zpracování dat. 
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2.2 Cíl 

Cílem této diplomové práce je zjistit, jak velký prostor věnují české deníky článkům 

informujícím o kriminalitě a jak se tento prostor mění. Zaměří se také na to, jaký je 

v jednotlivých článcích podíl textové a obrazové části. Porovná objem událostí 

domácích a zahraničních. Dále bude analyzovat, jaké typy kriminality jsou nejvíce 

zastoupeny. Z genderového hlediska budou zkoumáni pachatelé a oběti trestných činů. 

Zjištěné údaje budou porovnány mezi jednotlivými deníky, i v jednotlivých obdobích. 

Výsledná data budou porovnána také se skutečností prostřednictvím údajů Českého 

statistického úřadu. 

 

2.3 Hypotézy a výzkumné otázky 

Hypotéza č. 1: Pachateli trestné činnosti jsou častěji muži než ženy. 

Hypotéza č. 2: Největší zastoupení kriminality bude v deníku Blesk. 

Hypotéza č. 3: Upřednostňováno bude zobrazování násilných trestných činů. 

 

Práce se také pokusí odpovědět na níže uvedené otázky: 

Jak velká část jednotlivých deníků je věnována kriminalitě. Jaký je rozdíl mezi deníky a 

jejich celkový vývoj? 

Kolik prostoru zabírá obrazová část? 

O jakém typu kriminality informují deníky nejčastěji? 

Kdo jsou nejčastější oběti trestných činů z hlediska rodu? 

Jsou trestné činy páchány častěji ve velkých městech nebo na venkově? 

 

Metoda: Údaje budou zjištěny pomocí kvantitativní obsahové analýza. 

 

2.4 Vzorek výzkumu 

Diplomová práce se zabývá způsobem zobrazování kriminality v českých tištěných 

médiích a jeho vývojem v období 1995 až 2010. Kritériem pro výběr deníků byla jejich 

čtenost, zvoleny tedy byly: Blesk, Mladá fronta Dnes a Právo. Přestože má každý 

uvedený deník i svoji internetovou variantu, byla upřednostněna verze tištěná, a to 
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především kvůli měření rozsahu jednotek, jelikož jednou z výzkumných otázek je, jak 

velký prostor jednotlivé deníky kriminalitě věnují.  

Deníky byly zkoumány formou sond, vybrány byly roky 1995, 2000, 2005, 2010. 

Jelikož se jedná o denní tisk, bylo nutné vzorek zúžit. Jako časový vzorek byl stanoven 

jeden kalendářní měsíc každého uvedeného roku. Z výběru měsíce, který bude 

zkoumán, byly předem vyloučeny letní měsíce a prosinec, aby nedošlo k případnému 

zkreslení dat. Po porovnání ostatních měsíců, mezi nimiž nebyly v množství či způsobu 

informování o kriminalitě shledány žádné významné odlišnosti, byl zvolen říjen. Ve 

všech časových obdobích vycházely všechny tři deníky 6x týdně, od pondělí do soboty.
7
 

Blesk má svůj speciál „Nedělní Blesk“, který je vydavatelstvím prezentován jako 

samostatný, nebyl tedy do výzkumu zahrnut
8
. 

Jelikož ani jeden z deníků nemá stálou samostatnou rubriku, která by se věnovala 

výlučně kriminalitě, byly jednotlivé deníky analyzovány v celém rozsahu. 

 

2.5 Vymezení kódované jednotky 

Za jednotku je pokládán každý článek informující o páchání trestné činnosti, přičemž 

případné fotografie, mapky či jiné grafiky jsou považovány za jeho součást, jejich 

velikost však byla měřena také zvlášť. Pokud je článek rozdělen mezi více stran (což 

bylo časté zejména u těch, co jsou na titulní straně), má stejný nadpis či je označen jako 

„pokračování“, je analyzován jako jedna jednotka. Do analýzy nebyly zahrnuty články, 

v nichž se pojednává o případných legislativních změnách týkajících se kriminality. 

Celkem bylo analyzováno 3 462 jednotek. 

 

2.6 Vymezení proměnné 

Před začátkem výzkumu je nutné zvolit proměnné, které budou sledovány. Některé byly 

stanoveny předem, jiné byly doplněny na základě zkušebního analyzování. Část byla 

naopak zrušena, jelikož byly vyhodnoceny jako nepodstatné (pachatel na fotografii), 

nebo oproti předpokladu je nebylo možné vzhledem k jejich minimálnímu výskytu 

dostatečně analyzovat (národnost, etnické zařazení). Také bylo zkoumáno, zda má 

článek nějakou obrazovou část, fotografii, mapku, graf apod. Původním záměrem byl i 

                                                 
7
 Některé mají sobotní vydání označené jako sobota – neděle, například Mladá fronta Dnes. 

8
 Navíc by mohlo dojít ke zkreslení dat, jelikož dva další zkoumané deníky nedělní vydání nemají. 
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rozbor těchto obrazových jednotek, při vyhodnocení dat však bylo zjištěno, že to jsou 

téměř vždy fotografie, z tohoto důvodu bylo od záměru upuštěno. Velikost článku 

včetně obrazové části byla měřena v cm2. Díky ní je možné sledovat objem kriminality 

na celkovém deníku a poté jej analyzovat v čase. Obrazová část byla měřena také 

zvlášť, aby bylo možné porovnat rozdíl mezi textovou a obrazovou částí. 

Dále bylo sledováno, jestli článek informuje o trestné činnosti v České republice nebo 

v zahraničí, což částečně komplikoval fakt, že u některých deníků chyběla samostatná 

rubrika, která by byla vyhrazena zahraničním událostem. Osobnost pachatele byla 

sledována z genderového hlediska, zvlášť bylo zaznamenáváno, jestli jich bylo více 

(více mužů, více žen). Podobné je to u oběti, zde však přibyly ještě děti, které byly 

vykazovány zvlášť (bez ohledu na pohlaví). Analyzována byla také lokalita podle 

spáchání trestného činu. Jak již bylo uvedeno, některé proměnné byly zrušeny. Jedná se 

o národnost a etnické zařazení, které bylo sice po celou dobu zaznamenávány, ale při 

konečné analýze bylo zjištěno, že se objevovaly minimálně, zjištěný údaj by tedy neměl 

patřičnou vypovídající hodnotu, proto nebude součástí výzkumu této diplomové práce. 

Další proměnnou je typ kriminality. Jak bylo uvedeno v teoretické části, práce vychází 

z klasifikace zpracované v knize Kriminologie (Novotný, Zapletal, 2008), v níž uvedené 

rozdělení kriminality je v souladu s rozdělením dle trestního zákona. Sledovány byly 

také jednotlivé trestné činy, přičemž není možné obsáhnout úplně všechny, navíc se 

některé objevovaly vzácně, například jednou. Pro tyto případy je vyčleněna kategorie 

ostatní. Zvlášť byly vykazovány autonehody a sebevražda. 
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2.7 Blesk 

2.7.1 Podíl kriminálního zpravodajství na celkovém objemu deníku 

2.7.1.1 Blesk, říjen 1995 

V roce 1995 vychází čtvrtý ročník tohoto deníku. Velikost jedné strany je 28 x 40 cm. 

Tiskem je pokryto zhruba 1 001 cm
2
. Tiráž se nachází na předposlední straně a je o 

velikosti 25,5 x 2,5 cm. Každé číslo má 16 stran. Počet stran za celý měsíc je 368.  

Mezi stálé rubriky patří Aktuality, Společnost, Horká linka, Servis, Sport, mezi občasné 

Reportáž a Téma. Články o trestných činech se nacházejí buď na úvodní straně, nebo 

v rubrice Aktuality. Tato rubrika se však netýká pouze zpráv o kriminalitě, jsou v ní 

uvedeny i další informace z jiných oblastí. Aktuality jsou umístěny na prvních stránkách 

deníku, hned po titulním listu. Jejich rozloha je 4 – 5 stran. Zpráv, které se týkají 

zahraničních událostí, je minimální množství a nacházejí se buď na titulní straně nebo 

v Aktualitách. Jak je patrné z grafu 1, kriminální zpravodajství v říjnu 1995 tvořilo 7% 

z celého objemu deníků. 

 

Graf 1:  P odíl kriminality na c elkovém 

objemu v deníku B les k, 1995

7%

93%

Kriminalita

Celkem

 

 

2.7.1.2 Blesk, říjen 2000 

Jedná se o devátý ročník tohoto deníku. Velikost jedné strany je 31 x 44 cm. Tiskem je 

pokryto zhruba 1 128 cm
2
. Tiráž se nachází na předposlední straně a je o velikosti 27 x 

2,5 cm. Počet stran deníku se mění, bývá jich 16, 20 nebo 24. Počet stran za celý měsíc 

je 484. Oproti roku 1995 je tedy znatelný nárůst objemu (zvýšila se velikost strany i 

celkový počet stran). 
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Mezi stálé rubriky patří Čechy, Čechy/Morava, Čechy/Praha, Politika, Sport, Servis, 

Horoskop/TV a Inzerce. Domácí zpravodajství se nachází na stranách, které jsou 

pojmenovány podle lokalit, k nimž se vztahují: Čechy, Čechy/Morava, Čechy/Praha. 

Zprávy z oblasti politiky mají samostatnou rubriku Politika. Stále chybí samostatná část, 

která by se věnovala zahraničním událostem, ty se tedy nacházejí buď na titulní, nebo 

na poslední, tematicky nevymezené straně. Těch, co se týkají trestné činnosti, je 

minimální množství, většinou pojednávají o známých osobnostech nebo kuriózních 

záležitostech. Kriminální zprávy z České republiky jsou součástí domácího 

zpravodajství, jsou tedy na stranách označených Čechy, Čechy/Morava, Čechy/Praha, 

výjimečně také v rubrice Politika. Jelikož Blesk nemá oproti ostatním zkoumaným 

deníkům samostatnou rubriku o kultuře, je velmi častým jevem, že se kulturní zprávy 

vyskytují na jednom místě se zprávami kriminálními, navíc jsou často uváděny střídavě, 

například mezi dva články o kriminalitě je vložen jeden informující o kulturní události, 

což působí neuspořádaným a neuceleným dojmem. Většina zkoumaných článků je o 

rozloze 3 x 3 cm, případně 3 x 4 cm, často se jich nachází více najednou, umístěných 

pod sebou v ohraničeném sloupci, což je odděluje od ostatních článků. Tento útvar je 

označen názvem „Bleskem“, což vystihuje, že se jedná skutečně o krátké zprávy, a 

nachází se napříč téměř celým deníkem. Tyto zprávy jsou charakteristické svou 

stručností, často se skládají pouze ze dvou vět. Nejčastěji pojednávají o drobných 

krádežích. V rámci jednoho útvaru jsou však opět články s různými tématy, společně 

s články o trestných činech jsou uvedeny další, týkající se jiných událostí (výsledkem 

výběrového řízení do oblastního orchestru, uzavírkou silnic, pořádáním festivalu). 

Přestože došlo v roce 2000 k nárůstu objemu, podíl kriminality se nyní snížil na 5%, 

zatímco ostatní zprávy tvoří 95%, jak je možné vidět na grafu 2. 

 

Graf 2:  P odíl kriminality na c elkovém 

objemu v deníku B les k, 2000
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2.7.1.3 Blesk, říjen 2005 

Jedná o čtrnáctý ročník tohoto deníku. Formát se mírně zmenšil, velikost jedné strany je 

28,5 x 41 cm. Tiskem je pokryto zhruba 1 034 cm
2
. Tiráž se nachází na předposlední 

straně a je o velikosti 25 x 2,5 cm. Strany kolísají mezi počtem 16, 24 a 32. Jejich 

celkový počet v tomto měsíci je 596. 

Složení rubrik se téměř neliší od roku 2000, pouze se objevují některé nové, reagující na 

současné události, například Reality show. Kriminální zprávy se vyskytují obdobně jako 

u předchozího zkoumaného roku v rubrikách Politika, Čechy, Čechy/Morava, a na 

rozdíl od roku 2000 jich je velké množství v rubrice Politika, výjimečně se objevují také 

v rubrice Sport. Nová, ale nepravidelná, je rubrika Zahraničí. Zpráv o trestných činech 

spáchaných v zahraničí je však stále minimálně a objevují se spíše na poslední straně 

deníku. Významnějším událostem jsou věnovány celé strany s názvem Kauza nebo 

Případ. Podíl kriminality na celkovém objemu deníku opět mírně poklesl, jsou to 4%, 

viz graf 3. 

 

Graf 3:  P odíl kriminality na c elkovém 

objemu v deníku B les k, 2005
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2.7.1.4 Blesk, říjen 2010 

V tomto roce vychází devatenáctý ročník deníku Blesk. Formát se na rozdíl od roku 

2005 zvětšil, velikost jedné strany je 30 x 42 cm. Tiskem je pokryto zhruba 1 502 cm
2
. 

Tiráž je o rozměrech 26 x 3 cm a bývá umístěna nepravidelně na posledních stranách 

deníku, nejčastěji na čtvrté straně od konce. Počet stran se mění, nejčastěji jich je 24, ale 

také 16, 20, 28, 32. Většina rubrik zůstává a má stejný název, pouze Společnost se mění 

na Prominenty. Rubrika Zahraničí se stala pravidelnou, ale kriminální zprávy ze 

zahraničí se dále objevují i na poslední (tematicky nevymezené) straně. Články o 
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kriminalitě v České republice se nacházejí nejčastěji opět v rubrikách Politika, Čechy, 

Morava, některé také ve Sportu, a nově také v Prominentech. Jedná se však spíše o 

drobnou trestnou činnost (zejména o krádeže), případně také o události, v nichž figuruje 

známá osobnost jako oběť trestného činu. Přestože závažnost těchto událostí nebývá 

významná, pro média jsou (jak již bylo uvedeno v teoretické části, kapitole věnované 

médiím) zajímavé. Zvláště pak pro deník Blesk, vzhledem k jeho „bulvárnímu“ 

charakteru. 

Z grafu 4 je patrné, že podíl kriminality na celkovém objemu deníku je 5%, jako tomu 

bylo v roce 2000. 

 

Graf 4:  P odíl kriminality na c elkovém 

objemu v deníku B les k, 2010
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Graf 5 zobrazuje, že deník Blesk ve sledovaném období postupně nabývá na objemu. 

V roce 2010 je hodnota objemu nejvyšší, 870 870 cm
2
. Podíl kriminality mírně kolísá, 

nejde však o žádné výrazné změny (hodnota se pohybuje mezi 4 – 7%). Na základě toho 

je možné konstatovat, že přestože má kriminalita v Blesku své místo, není jeho prioritní 

záležitostí, jelikož ani v jednom případě nedosáhla ani desetiny celkového objemu. 
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Graf 5:  Vývoj podílu kriminálního z pravodajs tví 

na c elkovém objemu B les ku
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2.7.2 Podíl obrazové a textové části u kriminálních článků 

Tato kapitola pojednává o podílu obrazové a textové části článků. Nesleduje celkovou 

hodnotu napříč celým deníkem, ale zaměřuje se pouze na kriminální články. Blesk coby 

typické bulvární médium vychází od začátku své existence jako celobarevný. Fotografie 

se nacházejí spíše u těch kriminálních článků, které jsou rozsáhlejší a většinou zabírají 

celou stranu, případně více stran. Na níže uvedených grafech je možné sledovat, jak se 

vyvíjel podíl textové a obrazové části v průběhu zkoumaných let.  

V roce 1995 je deník celobarevný, kromě obrazové části jsou barevné i nadpisy článků, 

ale také podklady, na nichž jsou napsány, přičemž jsou využívány různé barvy. 

Fotografie převažují barevné, ale jsou zde i černobílé. V rubrice Aktuality je používáno 

méně barev, většinou je zde kombinace bílé, černé a červené, například oproti rubrikám 

Společnost a Sport, které bývají pestřejší. Graf 6 zobrazuje podíl obrazové části na 

celkovém objemu kriminálních článků. V roce 1995 tvořila barevná část článků 7,07%, 

zatímco textová část 92,93%. Fotografie jsou používány spíše v jiných rubrikách. 
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Graf 6:  Obraz ová a textová č ás t v 

deníku B les k, 1995
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V říjnu 2000 zůstává deník Blesk celobarevný, ale oproti předchozímu roku 1995, jsou 

kriminální články méně doplňovány barevnou částí, což je poměrně překvapivé. Její 

podíl na těchto článcích je pouze 3,08%, což dokazuje graf 7. Fotografie se vyskytují 

více u jiných událostí, převážně v rubrikách Čechy a Sport. 

 

Graf 7:  Obraz ová a textová č ás t v 

deníku B les k, 2000
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V roce 2005 je i nadále Blesk celobarevným deníkem, některé kriminální události jsou 

uvedeny v rubrice Expres, v níž bývají skutečně jen stručné zprávy o 2 až 3 větách a bez 

jakékoli obrazové části, mnoho kriminálních zpráv je umístěno v hlavní rubrice Čechy, 

případně Čechy/Morava, které jsou z velké části doplňovány fotografiemi, což se 

projevuje vzrůstem hodnoty podílu obrazové části, která dosahuje 20,32%, je tedy 

možné konstatovat, že jednu pětinu článků o kriminalitě tvoří obrazová část, viz graf 8. 

Oproti předchozím zkoumaným rokům je to zatím nejvíce.  
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Graf 8:  Obraz ová a textová č ás t v 

deníku B les k, 2005

79,68%

20,32%

Textová č ás t

Obraz ová č ás t

 

 

I v roce 2010 zůstává Blesk celobarevný, často jsou barevné i celé listy, články jsou 

hojně doplňovány fotografiemi, a to převážně barevnými, černobílých je minimum. Tak, 

jako se zvyšuje podíl barevných příloh u ostatních článků, dochází k tomu i u těch 

z oblasti kriminality. V grafu 9 je tento nárůst zcela evidentní, dokonce je ještě vyšší 

než v roce 2005. Obrazová část u kriminálních článků zaujímá 29,49%. 

Graf 9:  Obraz ová a textová č ás t v 

deníku B les k, 2010
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Graf 10 zobrazuje vývoj rozlohy textové a obrazové části kriminálních článků 

v jednotlivých letech. Hodnoty jsou zobrazeny v cm
2
. Kromě roku 2000, v němž se 

hodnota oproti předchozímu zkoumanému roku 1995 snížila, postupně docházelo 

k výraznému nárůstu obrazové části. V roce 2010 dosáhla obrazová část na nejvyšší 

hodnotu, zatímco textová část byla 48 207 cm
2
, obrazová byla 20 165 cm

2
. To, že se 

podíl obrazové části zvyšoval, je možné vysvětlit zejména tím, že pro Blesk jako 

typické bulvární médium je důležité, aby byl pro čtenáře dostatečně atraktivní. 
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Graf 10:  Vývoj roz lohy textové a obraz ové č ás ti v 

deníku B les k
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2.7.3 Domácí a zahraniční události 

V deníku Blesk výrazně dominují domácí události nad zahraničními, které v prvních 

dvou sledovaných obdobích (1995 a 2000) nemají ani vlastní rubriku a bývají uváděny 

na titulní nebo naopak na poslední straně. Samostatná rubrika o zahraničí
9
 se 

vyskytovala, navíc nepravidelně, až ve třetím analyzovaném období. Ve čtvrtém byla již 

pravidelnou součástí deníku, ale zahraniční kriminální události se objevovaly i na jiných 

místech, což působí roztříštěným dojmem. Články o zahraničních trestných činech 

většinou informují o násilných skutcích, nejvíce o vraždách. Často v nich figurují známé 

osobnosti, někdy se také jedná o spíše drobnou trestnou činnost nebo kuriózní události. 

Graf 11 zachycuje zajímavý výsledek, protože největší hodnota zahraničních 

kriminálních událostí se objevuje v prvním sledovaném roce, kdy ještě ani neexistovala 

zahraniční rubrika. Jak bylo uvedeno, ta se stala pravidelnou součástí deníku ze 

sledovaných let až v tom posledním, ale věnovala se spíše jiným typům událostí, 

protože kriminální články ze zahraničí dosáhly pouze na 12,54%, zatímco domácí 

články z oblasti kriminality dominují s 87,46%. Nejmenší podíl zahraničních 

kriminálních událostí je ale v roce 2005, kdy zahraniční rubrika již existovala, ale 

vyskytovala se jen nepravidelně. 

 

                                                 
9
 Myšleno celkově o zahraničí, ne o zahraničních kriminálních událostech. 
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Graf 11:  Vývoj podílu domác í a z ahranič ní kriminality v deníku 

B les k
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2.7.4 Kriminální zpravodajství na titulní straně 

Při analýze článků bylo rovněž sledováno, jestli jsou uvedeny, nebo alespoň jejich část, 

na titulní straně. Z grafu 12 je patrné, jak vypadal vývoj z hlediska počtu článků, o nichž 

byla na první straně alespoň zmínka. V roce 1995 byl celkový počet článků 228, z toho 

se jich na titulní straně objevilo 27. Dosažení této hodnoty se již neopakovalo. V roce 

2000 bylo zkoumáno 677 článků, tedy nejvíc ze všech čtyř období, ale na prvním listu 

jich bylo pouze 9. Rok 2005 pokračuje v sestupné tendenci, z celkového počtu 517 

článků jsou pouze 4 na první straně, v posledním roce 2010 zde již nárůst patrný je, ale 

nedosahuje nejvyšší hodnoty, z 327 článků jich bylo na první straně zmíněno 14. Na 

titulní straně se nejčastěji objevují články informující o vraždách, teroristických útocích, 

pohlavním zneužívání, případně o činech, při nichž byla obětí známá osobnost, což 

souvisí se zaměřením Blesku, který věnuje velkou část své pozornosti tzv. celebritám. 
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Graf 12:  P oč et č lánků na titulní s traně

27

9

4

14

0

5

10

15

20

25

30

B les k 95 B les k 00 B les k 05 B les k 10

 

 

2.7.5 Zastoupení jednotlivých typů kriminality  

Deník Blesk se zabývá všemi možnými typy kriminality. Jednotlivé grafy zachycují 

rozložení podle počtu článků. Na grafu 13 je zobrazeno rozdělení v roce 1995, v němž 

pojednávalo 51% článků o násilné kriminalitě. S 23% procenty následuje kriminalita 

majetková. Ostatní typy kriminality mají hodnoty již jen pod 10%.  

 

Graf 13:  R oz dělení kriminality v deníku B les k, 

1995
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V roce 2000 však dochází ke změně, jak je vidět na grafu 14. I nadále je většina článků 

o majetkové a násilné kriminalitě, přičemž ostatní typy jsou v pozadí s hodnotami 10% 
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a méně, na rozdíl od roku 1995 má však prvenství kriminalita majetková, která dosahuje 

necelé poloviny celkového objemu, 48%, zatímco násilná klesla na 25%. 

 

Graf 14:  R oz dělení kriminality v deníku B les k, 

2000
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V roce 2005 nedochází k ždným výrazným změnám, nejvíce článků je opět o majetkové 

kriminalitě, zaujímají 52% ze všech článků o kriminalitě. S 26% je za nimi kriminalita 

násilná a ostatní typy mají hodnotu 7 a méně procent, jak je patrné z grafu 15. 

 

Graf 15:  R oz dělení kriminality v deníku B les k, 

2005
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Graf 16 zobrazuje rozložení jednotlivých typů kriminality v posledním zkoumaném 

roce, 2010. Zde zůstávají v popředí opět stejné typy kriminality, násilná a majetková, 
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jejich hodnoty se však téměř vyrovnávají. O jedno procento je více zastoupena násilná 

kriminalita, která se na všech článcích z oblasti kriminality podílí 36%. 

 

Graf 16:  R oz dělení kriminality v deníku B les k, 

2010

36%

2%

35%

5%

3%

12%

4% 3%
Nás ilná

Mravnos tní

Majetková

Hos podářs ká

Drogová

Os tatní

Nehody v dopravě

S ebevraž da

 

 

2.7.6 Genderové zastoupení pachatele 

Na základě statistických údajů zmíněných v teoretické části je dokázáno, že za většinou 

trestných činů jsou muži. Deník Blesk o tom také tak ve všech sledovaných obdobích 

informuje. Ve všech zkoumaných letech je toto pohlaví nejvíce zastoupeno. V kódovací 

knize bylo ještě navíc rozlišeno, jestli je pachatelem jeden muž nebo více mužů, totéž 

platí i pro ženy. Z grafu 17 je evidentní, že podle článků uvedených v deníku Blesk 

většinu trestných činů páchá jedinec. Poměrně nízkých hodnot dosahuje kategorie 

„smíšené“, jejich počet je ve všech obdobích minimální. Významný podíl má kategorie 

„neurčeno“. Patří do ní všechny články, v nichž nebyl pachatel z různých důvodů 

uveden, převážně však kvůli tomu, že ještě nedošlo k jeho odhalení. Je to také 

způsobeno tím, že Blesk obsahuje velké množství samostatných drobných útvarů, často 

o rozloze 9 cm
2
, které velice krátce informují o nějakém trestném činu. Většinou se 

jedná o krádeže, u nichž bývá uvedena oběť (například muži bylo zcizeno auto), ale ne 

pachatel. 
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Graf 17:  Genderové roz dělení pac hatele v deníku B les k
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2.7.7 Genderové zastoupení oběti 

Dle deníku Blesk oběť většiny trestných činů neznáme, ve všech řtyřech obdobích má 

největší zastoupení. Pokud bychom vycházeli z případů, u nichž je rod oběti známa, je 

nejčastější obětí muž, ve všech zkoumaných letech. Na další pozici je pak žena, rovněž 

ve všech obdobích. Podle analyzovaných článků bývají poměrně častými oběťmi také 

děti, a to konkrétně nejvíce u mravnostní kriminality. 

 

Graf 18:  Genderové roz dělení oběti v deníku B les k
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2.7.8 Rozložení trestných činů z hlediska území 

Sledováno bylo také místo, kde se trestný čin, o němž deník Blesk informuje, odehrál. 

Ne vždy to však bylo uvedeno, proto je součástí kategorie „neurčeno“. Rozlišováno je 

území České republiky a zahraničí, přičemž území České republiky je ještě členěno na 

hlavní město – Prahu, města s počtem obyvatel nad 100 000 a ostatní města. Graf 19 

zobrazuje, že ve všech sledovaných letech naprosto dominují články o kriminalitě, která 

se odehrává ve městech, v nichž je méně než 100 000 obyvatel. V letech 2000, 2005, 

2010 je to dokonce nadpoloviční většina. Překvapivě málo článků pojednává o 

zločinech na území Prahy. 

 

 

 

Graf 19: Územní rozložení kriminality v deníku Blesk 
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2.8 Mladá fronta Dnes 

2.8.1 Podíl kriminálního zpravodajství na celkovém objemu deníku 

2.8.1.1 Mladá fronta Dnes, říjen 1995 

Jedná se o šestý ročník tohoto deníku, analyzována byla čísla 230 - 254. Velikost jedné 

strany je 28 x 40 cm. Tiskem je pokryto 969 cm
2
. Tiráž je uvedena na poslední straně a 

její velikost je 25 x 2,5 cm. Počet stran se mění, je jich 16 nebo 24. Celkový počet za 

celý měsíc je 560 stran.  

Obsah deníku je přehledně rozložen do stálých rubrik: Z domova, Ze zahraničí, Názory, 

Ekonomika a finance, Kultura, Sport a Inzerce. Jako v jediném ze zkoumaných vzorků 

je i samostatná rubrika věnující se výhradně kriminálním zprávám z českého prostředí - 

Kriminalita. Je však součástí pouze těch vydání, která mají 24 stran. U ostatních jsou 

tyto události uvedeny v rubrice Z domova. Ta zahrnuje i jiné informace, například 

z oblasti politiky. Kriminální zprávy týkající se zahraničí, jsou v rubrice Ze zahraničí. 

Graf 20 zachycuje podíl kriminality na celkovém objemu deníku Mladá fronta Dnes 

v roce 1995, kdy je zastoupena 4%.  

 

Graf 20:  P odíl kriminality na c elkovém 

objemu v deníku Mladé fronty D nes , 

1995
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2.8.1.2 Mladá fronta Dnes, říjen 2000 

V tomto roce vychází jedenáctý ročník tohoto deníku, analyzována byla čísla 229 - 253. 

Velikost jedné strany zůstává stejná jako v roce 1995, 28 x 40 cm. Tiskem je pokryto 

1 007 cm
2
. Tiráž je umístěna na poslední straně, její velikost je 25,5 x 3,5 cm. Počet 
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stran jednotlivých vydání je nestabilní, je jich 20, 24, 28 nebo 32. Celkový počet stran 

za celý měsíc je 684. 

Složení rubrik je téměř stejné jako v říjnu 1995, pouze chybí rubrika Kriminalita. 

Kriminální zpravodajství je zahrnuto společně s jinými událostmi v rubrikách 

Z domova, Ze zahraničí, ale také v Ekonomice a financích a ve Sportu. 

Graf 21 ukazuje, že podíl kriminality zůstává stejný, opět to jsou 4%. 

 

Graf 21:  P odíl kriminality na c elkovém 

objemu v deníku Mladé fronty D nes , 

2000
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2.8.1.3 Mladá fronta Dnes, říjen 2005 

Jedná se o šestnáctý ročník tohoto deníku, analyzována byla čísla 230 - 254. Oproti roku 

2000 se zvýšil objem, velikost jedné strany je 31 x 46 cm. Tisk pokrývá 1 247 cm
2
. 

Tiráž je uvedena na straně A6 a je o velikosti 9 x 9 cm. Počet stran je různý, pohybuje 

se od 28 do 48. Celkový počet je 870 stran.  

U názvů rubrik proběhly změny, pravidelné jsou Události a politika, Z domova, Názory, 

Ekonomika, Ze světa, dále Kultura Dnes, Sport a Téma Dnes. V tomto roce je deník 

dělen na sešity, které jsou označovány velkými tiskacími písmeny, přičemž hlavní sešit, 

uvedený jako první, je pod označením A. Nachází se v něm rubriky Události a politika, 

Z domova, Ze světa, v nichž jsou mimo jiné i články, které informují o kriminalitě. 

Ostatní rubriky, jako Sport, Kultura, Ekonomika, bývají v dalších sešitech, jejichž 

označení se mění. Deník obsahuje také různé další nepravidelně vycházející speciály, 

které se zaměřují na cestování, bydlení apod. 

Graf 22 zobrazuje, že ani ve třetím sledovaném období tohoto deníku nenastala žádná 

změna, podíl kriminality zůstává stále stejný – 4%. 
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Graf 22:  P odíl kriminality na c elkovém 

objemu v deníku Mladé fronty D nes , 

2005
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2.8.1.4 Mladá fronta Dnes, říjen 2010 

Jedná se o ročník dvacátý první, analyzována byla čísla 229 - 252. Objem se opět mírně 

zvýšil, velikost jedné strany je 31,5 x 47 cm. Tiskem je pokryto zhruba 1 226 cm
2
. Tiráž 

se nachází na 8A a je o velikosti 28 x 1,5 cm. Počet stran je proměnlivý, pohybuje se 

mezi 24 až 50. Celkový počet za celý měsíc je 770 stran. Deník je stále vydáván 

v sešitové formě, složení stálých rubrik je téměř stejné jako v předchozím 

analyzovaném období, pouze byla zrušena rubrika Události a politika. Domácí 

kriminální zpravodajství je obsaženo především v rubrikách Z domova, Ekonomika, 

Sport, zahraniční v rubrice Ze světa. 

Graf 23 zobrazuje podíl kriminality na celkovém objemu deníku, došlo však ke snížení 

dosud stabilní hodnoty na 2%, oproti třem předchozím obdobím, kdy byla stále 4%. 

 

Graf 23:  P odíl kriminality na c elkovém 

objemu v deníku Mladé fronty D nes , 

2010
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Graf 24 dokazuje, že se podíl kriminality v Mladé frontě Dnes během sledovaného 

období příliš nemění, navíc jeho hodnota je poměrně nízká, ani v jednom případě 

nebylo dosaženo ani jedné pětiny. Ve třetím období dochází k nárůstu celkového 

objemu deníku, díky čemuž narostl i počet plochy, která je věnována kriminálnímu 

zpravodajství, ale procentuální zastoupení je stejné. Všechny hodnoty v grafu 24 jsou 

udávány v cm
2
. 

 

Graf 24:  Vývoj podílu kriminálního z pravodajs tví 

na c elkovém objemu Mladé fronty D nes
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2.8.2 Podíl obrazové a textové části u kriminálních článků 

Deník Mladá fronta Dnes je v roce 1995 téměř celý černobílý, minimálně se objevuje 

ještě červená barva, a to na titulní straně v názvu a u některých článků (v jejich názvu 

nebo jsou červeně orámovány). Fotografie se tu vyskytují, jsou však výhradně 

černobílé. Graf 25 zobrazuje, že obrazová část u článků o kriminalitě činí pouze 5,77%, 

zatímco textová 94,23%. Fotografie se objevují minimálně a spíše u článků většího 

formátu, které se věnují významným kauzám.  
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Graf 25:  Obraz ová a textová č ás t v 

deníku Mladá fronta D nes , 1995

94,23%

5,77%

Textová č ás t

Obraz ová č ás t

 

 

Graf 26 ukazuje, jaký byl stav v roce 2000. Ve srovnání s uplynulým obdobím dochází 

k nárůstu obrazové části, která již zaujímá 13,43%. Fotografií se tu celkově objevuje 

více, než v roce 1995, proto se to projevilo i u článků o kriminalitě. 

 

Graf 26:  Obraz ová a textová č ás t v 

deníku Mladá fronta D nes , 2000
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Vzestupná tendence u podílu obrazové části pokračuje i v dalším sledovaném období, 

v roce 2005. Jak je patrné z grafu 27, obrazová část je již na hodnotě 18,98%, nejvyšší 

za všechna čtyři sledovaná období. U mnoha článků jsou dokonce dvě nebo tři 

fotografie. Výjimku netvoří ani fotografie velkých rozměrů. 
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Graf 27:  Obraz ová a textová č ás t v 

deníku Mladá fronta D nes , 2005
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V roce 2010 však dochází k poklesu, obrazová část článků o kriminalitě tvoří pouze 

10,75%, jak zobrazuje graf 28. Příčin, proč tomu tak je, může být více. Graf 24 již 

znázornil, že v tomto roce došlo ke snížení celkového objemu deníku. Nyní se ale jedná 

především o  kriminální články, u nichž je méně obrazových příloh, než bylo v letech 

2000 a 2005. Stále je to však více než v roce 1995. Většina článků žádnou obrazovou 

část nemá, fotogafie se vyskytly pouze u 32 článků z celkového počtu 159. 

 

Graf 28:  Obraz ová a textová č ás t v 

deníku Mladá fronta D nes , 2010
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Celkový vývoj podílu obrazové a textové části u kriminálních článků je možné sledovat 

na grafu 29. Údaje jsou uváděny v cm
2
. V roce 2005 zabírá kriminální zpravodajství 

největší plochu, ne však celého deníku, ale v porovnání s ostatními třemi roky, které 

byly zkoumány. To souvisí s tím, že v tomto roce byl deník celkovou rozlohou největší. 

Další tři roky si jsou rozlohou textové části poměrně podobné, liší se však podílem 

obrazových částí, který kolísá. 
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Graf 29:  Vývoj roz lohy textové a obraz ové č ás ti v 

deníku Mladá fronta D nes
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2.8.3 Domácí a zahraniční události 

V porovnání s deníkem Blesk věnuje Mladá fronta Dnes zahraničním událostem více 

prostoru. V každém analyzovaném období měla svoji vlastní rubriku, která se 

specializuje pouze na zahraničí. Tematicky se zaměřuje spíše na události mezinárodního 

významu, nejvíce na teroristické útoky a nepokoje. Na rozdíl od Blesku se příliš 

nezabývá zahraničními známými osobnostmi, ať už v roli oběti nebo pachatele. Největší 

podíl zahraniční kriminality za všechna období byl v roce 2000, 35,88%, což je více než 

jedna třetina celého objemu kriminálního zpravodajství. Je to způsobeno zejména 

častými nepokoji a násilnostmi v Izraeli a Jeruzalémě. V Íránu unesli teroristé letadlo a 

na Srí Lance byl spáchán atentát. V ostatních obdobích se hodnota pohybuje okolo 

jedné pětiny. V roce 1995 je to 23,08%, v roce 2000 24,84%, v posledním roce, 2010, 

18,87%. Tyto údaje jsou k dispozici v grafu 30. 
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Graf 30:  Vývoj podílu domác í a z ahranič ní kriminality v deníku 
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2.8.4 Kriminální zpravodajství na titulní straně 

Na grafu 31 je možné sledovat vývoj počtu článků o kriminalitě, o nichž byla zmínka na 

první – titulní straně. Nejvíce jich je v roce 2005, je to 38 z celkového počtu 153 článků, 

které byly v tomto roce v deníku uvedeny. Na druhém místě je rok 1995, v němž bylo 

článků o kriminalitě celkově nejvíc, 273, ale většina se nacházela v samostatné rubrice. 

 

Graf 31:  P oč et č lánků na titulní s traně v deníku 
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2.8.5 Zastoupení jednotlivých typů kriminality 

Mladá fronta Dnes se v roce 1995 věnuje nejvíce násilné kriminalitě, která s hodnotou 

54% zaujímá nadpoloviční většinu z celkového objemu kriminálního zpravodajství. 

Další je majetková kriminalita, s 16% a poté ostatní s 11%, následuje hospodářská s 9%. 

Graf 32 zachycuje i další typy. Nízké zastoupení mají mravnostní a drogová kriminalita, 

pouhá 4%. A úplně nejnižší hodnoty vykazují nehody v dopravě a sebevraždy (1%). 

 

Graf 32:  R oz dělení kriminality v deníku MfD , 1995 
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I v následujícím zkoumaném roce dominuje násilná kriminalita, dochází tu však 

k poklesu na 48%. Majetková však byla odsunuta na třetí místo (8%), a to ostatní 

kriminalitou, která dosáhla na 26%. Více v grafu 33. 

 

Graf 33:  R oz dělení kriminality v deníku MfD , 2000
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Graf 34 zobrazuje rok 2005, v němž je opět nejvíce zastoupena násilná kriminalita 

(50%), ale opět se mění druhá pozice, na níž je tentokrát hospodářská kriminalita (23%).  

 

Graf 34:  R oz dělení kriminality v deníku MfD , 2005
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V roce 2010 tvoří opět většinu kriminálního zpravodajství násilná kriminalita (45%), 

což je patrné z grafu 35 a na druhou pozici se vrací kriminalita majetková, tak jako 

tomu bylo v roce 1995. S 22% je to zatím největší počet článků o majetkové trestné 

činnosti ze sledovaných roků. 

 

Graf 35:  R oz dělení kriminality v deníku MfD , 2010

45%

1%22%

12%

4%

10%
5% 1%

Nás ilná

Mravnos tní

Majetková

Hos podářs ká

Drogová

Os tatní

Nehody v dopravě

S ebevraž da

 

 

 



 

62 

 

2.8.6 Genderové zastoupení pachatele 

I v deníku Mladá fronta Dnes jsou jako pachatelé kromě jednoho případu nejvíce 

zastoupeni muži, tedy přesněji, pachatelem je jeden muž. Výjimku tvoří rok 2000, kdy 

je o jednu jednotku více zastoupena kategorie neurčeno. Naopak článků, v nichž je 

informováno o skutcích, které provedla žena, je podstatně méně. Nejméně je to v roce 

2000, v němž pouze v pěti případech byla za pachatelku označena žena. V poměrně 

velké míře je zastoupena kategorie neurčeno, což je způsobeno zejména tím, že se jedná 

o neuzavřené případy. Graf 36 zobrazuje i kategorii smíšené, což znamená, že trestný 

čin spáchalo více lidí, mezi nimiž byli muži i ženy. 

 

Graf 36:  Genderové roz dělení pac hatele v deníku Mladá fronta 
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2.8.7 Genderové zastoupení oběti 

Z grafu 37 vyplývá, že většina obětí není známá. Může se jednat například o nedořešené 

případy, nebo také o trestné činy, které žádnou přímou oběť nemají. Tato kategorie 

dominuje ve všech sledovaných obdobích. Druhá nejvíce zastoupená kategorie je opět 

ve všech zkoumaných letech stejná. Dle článků Mladé fronty Dnes, v nichž je rod 

uveden, je nejčastější obětí muž. Nejvíce je to v prvním roce, 1995, v 75 článcích. 

Poměrně málo se vyskytují články, v nichž by bylo obětí dítě, kromě roku 2005, kdy 

měla nejnižší počet kategorie ženy, to je vždy nejméně zastoupená kategorie. 
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Graf 37:  Genderové roz dělení oběti v deníku Mladá fronta D nes
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2.8.8 Rozložení trestných činů z hlediska území 

Graf 38 zachycuje procentuální zastoupení dle počtu článků, které informují o trestných 

činech v jednotlivých lokalitách. Hodnoty se však mění. V roce 1995 a 2010 bylo 

uvedeno nejvíce článků o trestných činech, které se odehrály ve městech s méně než 

100 000 obyvateli. V letech 2000 a 2005 mají nejvyšší zastoupení neurčená místa. 

Nezanedbatelnou část tvoří kriminální události ze zahraničí, oproti tomu má menší 

zastoupení Praha a velká města. 

 

 

 

 

 

Graf 38: Územní rozložení kriminality v deníku Mladá fronta  
Dnes 
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2.9 Právo 

2.9.1 Podíl kriminálního zpravodajství na celkovém objemu deníku 

2.9.1.1 Právo, říjen 1995 

Jedná se o pátý ročník, analyzována byla čísla 230 – 254. Velikost jedné strany je 28 x 

40 cm. Tiskem je pokryto 950 cm
2
. Tiráž se nachází na poslední straně a její velikost je 

2,5 x 25 cm. Počet stran je buď 16, nebo 24. Celkový počet stran je 560.  

Složení rubrik je uspořádané a pravidelné: Zpravodajství, Publicistika, Kronika dne, 

Kultura, Zpravodajství z Čech, Ekonomika, Ze zahraničí, Sport, dále Fitservis, Volná 

místa. Články o kriminalitě v České republice se nachází ve Zpravodajství, v Kronice 

dne, ve Zpravodajství z Čech, výjimečně také v rubrice Sport. Ač by se mohlo zdát, že 

rubrika Kronika dne se specializuje na kriminální zpravodajství, není tomu tak zcela, 

jsou zde uvedené i jiné informace, ale ty kriminální převažují. Tato rubrika je vymezena 

jedním listem a bývá na páté nebo šesté straně. Zahraniční kriminální zpravodajství je 

uvedeno v rubrice Ze zahraničí. 

Z grafu 39 je evidentní, že v roce 1995 se kriminální zpravodajství podílí na celkovém 

objemu deníku 3%. 

 

Graf 39:  P odíl kriminality na c elkovém 

objemu v deníku P rávo, 1995
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2.9.1.2 Právo, říjen 2000 

V tomto roce se jedná o desátý ročník, analyzována byla čísla 229 – 253. Velikost jedné 

strany je 31 x 45 cm. Tisk pokrývá 1 226 cm
2
. Tiráž se nachází na poslední straně a je o 

velikosti 28,5 x 3 cm. Počet stran bývá 20 nebo 24. Celkem bylo vydáno 580 stran.  
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Složení rubrik se částečně změnilo: Zpravodajství, Téma dne, Kronika dne, Trhy a 

ekonomika, Kultura, Čechy, Sport. Objevuje se řada nových, některých stálých, jiných 

naopak nepravidelných, ale z hlediska kriminálního zpravodajství nepodstatných: Salon, 

Počítače, Rodinné finance atd. Články o kriminalitě se nacházejí především v rubrikách 

Zpravodajství, Čechy a Kronika dne, zahraniční potom v rubrice Ze zahraničí. 

Graf 40 nevykazuje v porovnání s předchozím grafem žádné změny, podíl kriminality 

na celkovém objemu deníku je shodný jako v roce 1995, stále to jsou 3%. 

 

Graf 40:  P odíl kriminality na c elkovém 

objemu v deníku P rávo, 2000
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2.9.1.3 Právo, říjen 2005 

Jedná se o patnáctý ročník, analyzována byla čísla 230 – 254. Velikost jedné strany je 

31 x 46 cm. Tisk pokrývá 1 232 cm
2
. Počet stran je 20, 24 (nejčastěji), 28 nebo 32. 

Celkový počet za celý měsíc je 620 stran.  

Složení rubrik zůstává téměř beze změny, pouze již neexistuje rubrika Kronika dne, také 

přibyly nějaké další nepravidelné rubriky. Články o kriminalitě jsou zastoupeny 

v rubrikách Zpravodajství a Ze zahraničí (v jednom případě v Trzích a ekonomice). 

I přes zrušení rubriky, která se převážně věnovala událostem o kriminalitě, její podíl se 

na celkovém objemu deníku zvýšil na 6%, jak je možné vidět v grafu 41. 
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Graf 41:  P odíl kriminality na c elkovém 

objemu v deníku P rávo, 2005
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2.9.1.4 Právo, říjen 2010 

Jedná se o dvacátý ročník, analyzována byla čísla 229 – 252. Velikost jedné strany je 

31,5 x 47 cm. Tiskem je pokryto 1 262 cm
2
. Počet stran zůstává stejně pohyblivý jako 

v roce 2005: 20, 24, 28 nebo 32. Celkový počet je 660 stran. 

Složení rubrik opět neprošlo žádnou výraznou změnou. Kriminální události bývají 

uvedeny v rubrikách: Zpravodajství, Ze Zahraničí, Trhy a ekonomika, nově také ve 

Sportu. 

Graf 42 zobrazuje stav stejný jako v roce 2005, kriminalita se na celkovém objemu 

deníku podílí opět 6%. 

 

Graf 42:  P odíl kriminality na c elkovém 

objemu v deníku P rávo, 2010
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Tak jako u deníku Blesk, i objem Práva má vzrůstající tendenci. Graf 43 zobrazuje, že 

podíl kriminality na celkovém objemu byl stejný za první dvě období (3%) a dále pak i 

za druhá dvě období (6%). Na vývoji se tedy nijak neprojevilo zrušení rubriky Kronika 

dne, v níž byly převážně informace o trestné činnosti (existovala pouze v prvních dvou 
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obdobích). Znamená to tedy, že kriminální zprávy zůstaly zachovány, dokonce se jejich 

objem zvýšil, pouze byly jinak uspořádány a uvedeny v jiných rubrikách. Od roku 1995 

do roku 2010 tedy došlo k navýšení hodnoty.   

 

Graf 43:  Vývoj podílu kriminálního z pravodajs tví 

na c elkovém objemu P ráva
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2.9.2 Podíl obrazové a textové části u kriminálních článků 

Právo v roce 1995 vychází v černobílém provedení, doplňující je barva na pomezí 

červené a oranžové, která je použita u některých názvů článků, případně jsou jí některé 

články orámovány, většinou však jen ty na titulní nebo naopak na ty, které jsou na 

poslední straně. Fotografie jsou rovněž jen černobílé a vyskytují se jen zřídka. Graf 44 

zobrazuje podíl obrazové části na celkovém objemu článků o kriminalitě. Textová část 

s 94,94% však převažuje. 

 

Graf 44:  Obraz ová a textová č ás t v 

deníku P rávo, 1995
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V roce 2000 dochází k nárůstu objemu obrazové části u kriminálních článků, fotografie 

přibývají, většinou se jedná o fotografie pachatelů. Graf 45 zobrazuje, že hodnota 

obrazové části je již 9,74%. 

 

Graf 45:  Obraz ová a textová č ás t v 

deníku P rávo, 2000
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V roce 2005 byl u deníku Právo opět znatelný nárůst podílu obrazové části u 

kriminálního zpravodajství. Některé články jsou doplněny až třemi fotografiemi, většina 

však jen jednou. Nejčastěji to jsou fotografie o velikosti 16 x 10 cm, vyskytují se však i 

větší. Graf 46 dokazuje, že obrazová část je již na 19,37%, tvoří tedy necelou pětinu 

plochy kriminálního zpravodajství. 

 

Graf 46:  Obraz ová a textová č ás t v 

deníku P rávo, 2005
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V roce 2010 dochází k mírnému poklesu, ale přesto je velké množství článků 

doplňováno obrazovou částí, zejména fotografiemi, které jsou většinou černobílé, ale i 
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barevné. Obrazová část zaujímá 16% celkové rozlohy kriminálních článků, což 

zachycuje graf 47. 

 

Graf 47:  Obraz ová a textová č ás t v 

deníku P rávo, 2010
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Graf 48 zobrazuje vývoj podílu textové a obrazové části u deníku Právo ve všech 

zkoumaných obdobích. Hodnoty rozlohy jsou uvedeny v cm
2
. Textová část vždy 

dominuje nad obrazovou, přičemž obrazová má nejvýraznější zastoupení v roce 2005. I 

přesto, že v posledním období byl zaznamenán pokles, je možné konstatovat, stejně jako 

u předchozích zkoumaných deníků, že podíl obrazové složky postupně narůstá. To je 

v souvislosti s proměnou vizualizace novin, které kromě Blesku byly původně pouze 

černobílé (s výjimkami použití červené barvy v názvu, případně v rámečku některého 

článku). 

 

Graf 48:  Vývoj roz lohy textové a obraz ové č ás ti v 

deníku P rávo
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2.9.3 Domácí a zahraniční události  

Jak se vyvíjel podíl zahraničních a domácích kriminálních událostí v letech 1995 až 

2010 v deníku Právo je možné sledovat na grafu 49. Ve všech uvedených obdobích je 

podstatně více zastoupeno zpravodajství domácí, v prvních třech letech jsou dokonce 

hodnoty podobné, k nárůstu zahraničního kriminálního zpravodajství dochází až v roce 

2010. Ve všech uvedených obdobích má Právo samostatnou rubriku, která se zaměřuje 

na zahraniční události, s názvem Ze zahraničí. 

 

Graf 49:  Vývoj podílu domác í a z ahranič ní kriminality v deníku 

P rávo
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2.9.4 Kriminální zpravodajství na titulní straně 

Deník Právo, tak jako další dva zkoumané deníky, umísťuje některé články o 

kriminálních událostech na titulní straně, nejčastěji jde o vraždy a daňové úniky. Často 

je článek rozdělen na dvě části, přičemž se jedna nachází na titulní straně a pokračování 

je na některé z dalších. V roce 1995 bylo z celkového počtu 387 článků 30 na titulní 

straně, v roce 2000 to je 18 z 230 článků, v roce 2005 je to nejvíce (na titulní straně je 

nejčastěji tragická událost, označovaná jako lesní vraždy), 43 z celkového počtu 352 

článků a v posledním roce 2010 bylo na titulní straně uvedeno 29 z 316 článků o 

kriminalitě. Postupný vývoj je uveden v grafu 50. 
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Graf 50:  P oč et č lánků na titulní s traně
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2.9.5 Zastoupení jednotlivých typů kriminality 

V roce 1995 má v deníku Právo největší zastoupení násilná kriminalita s 44%, která je 

nejvíce zastoupena vraždami. Následuje kriminalita majetková, která má hodnotu 23%. 

Další je ostatní kriminalita s 11%. Zbývající mají 8 a méně procent, hospodářská (8%), 

mravnostní (5%), drogová (5%), nehody v dopravě (3%), sebevražda (1%), jak 

zobrazuje graf 51. 

 

Graf 51:  R oz dělení kriminality v deníku P rávo, 

1995 
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Graf 52 nevykazuje významné rozdíly, dominuje stále násilná kriminalita (45%) a za ní 

je majetková kriminalita (19%). Na třetí pozici ostatní kriminalita (13%), hospodářská 
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(8%), nehody v dopravě (5%), drogová kriminalita (5%), mravnostní (3%) a sebevraždy 

(2%). 

 

Graf 52:  R oz dělení kriminality v deníku P rávo, 

2000
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V roce 2005 dochází k menším změnám, násilná kriminalita je o hodnotě 47%, za ní 

však následuje hospodářská kriminalita s 23%, která zatím u Práva na druhé pozici 

nebyla. To je způsobeno zejména velkým počtem článků, které informují o kauze V. 

Koženého. Majetková má tentokrát 10%, což je z uvedených období nejméně. Ostatní 

kriminalita má pouze 8%. Graf 53 zobrazuje i další typy kriminality. 

 

Graf 53:  R oz dělení kriminality v deníku P rávo, 

2005

47%

6%
10%

23%

1%
8%

3% 2%
Nás ilná

Mravnos tní

Majetková

Hos podářs ká

Drogová

Os tatní

Nehody v dopravě

S ebevraž da

 

 



 

73 

 

V roce 2010 je skladba kriminálního zpravodajství opět jiná. Graf 54 zachycuje, že 

prvenství má stále násilná kriminalita, ale s prozatím nejmenší hodnotou, která je 36%. 

Další je ostatní kriminalita s 21% a za ní majetková kriminalita s 19%. U hospodářské 

dochází oproti předchozímu sledovanému roku k poklesu, z 23% na 9%. 

 

Graf 54:  R oz dělení kriminality v deníku P rávo, 

2010
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2.9.6 Genderové zastoupení pachatele 

V deníku Právo byl podle grafu 55 ve většině uvedených článků ve všech sledovaných 

obdobích pachatelem muž, což je stejné se skutečností. Následuje kategorie neurčeno, 

ženy jsou zastoupeny podstatně méně. 

 

Graf 55:  Genderové roz dělení pac hatele v deníku P rávo
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2.9.7 Genderové zastoupení oběti 

Zatímco nejčastější rod pachatele v deníku Právo je znám, oběť není většinou 

specifikována. Ve všech sledovaných obdobích je nejvíce zastoupeno „neurčeno“. Jak 

obrazuje graf 56, další nejčastější obětí dle článků v Právu jsou muži, a to shodně ve 

všech obdobích. Následují ženy, opět ve všech obdobích, pouze s jinými hodnotami. 

 

Graf 56:  Genderové roz dělení oběti v deníku P rávo
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2.9.8 Rozložení trestných činů z hlediska území 

Na grafu 57 je zobrazeno rozložení trestných činů, o nichž pojednávají články Práva 

v letech 1995 až 2010. Mezi jednotlivými zkoumanými roky jsou patrné rozdíly. 

Zatímco v roce 1995 a 2010 jsou nejvíce zastoupena města s počtem obyvatel nižším 

než 100 000, tak v letech 2000 a 2005 je nejvíce článků s neurčeným místem činu. 

V roce 2010 se však poměrně dost vyrovnávají hodnoty u „neurčeno“, „ostatní“ a 

„zahraničí“. 
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Graf 57: Územní rozložení kriminality v deníku Právo 
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2.10 Shrnutí – přehled všech deníků za všechna sledovaná 

období 

2.10.1 Stručné shrnutí deníků 

Kriminální zpravodajství v deníku Blesk sice nemá svou vlastní rubriku, ale má 

zde stálé místo. Objem deníku v průběhu let narůstal a kromě roku 2005, kdy došlo 

k mírnému snížení, vzrůstá i objem kriminálního zpravodajství. Významný nárůst 

zaznamenala také vizualizace, tedy především fotografie, které doplňují textovou část 

článku. Tento jev je nejvíce patrný v letech 2005 a 2010. Z hlediska zastoupení 

jednotlivých typů kriminality, liší se první sledovaný rok – 1995 od ostatních, jelikož 

deník v tomto období informuje nejvíce o násilné trestné činnosti, zatímco v dalších 

letech je na prvním místě trestná činnost majetková. Co se týká problematiky pachatele, 

ve všech obdobích se nejvíce vyskytuje jako pachatel muž, což je stejné jako ve 

statistikách dle skutečných událostí. 

Mladá fronta Dnes se rovněž kriminálním zpravodajstvím zabývá. Jeho podíl je 

v prvních třech období stejný (4%), až v posledním období dochází k poklesu (2%). 

V souvislosti se zvětšováním celkového objemu nabývá také podíl obrazové složky, a to 

hlavně fotografií. Pouze v posledním období je obrazová část nižší než ve dvou 

předchozích, stále však dosahuje většího podílu než v prvním zkoumaném roce, kdy byl 

tento deník v podstatě jen černobílý a s minimem fotografií. Z hlediska zastoupení 

jednotlivých typů kriminality upřednostňuje kriminalitu násilnou, a to ve všech 

obdobích. Jako pachatele zobrazuje nejčastěji muže, pouze v druhém období je až za 

„neurčeno“, rozdíl je však jen minimální (63 neurčeno, 62 muž). Mladá fronta Dnes 

věnuje poměrně velkou část, největší ze zkoumaných deníků, kriminálním událostem ze 

zahraničí. 

Deník Právo věnuje kriminálnímu zpravodajství v prvních dvou obdobích 3% 

svého objemu a v druhých dvou po 6%. Obrazová část postupně nabývá, pouze 

v posledním období již k navýšení nedošlo, naopak je její podíl nižší než ve třetím 

období. Ve všech obdobích představuje nejčastějšího pachatele muž. Stejně tak, jak 

tomu bylo u Mladé fronty Dnes, i u Práva je nejčastěji zobrazována kriminalita násilná. 

Rovněž jako u Mladé fronty Dnes zde má svoje místo i zahraniční kriminalita. 
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2.10.2 Vývoj kriminality 

Graf 58 zobrazuje celkový vývoj počtu článků o kriminalitě ve všech sledovaných 

denících, za všechna období. U deníku Blesk je největší počet článků v roce 2000 (677), 

zatímco oba zbývající deníky dosahují nejvyšší hodnoty v prvním zkoumaném roce, 

1995: Mladá fronta Dnes 273 články a Právo 387 článků. V celkovém součtu obsahoval 

nejvíce článků o kriminalitě za všechna období Blesk, celkem 1 749, za ním následuje 

s počtem 1 284 deník Právo a poslední je Mladá fronta Dnes se 755 články. Hlavním 

důvodem, proč je nejvyšší hodnota právě u Blesku, je to, že obsahuje mnoho článků 

malých rozměrů, často pouze o 9 cm
2
, zatímco zbylé deníky se věnují spíše větším 

kauzám a věnují jim větší prostor. Z grafu je znát, že údaje v jednotlivých obdobích jsou 

u všech deníků jiné, jisté podobenství je možné shledat mezi Právem a Mladou frontou 

Dnes, které se od Blesku liší zcela zásadně, ale i ty však mají odlišné hodnoty.  

 

Graf 58:  Vývoj kriminality
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2.10.3 Celkové zastoupení jednotlivých typů kriminality 

V grafu 59 jsou uvedena data za všechna sledovaná období a znázorňují zastoupení 

jednotlivých typů kriminality v jednotlivých denících. Údaje vycházejí z počtů článků 

jednotlivých typů kriminality, nejedná se tedy o měřený prostor, který jim byl věnován. 

Blesk se v letech 1995 až 2010 nejvíce zabýval majetkovou kriminalitou (43,11%), 

Mladá fronta uvedla nejvíce článků o násilné kriminalitě (50,14%) a stejně tak Právo 

(43,15%). Násilná kriminalita je u Blesku na druhé pozici (30,87%). Majetková je pak 

na druhé pozici u Mladé fronty Dnes (13,35%) a u Práva (17,83%). Toto zjištění je 
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poměrně zajímavé, jelikož Blesk, který má na rozdíl od dalších dvou deníků čistě 

bulvární charakter, od něhož bychom čekali, že bude nejvíce obsahovat články o násilí, 

většinou upřednostňuje kriminalitu majetkovou, která je ve skutečnosti nejčastější. 

Může to být však ovlivněno tím, že je v něm uvedeno velké množství drobných útvarů, 

které právě o krádežích informují. Jak již bylo uvedeno, jedná se většinou o drobné 

krádeže (krádež peněženky v obchodě, krádež kola před restaurací apod.). Tohoto 

výsledku bylo dosaženo, jelikož bylo zastoupení jednotlivých typů kriminality zjištěno 

dle počtu článků, tentokrát bez ohledu na jejich velikost. Násilné kriminalitě věnuje 

Blesk co do počtu článků méně prostoru, ale dle velikosti více plochy. Informace o 

vraždách či jiných typech násilné kriminality jsou uvedeny často na velké ploše, někdy i 

rovnou na dvoustranách. Na třetím místě je shodně u všech deníků kriminalita ostatní, 

Blesk (8,92%), Mladá fronta Dnes (12,81%), Právo (13,01%). Co se týká hospodářské 

kriminality, je více zastoupena v denících Mladá fronta Dnes (10,90%) a v Právu 

(12,23%), zatímco Blesk o ní informuje méně (4,69%). Ostatní kategorie se u 

jednotlivých deníků významně neliší. 

 

Graf 59:  C elkové roz lož ení typů kriminality
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2.10.4 Celkové genderové zastoupení pachatele 

Z celkového součtu údajů za všechny zkoumané roky vyplývá, že v článcích u všech 

deníků je nejčastějším pachatelem trestné činnosti muž, což je v souladu s výzkumy, jak 

již bylo uvedeno v teoretické části. Druhou nejvíce zastoupenou kategorií je neurčeno, 

což je dáno především tím, že dané trestné činy nemusely být v době, kdy se o nich 

psalo vyšetřeny, případně nemusí být vůbec uzavřeny. Následuje kategorie více mužů, 

rovněž ve všech třech denících. Teprve poté se umístila žena. Údaje s přesnými 

hodnotami o pachatelích jsou v grafu 60. 

 

Graf 60:  C elkové g enderové roz dělení pac hatele
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2.10.5 Komparace dat deníků se skutečnými údaji Českého 

statistického úřadu 

Výsledná data byla porovnána se skutečnými údaji z oficiálních statistik. V době 

dokončování práce však bohužel nebyly k dispozici kompletní údaje za rok 2010. 

Jelikož je vycházeno z českých statistik, byla vynechána kriminalita, která se odehrála 

v zahraničí. 

V roce 1995 z hlediska počtu článků informovaly všechny tři deníky nejvíce o násilné 

kriminalitě (Blesk, 44%, Mladá fronta Dnes 49%, Právo 41%). Co se však týká 

skutečnosti, násilná kriminalita se v roce 1995 podílí na celkové kriminalitě pouze 6%. 

Uvedenými médii je tedy nadhodnocována. Podle počtu skutečných případů byla 

v tomto roce nejvíce zastoupena kriminalita majetková, která se na celkové trestné 
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činnosti podílí 80%. Tu mají všechny tři deníky na druhé pozici: Blesk 30%, Mladá 

fronta Dnes 20% a Právo 29%. Blesk je tedy nejblíže, ale rozdíl oproti skutečnosti je 

však stále obrovský. To, že se nejvíce přibližuje, je dáno velkým množstvím článků 

malých rozměrů o drobných krádežích (kapesní krádeže, odčerpání benzínu ze stojícího 

auta apod.), které se u dvou zbývajících deníku téměř nevyskytují. Podle dat Českého 

statistického úřadu se nejméně vyskytuje kriminalita mravnostní
10

, je zastoupena pouze 

1%, čemuž se blíží skladba kriminality Mladé fronty Dnes (4%) a Práva (6%), oba 

deníky obsahovaly nejméně článků z této oblasti. Deník Blesk však nejméně informuje 

o kriminalitě hospodářské (3%), mravnostní kriminalita se vyskytuje v 9%. Zastoupení 

všech typů kriminalit je k dispozici v grafu 61. 

 

Graf 61:  P orovnání kriminality s  údaji Č S Ú, 1995
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V dalším sledovaném roce – 2000 jsou z grafu 62 patrné změny. Data Českého 

statistického úřadu opět vykazují nejvyšší hodnotu u kriminality majetkové, přestože 

došlo k mírnému snížení z 80% na 77%. Deník Blesk vykazuje dle počtu článků v tomto 

typu trestné činnosti rovněž nejvyšší hodnotu, 54%, která je však podstatně nižší oproti 

skutečnosti, ale je z uvedených deníků nejblíže. Mladá fronta Dnes obsahovala nejvíce 

článků opět o násilné kriminalitě (33%) a Právo také (43%). Dle Českého statistického 

                                                 
10

 Stále je však nutné mít na vědomí, že se jedná o data, která zachycují zjištěné a zaznamenané trestné 

činy, je nutné počítat s tím, že skutečná data mohou být jiná, vzhledem k existenci latentní kriminality, o 

níž bylo pojednáno v teoretické části. 
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úřadu zaujímá druhé místo hospodářská kriminalita s 10%. O tomto typu uvedla nejvíce 

článků ze zkoumaných deníků Mladá fronta Dnes (19%). 

Graf 62:  P orovnání kriminality s  údaji Č S Ú, 2000
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I v roce 2005 je nejčastějším typem kriminality dle zjištěných dat majetková kriminalita 

(72%) a opět se nejvíce přibližuje Blesk, u něhož články o tomto typu kriminality také 

dominují (56%). U Práva je v tomto roce třetí nejčastější (14%), po násilné kriminalitě 

(44%) a hospodářské kriminalitě (24%). Mladá fronta Dnes v tomto roce opět 

pojednává nejvíce o násilné trestné činnosti (48%), poté o hospodářské trestné činnosti 

(28%) a mravnostní trestné činnosti, majetkovou kriminalitu má až na čtvrté pozici 

(10%). Dalším typem nejčastější zjištěné kriminality je kriminalita hospodářská (10%). 

Blesk jí však věnuje poměrně málo prostoru, z celkového počtu článků to jsou pouze 

4%. Zatímco Právo a Mladá fronta Dnes ji mají jako druhou nejčastější. Podíly 

ostatních typů zobrazuje graf 63. 
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Graf 63:  P orovnání kriminality s  údaji Č S Ú, 2005
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Ve všech třech porovnávaných obdobích je v České republice dle zjištěných trestných 

činností na prvním místě majetková kriminalita. Za ní následuje kriminalita 

hospodářská. Naopak násilná, která je v popředí zájmu českých médií, je dle statistik ve 

všech uvedených obdobích na předposledním místě, za ní už je jen kriminalita 

mravnostní. 
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Závěr 

Tato práce si určila za cíl zanalyzovat tři nejčtenější české deníky v letech 1995 - 2010 a 

zjistit, jak velký prostor věnují kriminálnímu zpravodajství a jak se tento prostor 

v průběhu času měnil. Bylo zjištěno, že kriminální události mají své stabilní místo ve 

všech třech denících. Nejedná se však o téma, které by v nich dominovalo. Prostor, 

který deníky kriminalitě věnují, se v jednotlivých obdobích příliš výrazně nemění. Je 

možné konstatovat, že největší prostor poskytuje kriminálnímu zpravodajství deník 

Blesk, přičemž se jedná jen o malý rozdíl v porovnání s ostatními deníky, ale 

stanovenou hypotézu to přesto potvrzuje. 

Rovněž se potvrdila hypotéza, že nejčastějšími pachateli jsou muži, nikoliv ženy, tak 

jako tomu je dle statistických údajů i ve skutečnosti (pokud pomineme případy, u nichž 

není pachatel znám). V této oblasti tedy nedochází u žádného z deníků k mylnému 

informování.  

Z hlediska zastoupení jednotlivých typů kriminality, jsou mezi deníky odlišnosti. 

Zatímco Mladá fronta Dnes a Právo mají ve všech obdobích násilnou kriminalitu na 

prvním místě, u Blesku má dominantní postavení pouze v prvním období, v dalších je 

před ní majetková kriminalita. Pokud bychom vycházeli z průměrných dat za všechny 

tři deníky, byla by hypotéza o upřednostňování násilných trestných činů potvrzena. Ve 

skutečnosti je nejčastějším typem kriminality majetková. Překvapivě ji má ve třech ze 

čtyř sledovaných období nejvíce zastoupenou Blesk. 

Články o kriminálním zpravodajství jsou doplňovány obrazovou částí, což mohou být 

různé mapky, grafy, ale především fotografie. U všech tří deníků podíl této části 

s postupem času vzrůstá, ale jsou zde i výkyvy (deník Mladá fronta Dnes a Právo mají 

méně obrazové přílohy v roce 2010 než v roce 2005). Nabývání obrazové části je možné 

vysvětlit několika faktory. V roce 1995 byl celobarevný pouze Blesk, což je spojeno 

s jeho typem bulvárního média. Mladá fronta Dnes a Právo postupně začaly také 

používat barevné fotografie a nadpisy, nemusí se však jednat pouze o projev 

bulvarizace, ale spíše o vývoj doby, zvýšení kultury vizualizace a určitě také o snahu 

být atraktivním produktem pro své čtenáře. 

Co se týká oběti, jsou zjištěné výsledky podobné u všech čtyř deníků. Nejčastěji je oběť 

neznámá, případně blíže nespecifikovaná. Ze zjištěných obětí, o nichž deníky informují, 

to jsou nejčastěji muži. 
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Zajímavé zjištění přineslo zkoumání územního rozložení, jelikož dle Blesku se většina 

trestné činnosti odehrává ve městech, kde žije méně než 100 000 obyvatel. U Mladé 

fronty Dnes a Práva je to stejné, oba deníky se shodují v prvním a posledním období 

s Bleskem, ale shodně mají ve druhém a třetím období nejčastěji místo neurčené. 

Součástí všech tří deníků je rovněž kriminální zpravodajství ze zahraničí. Prostor, který 

jednotlivé deníky tomuto zpravodajství vyčleňují, se však liší. Zahraniční kriminální 

události jsou nejvíce zastoupeny v Mladé frontě Dnes, potom v Právu a nejméně se jim 

věnuje Blesk, který se celkově více zaměřuje na domácí události. 

Závěrem je možné shrnout, že kriminální zpravodajství je pravidelnou součástí denního 

tisku, v průběhu let se jeho podíl na celkovém objemu jednotlivých deníků příliš neliší, 

v některých případech nabývá na objemu v souvislosti s celkovým zvětšováním formátu 

deníku. Podíl obrazové části, která jej doplňuje, má většinou rovněž vzrůstající 

tendenci. Zastoupení jednotlivých trestných činů není dle očekávání ve shodě s realitou, 

dva ze tří deníků preferují ve všech zkoumaných obdobích násilnou kriminalitu. Naopak 

se však neliší od skutečnosti osobností nejčastějšího pachatele, což je muž. Důvodů, 

proč média ve svých obsazích upřednostňují vraždy a jiné násilné trestné činnosti, je 

více. Pravděpodobně je považují za atraktivní pro svá publika, také si však mohou 

uvědomovat jejich význam. Často se jedná o události, o nichž by měla veřejnost vědět, 

jelikož jsou důležitější než například drobná krádež. Tím pádem vykonávají i jistou 

službu veřejnosti. Na druhou stranu může docházet k tzv. morální panice. Problematika 

účinků médií na publikum již však není předmětem této práce, navíc by vyžadovala jiný 

podrobný průzkum.  

 

Summary 

This diploma thesis "Development of representation of crime in the Czech print media" 

deals with the way of the representation of crime in the Czech press and its development 

from 1995 to 2010. 

Finally, it is possible to conclude that press news of crime is a regular part of daily 

newspapers, over the years, its share of the total volume of individual logs are not very 

different, in some cases gaining volume in relation to the overall size by increasing 

daily. The share of pictures, which it complements, the majority are also growing.  
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The research brought some interesting results. The percentage of crimes is not to 

conform with reality, two of the three dailies prefer in all periods examined violent 

crime, but the most frequently is property crime in reality.  But differ from the actual 

personalities of the most common offenders, which is man. The most of victims is not 

ascertainable. 

There were founded out some differences among the three czech press, but they are not 

so big. One of them, Blesk, is typical tabloid press and prefer more news from Czech 

Republic. News form foreign countries are more in Mladá fronta Dnes and Právo 

publicated.  

The reasons, why the media contents in their favor murder and other violent crime, is 

more. Likely to be considered attractive to their reders, they may also realize their 

importance. Often it is an event about which the public should know, since they are 

more important than, for example petty theft. This affair is for another research. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Kódovací kniha k výzkumu 

 

Kriminalita 

 

Obecná 1- Násilná 1 – Vražda 1 – Pokus 2 

    Ublížení na zdraví 2 

    Ublížení na zdraví s následkem smrti 3 

    Nebezpečné vyhrožování 4 

    Vydírání 5 

    Útok na veřejného činitele 6 

    Loupež 7 

    Terorismus, extremismus 8 

    Násilí, napadení, útok 9 

    Žhářství 10 

    Ostatní 11 

        

  Mravnostní 2 - Znásilnění 1 

     Pohlavní zneužívání 2 

     Obchodování s lidmi 3 

     Kuplířství 4 

     Výtržnictví – exhibicionismus 5 

     Ostatní 6 

 

    Majetková 3 – Krádež 1 

      Zpronevěra 2 

        Podvod 3 

      Lichva 4 

        Porušování povinnosti při správě cizího majetku 5 

      Poškozování věřitele 6 

      Poškozování cizí věci, vandalství – 7 

      Podílnictví 8 

      Legalizace výnosů z trestné činnosti 9 

 

Hospodářská 2 – Daňové trestné činy a úniky 1 

 Trestné činy týkající se peněz a měny 2 

 Finanční kriminalita (podvody) 3 

 Trestné činy proti hospodářské soutěži (klamavá reklama, nekalá 

soutěž) 4 

 Padělání účetnických uzávěrek a účetnictví 5 

 Podvody vůči spotřebitelům – falešné zboží 6 

 Celní delikty (pašování) 7 

 Korupce 8 

 Porušování autorských práv 9 

 „Tunelování“ 10 

 

Drogová kriminalita 3 
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Ostatní 4  

 

Nehody v dopravě 5 – Usmrcení 1 

    Zranění 2 

    Ostatní 3 

 

Sebevražda 6  
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