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Anotace 

Diplomová práce „Reflexe otázky přijetí jednotné evropské měny v českém denním 

tisku“ se zabývá analýzou mediálního obrazu přechodu České republiky na společnou 

měnu euro v českých médiích. Za pomoci kvantitativní metody obsahové analýzy 

a kvalitativní metody zakotvené teorie jsou zkoumány články z deníků Hospodářské 

noviny a Právo z období od začátku května roku 2004, kdy se Česká republika stala 

členem Evropské unie, do konce dubna roku 2011. 

 Kvantitativní obsahová analýza umožňuje porovnání obou periodik utříděním 

a shrnutím kvantifikovatelných údajů obsažených v článcích. Metoda zakotvené teorie 

pohlíží na zkoumaný soubor jako celek a přistupuje k jeho bližšímu rozboru 

pojmenováním skrytých struktur textu.  

 Těžištěm práce je popis mediálního obrazu přechodu na jednotnou evropskou 

měnu v České republice na základě dílčích závěrů výzkumného projektu. 

 Autorka tímto textem navazuje na svou bakalářskou práci „Obraz přijetí eura 

v českém tisku“ a využívá její výsledky v porovnání s opakováním výzkumu na 

rozšířeném vzorku mapujícím sedm let vývoje tématu. Vytváří se tak prostor pro 

zachycení proměn ve způsobu informování obou deníku v čase i formulaci závěrů 

o aspektech výzkumných metod. 

 

Abstract 

Diploma thesis “A Reflection on the Question of Single European Currency Adoption 

in the Czech Press” deals with an analysis of media picture of the transition of the 

Czech Republic to the common currency euro in Czech media. With the help of the 

quantitative method of content analysis and the qualitative method of grounded theory, 

articles from the dailies Hospodářské noviny and Právo are being analysed. The sample 

includes articles from the beginning of May 2004, the accession of the Czech Republic 

to the European Union, until the end of April 2011.  



 

 

Quantitative content analysis enables comparison of both of the periodicals by 

means of organization and general summary of quantifiable data from the articles. The 

method of grounded theory regards the examined collection as a whole and provides 

detailed analysis of the sample in order to identify hidden structures of the text. 

The focus of this work is articulation of the media image of the European 

common currency adoption in the Czech Republic, based on the partial outcomes of the 

research project. 

This text as an extension of the bachelor thesis “The Image of Euro Adoption in 

Czech Press” uses its outputs in addition to the revision of the research with 

a broadened sample, mapping seven years of development of the topic. Consequently, 

scope for depiction of the progress in changes in the way of informing of both of the 

dailies and for concluding about the aspects of the research methods used in the project 

arises. 
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Úvod 

Myšlenka, že způsob zobrazování reality v médiích ovlivňuje její vnímání příjemci 

mediálních obsahů, byla podkladem sepsání mé bakalářské práce Obraz přijetí eura 

v českém tisku. Ambicí předkládaného textu je na tuto práci navázat a navýšit výpo-

vědní hodnotu formulovaného mediálního obrazu prostřednictvím rozšíření zkoumané 

látky i odstupem od tématu. 

Přechod na jednotnou evropskou měnu coby sledované téma byl volbou 

pramenící ze zájmu o ekonomii a způsob prezentování hospodářských informací, včetně 

míry volnosti pro čtenářův úsudek při tvorbě názoru. Jak však ukázala původní práce 

s tímto námětem, jedná se především o prvek významný pro politickou agendu a jeho 

výsledný obraz v médiích může mnohé vypovědět i o podobě informování o politických 

tématech jako takových.  

Nástrojem rekonstrukce mediálního obrazu bude výzkumný projekt složený 

z kvantitativního šetření za použití obsahové analýzy a kvalitativní techniky zakotvené 

teorie. Kvantitativní metoda nemusí přinést uspokojivé závěry a její úlohou v této práci 

je poskytnout základní vhled do zkoumané oblasti. Hodnota zakotvené teorie pak 

spočívá zejména v možnosti analytického náhledu na zkoumaný vzorek, kdy není cílem 

pouze zformovat teorii, ale celkově, v rámci všech součástí metodologického postupu, 

pochopit vztahy, které jsou v článcích obsaženy.  

Pro zachování možnosti srovnání se bude analýza držet postupů, které určila již 

bakalářská práce. Obecně se výzkum zaměří na parametry výskytu tématu přijetí eura 

v České republice v tuzemském denním tisku v období od května roku 2004, kdy jsme 

se stali členy Evropské unie, do konce dubna roku 2011. Mapování sedmi let vývoje 

tématu bude zaměřeno na deníky Hospodářské noviny a Právo. 

Prezentaci výstupů výzkumu v poslední kapitole bude předcházet teoretická část. 

Tu otevře první oddíl práce obsahující základní fakta o euru a závaznosti jeho přijetí pro 

Českou republiku. Zmíněn bude i vývoj diskuze o přijetí společné měny a nejdůležitější 

souvislosti týkající se politické scény během zkoumaného období. Druhá kapitola 
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naváže mediologickým úvodem zaměřeným na účinky médií, charakterizuje zkoumané 

deníky a představí operacionalizaci výzkumných šetření. 

V první podkapitole prostřední části práce tedy dojde k odchýlení obsahu od 

schválených tezí, neboť metodologický úvod bude součástí až třetí podkapitoly. V textu 

ho nahradí ukotvení tématu v mediální teorii, aby se výzkum mohl opřít o některá 

základní východiska oboru studia médií.  
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1. Česká republika a euro 

Společnou evropskou měnu euro zavedlo k 1. lednu 1999 jedenáct států Evropské unie 

(EU): Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozem-

sko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko a o dva roky později také Řecko. V lednu roku 

2007 se euro stalo národní měnou Slovinska, od 1. ledna 2008 i Kypru a Malty. První 

lednový den roku 2009 se k eurozóně připojilo Slovensko, jako zatím poslední stát 

přešlo na euro s počátkem roku 2011 Estonsko (MFČR, 2012a). 

Během prvních tří let po vzniku eurozóny existovalo euro pouze v bezhotovostní 

formě a obíhalo společně s národními měnami. V podobě bankovek a mincí je v oběhu 

od 1. ledna 2002 (MFČR, 2012a). 

Česká republika se přistoupením k Evropské unii v roce 2004 zavázala, že 

v budoucnu přijme jednotnou evropskou měnu euro. Společně s členstvím v EU došlo 

zároveň k integraci do třetí fáze Hospodářské a měnové unie, ovšem s dočasnou 

výjimkou pro zavedení společné měny (tzv. derogací). O zrušení výjimky rozhodne 

Rada EU na základě plnění stanovených ekonomických a legislativních kritérií
1
 po tom, 

co česká vláda určí termín přijetí jednotné měny (MFČR, 2005: 2-3).  

Slučitelnost právního řádu České republiky s předpisy Evropské unie doplňuje 

sada čtyř tzv. Maastrichtských konvergenčních kritérií. Prvním z nich je vysoký stupeň 

cenové stability měřený dle vývoje inflace, druhým stabilita nominální konvergence, na 

kterou se usuzuje dle úrovně dlouhodobých úrokových měr. Jako třetí kritérium slouží 

dlouhodobá udržitelnost veřejných financí hodnocená dle vývoje vládního deficitu 

a vládního dluhu, čtvrté představuje stabilita měnového kurzu odrážející se v pohybu 

kurzu uvnitř normálního fluktuačního rozpětí kurzového systému ERM II po období 

dvou let. Během účasti v tomto směnném systému musí země prokázat, že její stávající 

měna je stabilní.
2
 Česká republika se zavázala podniknout kroky směřující k tomu, aby 

byla  na přistoupení k eurozóně připravena co nejdříve (MFČR, 2011: 3).  

                                                 
1 Podrobněji viz dále. 
2 Pro úplnost je níže uvedeno přesné znění popsaných kritérií: 

Maastrichtská konvergenční kritéria 

Cenová stabilita 12měsíční průměr inflace do 1,5 % nad referenční hodnotou, která je průměrem tří zemí s nejnižší inflací 

Úrokové míry 10leté vládní dluhopisy s úrokovou mírou do 2,0 % nad průměrem vládních dluhopisů tří zemí s nejlepší cenovou stabilitou 

Udržitelnost 
veřejných financí 

vládní deficit do 3 % HDP 

veřejný dluh do 60 % HDP 

Stabilita měnového 
kurzu 

minimálně dvouletý pobyt v ERM II bez porušení ± 15procentního fluktuačního pásma a devalvace centrální parity 

Zdroj: (MFČR, 2012d). 
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Pro úspěšné zavedení jednotné evropské měny je podle ekonomických expertů 

nezbytné provést reformy důchodového systému, zdravotnictví a veřejných financí 

a nemanipulovat s daňovými sazbami. Jedná se totiž o parametry výrazně ovlivňující 

vládní dluh i míru inflace (MFČR, 2007: 4). Důležité je v tomto smyslu také dosáhnout 

vysokého stupně sladěnosti hospodářských cyklů naší země s eurozónou. 

Neplnění konvergenčních kritérií nemá, s výjimkou ukazatele udržitelnosti 

veřejných financí, pro Českou republiku žádné důsledky (MFČR, 2011: 3).  Udrži-

telnost veřejných financí je však jediným kritériem, které se nám dlouhodobě nedaří 

plnit. Od vstupu České republiky do EU do poloviny roku 2008 (MFČR, 2008: 4) 

a následně od prosince 2009 do současnosti se Česká republika nachází v tzv. proceduře 

nadměrného schodku, kdy má implementovat doporučení EU pro zlepšení rozpočtové 

kázně (MFČR, 2011: 3). 

1.1. Situace okolo eura ve sledovaném období 

Usnesením vlády byla v roce 2005 založena mezirezortní Národní koordinační skupina 

pro zavedení eura v České republice (NKS). V jejím čele stojí národní koordinátor pro 

zavedení eura, kterým byl v roce 2007 jmenován profesor Oldřich Dědek (MFČR, 

2012c). NKS je tvořena šesti pracovními skupinami, které zaštiťují jednotlivé oblasti 

a připravují podklady pro rozhodování NKS, případně vlády. Dále při ministerstvu 

financí funguje Organizační výbor NKS pověřený dohledem nad uvedenými orgány 

a poskytováním organizační podpory aktivit souvisejících se zavedením eura (MFČR, 

2012b). 

„O budoucí nutnosti přechodu na společnou měnu se v České republice začalo 

častěji hovořit již v roce 2003, dříve než jsme se stali součástí EU. Od počátku bylo 

zřejmé, že tento krok je podmíněn úspěšnými reformami, které by zemi zbavily 

systémových pozůstatků minulého režimu a přiblížily ji k průměru západoevropských 

zemí. Protože je české hospodářství stále vzdáleno od standardu „starých“ zemí unie co 

do úrovně příjmů obyvatel i sladěnosti hospodářských cyklů, ekonomové se obecně 

shodují, že s přijetím eura není třeba příliš spěchat. Pokud by došlo k přijetí eura 

předčasně, tedy v době, kdy by měla česká koruna stále potenciál pro posilování vůči 

euru, obyvatelstvo by tím fakticky zchudlo.
3
 I z těchto důvodů zatím není určen žádný 

                                                 
3 Úspory budou přepočítány fixním kurzem, který neodráží vývoj reálné ekonomiky. Tempo hospodářského růstu se potom bude 

projevovat v míře inflace.  
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pevný termín, kdy by se měl tento krok uskutečnit,“ (Obenbergerová, 2009: 6). Dalším 

důvodem je pak závaznost – jakmile bude jednou termín přijetí eura určen, bude Česká 

republika významně blíže reálnému přechodu na společnou měnu. To se zdá být pro 

dosavadní vlády příliš velkým závazkem. 

Jak již bylo naznačeno v úvodu kapitoly, rozhodnutí o přijetí společné měny je 

suverénní pravomocí vlády České republiky. V rámci politické diskuze padlo mnoho 

termínů, oproti té odborné však šlo často o nepodložené proklamace. Dokument 

Strategie pro přistoupení k eurozóně z roku 2003 určil jako horizont pro přechod na 

jednotnou evropskou měnu roky 2009 a 2010. Ze zpráv NKS však dosud každoročně 

vycházelo stejné doporučení vládě, totiž nevstupovat do systému ERM II a tudíž ani 

nestanovovat datum pro přijetí eura v České republice (srov. MFČR, 2012e). 

Ani širší kontext ekonomického vývoje posledních let nesvědčí o aktuálnosti 

přijetí eura v České republice, minimálně pro příštích tři až pět let. Během krize na 

finančních trzích, která postihla celý západní svět, se negativní vývoj nevyhnul ani 

jednotné evropské měně a v současnosti se vedou debaty i o vyloučení některých 

problémových členů (zejména Řecka) a o rozpuštění měnové unie.   

1.2.  Politická scéna ve sledovaném období 

Politická scéna patřila v průběhu sledovaného období – tedy od května roku 2004 do 

dubna roku 2011 – de facto dvěma nejsilnějším stranám, ODS a ČSSD. Od začátku 

zkoumaného období do srpna 2006 vládla ČSSD v koalici s US-DEU a KDU-ČSL, po 

volbách v červnu roku 2006 pak koalice ODS, KDU-ČSL a Strany zelených, která byla 

v červenci roku 2010 vystřídána vládou ODS v koalici s nově vzniklými stranami TOP 

09 a Věci veřejné.  

Celkově se vývoj na politické scéně ve zkoumaném období vyznačuje častými 

změnami. V období vlády ČSSD došlo ke dvojnásobné výměně premiéra. V roce 2002 

nastoupil do úřadu Vladimír Špidla, kterého během srpna roku 2004 vystřídal Stanislav 

Gross. Po Grossově rezignaci v dubnu 2005 obsadil funkci Jiří Paroubek. Post ministra 

financí po dobu působení kabinetů v čele s ČSSD zastával Bohuslav Sobotka (ČSSD). 

Koaliční vlády ODS provázely mnohé personální změny. V září 2006 nastoupil 

do úřadu premiéra Mirek Topolánek. Jeho vláda složená z ODS a nestraníků však 

nezískala důvěru Poslanecké sněmovny (Kotrba, 2006). Kvůli personálním neshodám 

s presidentem Václavem Klausem byl druhý Topolánkův kabinet, tentokrát se zástupci 
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KDU-ČSL a Strany zelených, jmenován až počátkem roku 2007 (iDNES.cz, 2007). 

Tehdy se na pozici ministra financí vystřídal Vlastimil Tlustý (ODS) s Miroslavem 

Kalouskem (KDU-ČSL). V prvním pololetí roku 2009, kdy Česká republika předsedala 

Radě EU, byla druhé vládě Mirka Topolánka vyslovena nedůvěra.
4
 Následovalo období 

přechodné úřednické vlády (v čele s Janem Fišerem a Eduardem Janotou na postu 

ministra financí), která zemi dovedla až k volbám v roce 2010. 

Z voleb vzešla vítězně ČSSD, vládu se však povedlo sestavit koalici ODS, 

TOP 09 a Věcí veřejných. Do jejího čela byl jmenován předseda ODS Petr Nečas a na 

post ministra financí se vrátil Miroslav Kalousek. 

V průběhu zkoumaného období došlo k proměně politických sil v Senátu. 

Z původně pravicové většiny se senátními volbami v roce 2010 stala většina levicová, 

s dominantním postavením ČSSD. Pomohl tomu i výsledek voleb do Senátu v roce 

2008, kdy získala ČSSD také nejvíce křesel. 

 

                                                 
4 Konkrétně 24. března 2009 (iDNES.cz, 2009). 
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2. Rozbor článků 

V rámci této kapitoly budou z teoretického hlediska šířeji ukotveny a představeny 

metody analýzy obsahů. Kromě relevantní teorie mediálních studií kapitola také stručně 

zmíní charakteristiku analyzovaných deníků a popíše parametry a předpokládaný 

průběh výzkumného projektu, i s ohledem na navazování na dříve zkoumané 

téma rozšířením vzorku. Cílem tohoto oddílu je poskytnout podklad pro prezentaci 

výsledků obou výzkumů, která následuje ve třetí části práce.  

Tato kapitola přebírá z metodologických důvodů mnohé z analogické části 

bakalářské práce. 

2.1. Mediologické pozadí
5
 

Předkládaná práce si předsevzala popsat mediální obraz. Snahou této podkapitoly je 

přiblížit kritéria pro jeho hodnocení a představit některé konkrétní aspekty, které se na 

jeho formování podílejí. 

 Úloha sdělovacích prostředků ve společnosti představuje jeden ze zásadních 

bodů studia médií. Tato veřejná role v sobě spojuje trojici funkcí, které lze pokládat za 

obecně přijímané atributy médií. Informativní úloha médií představuje – prostřed-

nictvím širokého spektra poskytovaných informací umožňujících čtenáři tvorbu názoru 

– prostředek podílení se na politickém procesu. Funkce artikulační spočívá 

v propojování a střetávání názorů jednotlivých části společnosti, zejména na škále 

vládnoucí – ovládaný. Kontrolní funkce potom odkazuje ke kritickému přístupu 

k vládnoucím elitám, tedy metafoře role médií coby hlídacího psa demokracie (Hagen, 

2004: 51).
6
 

Zpravodajství je spojeno s určitými normativními předpoklady, které se odrážejí 

ve způsobu, jakým mediální publikum (které můžeme zjednodušeně nazvat veřejností) 

vnímá předkládané obsahy. Základním očekáváním jsou svoboda slova a objektivita, 

která dále rozvíjí jmenovanou informativní funkci médií. Mezi základní aspekty 

                                                 
5  V tomto bodě je třeba odchýlit se od schválených tezí. Místo podkapitoly o metodách analýzy mediálních obsahů, pro které bude 

dostatek prostoru níže, se zde bude oddíl věnovat zasazení náplně práce do kontextu mediálních studií. Tento bod má v předkládané 
práci místo nejen z důvodů formálních (m. .j. že práce má sloužit k získání kvalifikace v oboru mediálních studií), ale zejména pro 

ukotvení následujících oddílů práce do širšího rámce studia médií tak, aby bylo možné formulovat relevantní závěry. 
6 Analogií k uvedené stratifikaci jsou funkce médií podle Harolda Lasswella, který definuje a) funkci informovat, b) funkci korelace 
a c) funkci kontinuity (srov. Reifová et al., 2004:67). Od výše zmíněného členění se odlišuje především ve třetím bodě, kde se pod 

kontinuitou myslí kultura a její udržení v čase. Jelikož tato práce se primárně zabývá zpravodajstvím, zdají se být funkce podle 

Lutze Hagena příhodnější.  
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objektivity patří udržení si odstupu od zpracovávaného tématu vyloučením 

subjektivního pohledu, neutralita zamezující stranění a předpojatosti, dodržování kritérií 

pravdivosti (zejména přesnosti, relevance a úplnosti) či vyloučení skrytých podtextů 

a „služby třetí straně“ (McQuail, 2009: 210). 

Příkladem narušení požadavku objektivity může být jev nazývaný synchro-

nizace.
7
 Dochází k němu především v případě, kdy si novináři pro své příspěvky volí 

tzv. příhodné svědky (opportune Zeugen), tedy citují skupiny a jednotlivce, jejichž 

výroky jsou v souladu s názorovou linií redakce (Kunczik, 2005:269; Hagen, 1993: 317, 

334). Na toto narušení profesní normy vyváženosti lze nahlížet jako na formu 

gatekeepingu, když novinář zastává roli dveřníka zprostředkovávajícího přístup do 

zpráv (Hagen, 1993: 335). Privilegovaní mluvčí bývají v literatuře označováni pojmem 

hlasy s přístupem (accessed voices) (Trampota, 2006: 80). Kromě ilustrace a přiblížení 

mediovaného sdělení nabízejí tyto hlasy také svůj výklad událostí. Otevírá se jim tak 

prostor pro uplatnění vlivu na veřejné mínění. 

Přístupem mluvčích do zpráv obecně se zabývá sociologie zdrojů. V jejím rámci 

se hovoří o dominantním vlivu vybíraných mluvčích na zpravodajské obsahy. Struktura 

citovaných zpravidla kopíruje rozložení moci ve společnosti, zejména co do délky 

promluv reprezentantů jednotlivých skupin (např. politici, úřady a odborníci versus 

veřejnost). Liší se také v tom, jakou roli v obsahu zastávají. Zatímco obecně témata 

pokrývá elita,
8
 běžným lidem bývá prostor vyhrazen pouze v dílčích aspektech, obvykle 

v souvislosti s narušením řádu (protestu, protizákonnému jednání či pozice oběti) 

(Trampota, 2006: 78-80). 

Nerovnost v přístupu do zpráv můžeme dále zaznamenat i v otázce zastoupení 

obou pohlaví mezi citovanými mluvčími. Výzkumy k tématu genderové vyváženosti 

mediálních obsahů ukazují na dominanci mužských mluvčích ve zpravodajství, a to jak 

z hlediska frekvence citací, tak co do jejich délky.
9
 Přiřazováním mluvčích ke 

kategoriím zpráv dle pohlaví (ženy jsou zpravidla prezentovány v souvislosti s lidsky 

jímavými příběhy (human interest stories), v prostředí domácnosti či v souvislosti 

s rodinou; muži v souvislosti s finančními, socioekonomickými, či politickými tématy 

a jako páni situace) dochází ke stereotypizaci genderových rolí (Zoonen, 1988: 35-36). 

                                                 
7 Jev popsal Lutz Hagen ve svém článku Die opportune Zeugen z roku 1992 (Kunczik, 2005:269). 
8 Elitou se zde myslí společenská vrstva s vyšším sociálním statusem. 
9 V případě Zoonenovou prezentované studie (1988: 35) byli mluvčími muži v 87 % všech citací. Ženy hovořily v průměru půl 
minuty, muži pak téměř třikrát déle. Výzkum televizního zpravodajství v České republice z roku 2003 potvrzuje existenci tohoto 

fenoménu v tuzemsku 80% zastoupením mužů v promluvách v porovnání s 20% podílem žen a zjištěním, že citace mužů jsou 

v případě všech tří domácích celoplošných televizí delší než citace žen (Trampota, 2006: 95). 
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Ta pak může fungovat jako sebenaplňující se proroctví - vnucuje totiž představu, že 

muži jsou věrohodnějším zdrojem informací.  

Podobu zpravodajských obsahů ovlivňují tzv. zpravodajské hodnoty.
10

 Mezi 

nejvýznamnější z nich se obvykle řadí kritérium výskytu, pod nímž se skrývá časový 

interval nutný pro rozvinutí události a soulad jejího vývoje s rytmem práce daného 

média. Dále je to blízkost, jejímž uplatněním dochází k upřednostňování témat kulturně 

a sociálně blízkých příslušnému médiu (Burton, Jirák, 2001: 242). Z hlediska před-

kládané práce může být tato hodnota zajímavá zejména díky tomu, že dle ní lze 

usuzovat na to, jakou důležitost tématu přikládá redakce. Můžeme například 

předpokládat, že je-li zpráva vlastním obsahem daného média, považuje ji za důležitou. 

Přejímání agenturního obsahu naopak naznačuje menší význam.
11

  

Jasnost (či jednoznačnost) upozorňuje na vyšší pravděpodobnost, že se 

z události stane zpráva, nabízí-li možnost snadného uchopení a zpracování. Této 

hodnotě je velmi blízká jednoduchost, spočívající v nenáročnosti interpretace dané 

události. Jasnost a jednoduchost může být ještě doplněna kritériem pochopitelnosti pro 

čtenáře – smysluplností (či kulturní blízkosti) (Burton, Jirák, 2001: 242-243). 

Z hlediska času je kritériem ovlivňujícím přítomnost události ve zprávách 

novost, průběžnost (událost, která se již jednou stala zpravodajským obsahem, je pro 

médium zajímavá i nadále, objeví-li se nové podrobnosti) či možnost dalšího vývoje. 

Zpravodajské hodnoty dále představují vztah k elitám a personalizace (projev jednání 

určitých osob místo obecné prezentace tématu). Významným kritériem je také 

negativita (Burton, Jirák, 2001: 244-245). 

Skutečnost, že je třeba naplňovat očekávání publika, pojmenovává hodnota 

souznění. Funguje buď už při výběru zprávy, nebo je zapojena při jejím zpracování. 

Přístup do zpráv mají zaručen zprávy překvapující stejně jako zprávy předvídatelné 

(redakci umožňuje včasným vysláním zpravodaje událost pokrýt, publiku pomáhá 

utvářet očekávání). Závěrem jmenujme ještě hodnotu spočívající v možnosti variace 

zprávy (obohacování významného domácího tématu příklady ze zahraničí) (Burton, 

Jirák, 2001: 245-246). 

                                                 
10 Autorství konceptu zpravodajských hodnot se obecně přisuzuje Walteru Lippmanovi, jeho rozpracování potom analytikům Johanu 
Galtungovi a Marii Rugeové (Burton, Jirák, 2001: 240-241). 
11 Redakce nepovažuje prostředky na vlastní zpracování za účelně vynaložené. (Jiným případem je nepředvídatelná událost, kdy 

referování o ní není možné – bez ohledu na důležitost – z vlastních zdrojů zajistit.) 
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2.2. Charakteristika analyzovaných deníků 

Mediální obraz budou pro účely této práce reprezentovat deníky Hospodářské noviny 

a Právo. Zatímco první jmenovaný titul byl do zkoumání zařazen pro své ekonomické 

zaměření, Právo bylo zvoleno za účelem dosažení pestrosti zastoupení české mediální 

scény; jako určitá protiváha Hospodářských novin, a to jak po obsahové stránce, tak co 

do politické orientace.  

Jak totiž ukazuje graf 2.1, hlásí se více než polovina čtenářů deníku Hospo-

dářské noviny k pravé straně politického spektra, naopak téměř totožný podíl čtenářů 

Práva přiznává levicové zaměření. Následující řádky popíší analyzovaná periodika 

podrobněji. 

Graf 2.1: Politická orientace čtenářů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Trampota, 2010).12 

2.2.1. Hospodářské noviny 

Hospodářské noviny patří mezi první soukromé deníky vzniklé po roce 1989. Pod 

stejným názvem vycházel od roku 1956 ekonomicky zaměřený týdeník ve vydavatelství 
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s denní periodicitou v nakladatelství Economia a. s. Nakladatelství bylo založeno spo-

                                                 
12 Graf byl součástí přednášek, datum vzniku neuvedeno. 
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lečnostmi a organizacemi patřícími státu jako Česká tisková kancelář (ČTK) a Úřad 

vlády či tehdy ještě státními Československou obchodní bankou (ČSOB) s Komerční 

bankou. Konsorcium Eurexpansion s francouzsko-německo-americkou vlastnickou 

strukturou koupilo o rok později kontrolní balík akcií Economie, v roce 1992 pak 

většinový podíl převzala vydavatelská skupina Verlagsgruppe Handelsblatt
13

 (Benda, 

2007: 106,114-116). 

Od září 2008 tvoří vydavatelství Economia součást skupiny Respekt Media a. s. 

investora Zdeňka Bakaly (ARES, 2012). Portfolio vydavatelství se zaměřuje na 

ekonomické elity.
14

 Kanálem nejsou pouze tištěné tituly, ale také internet. Economia 

provozuje od roku 1996 zpravodajský portál iHNED.cz, jehož redakce byla v roce 2007 

sloučena s redakcí deníku Hospodářské noviny. Zprávy z tohoto webu mimo jiné 

přebírá portál Volny.cz, který patří vydavatelství Economia od roku 2010. Společnost 

působí také na Slovensku, prostřednictvím dceřiné společnosti Ecopress, a. s. 

(Economia, 2012c).  

Hospodářské noviny samy sebe označují za deník s důrazem na ekonomiku 

a politiku v souvislostech. Titul vychází pětkrát týdně ve dvou sešitech. První sešit tvoří 

obecné domácí a zahraniční zpravodajství, názory, komentáře, kultura a sport. Druhý – 

Podniky a trhy – se skládá z rubrik Finance, Business Class a Moje HN. Obsah oddílů 

Business Class a Moje HN se tematicky proměňuje dle dne v týdnu.
15

 Každou středu 

s Hospodářskými novinami vychází magazín IN, zaměřený na cestování, gastronomii 

a volný čas. V pátek deník obsahuje jako přílohu magazín Víkend se společenskou 

a kulturní tematikou (Economia, 2012b). Tyto způsoby zatraktivňování obsahu jsou 

uplatňovány s cílem oslovit i čtenáře, kteří se nezajímají o ekonomii. Díky svému 

konzervativnímu pohledu na svět a koncentraci na ekonomická témata jsou 

Hospodářské noviny vnímány jako deník nakloněný pravé straně politického spektra.  

Zmíněná změna ve vlastnické struktuře ovlivnila podobu Hospodářských novin. 

Do agendy deníku se však nepromítla okamžitě. Výraznější proměna koncepce proběhla 

v květnu roku 2009 při přechodu titulu na nový vzhled, který připomíná britský list 

The Guardian. Došlo zejména ke změně loga na titulní straně, začaly se užívat nové 

fonty písma pro zatraktivnění nadpisů a více se využívá barev (Č24, 2009). Před touto 

                                                 
13 Verlagsgruppe Handelsblatt zastupovala firma HB-DJ Investments B.V. napojená na Dow Jones Group Inc., který vydává 

ekonomické tituly jako The Wall Street Journal (Dow Jones, 2012). 
14 Je „jediným českým mediálním domem, který se plně a řadou paralelních kanálů obrací k nejvýznamnější části populace – lidem, 
kteří rozhodují a kteří ovlivňují veřejné mínění v zemi,“ (Economia, 2012c). 
15 Business Class: pondělí - Kariéra & Management, úterý - Peníze & Investice, středa - Reality & Development, čtvrtek - 

Podnikání, pátek – Právo; Moje HN: pondělí - Auto, úterý - Věda, středa - Bydlení, čtvrtek - Techno, pátek – Móda. 
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změnou vystupovaly Hospodářské noviny jako úzkoprofilové médium vědomé si svého 

postavení u čtenářské obce a skromně sloužící naplňování cíle zasvěceně informovat 

o ekonomických tématech. Změna koncepce si vyžádala také (v některých případech 

dočasný) odchod několika redaktorů.
16

 Tendence k infotainmentu je patrná i při pohledu 

na portál iHNED.cz, který prošel transformací v roce 2011. 

V průběhu sledovaného období se na postu šéfredaktora Hospodářských novin 

vystřídali Roman Gallo, který titul řídil mezi lety 2002 a 2005 (HN, 2001; HN, 2005), 

Petr Šimůnek, působící na tomto postu do února roku 2011, a Petr Šabata, který deník 

vede dosud (Economia, 2012e). Podle výstupů Media Projektu se Hospodářské noviny 

ve sledovaném období pohybovaly na šestém či sedmém místě čtenosti (blíže viz 

tabulka 2.1). Údaje Media Projektu za rok 2007 svědčí o tom, že věková struktura 

čtenářů deníku je velmi pestrá.  Převažují osoby v produktivním věku, většinou se jedná 

o muže (66 %), téměř z poloviny jsou mezi čtenáři zastoupeni vysokoškolsky vzdělaní 

lidé s vyššími příjmy a zaměstnaní na pozici s rozhodovací pravomocí (Economia, 

2008: 1–2). Oproti údajům za rok 2007 se zvýšil podíl žen na čtenářské populaci 

Hospodářských novin, konkrétně na 40 % (Economia, 2012d: 1-2). 

Tabulka 2.1: Čtenost a prodaný náklad Hospodářských novin (2004 – 2011) 

rok čtenost prodaný náklad pořadí čtenosti 

2004 172 000 66 838 6. 

2005 186 000 62 666 6. 

2006 205 500 62 797 7. 

2007 197 000 59 449 7. 

2008 223 000 57 391 6. 

2009 201 000 54 285 7. 

2010 187 000 44 225 7. 

2011 194 000 42 023 7. 

Zdroj: (GfK Praha – Median, 2005); (Unie vydavatelů, 2004a); (Unie 

vydavatelů, 2004b); (Unie vydavatelů, 2006 - 2012). 

Z pohledu mediální teorie je zajímavý Etický kodex redaktorů vydavatelství 

Economia navazující na Listinu základních hodnot (2009), který společnost zveřejnila 

na svých internetových stránkách koncem roku 2011 (Economia, 2012c). Tento kodex 

tematizuje sporné otázky jako je střet zájmů v otázce vlastnické struktury či ovlivňování 

mediální agendy prostřednictvím zadávání inzerce a podobné praktiky zakazuje (viz 

Příloha č. 1). 

                                                 
16 Například Lenka Zlámalová a Petr Kamberský odešli do Lidových novin. Jindřich Šídlo působil více než rok jako komentátor 

v České televizi, do redakce Hospodářských novin se vzápětí vrátil. 
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2.2.2. Právo 

Deník Právo, donedávna jediný tuzemský deník s českými vlastníky, je přímým pokra-

čovatelem Rudého práva. Změny po roce 1989 si vyžádaly úpravu poměrů a v únoru 

roku 1990 bylo založeno státní vydavatelství Rudé právo, spravující majetek KSČ. 

V polovině téhož roku se od něj oddělilo vydavatelství Florenc, které vydávalo deník 

Rudé právo. Ředitelem Florence se stal Zdeněk Porybný, bývalý vedoucí kanceláře 

Rudého práva ve Washingtonu a následně jeho šéfredaktor. Ještě v září roku 1990 

založil Porybný akciovou společnost Borgis, ve které držel od počátku majoritní podíl 

(60 % akcií). O zbylých 40 % akcií se dělilo téměř sedm desítek akcionářů, převážně 

z řad členů redakce. Od 16. října 1990 vydává Rudé právo – s označením „levicový 

deník“ v podtitulu – společnost Borgis. Zároveň přestává vycházet stávající Rudé právo 

z vydavatelství Florenc (Benda, 2007: 95-97).  

Borgis od Florence přebral know-how, předplatitelský kmen i smlouvu o distri-

buci s PNS (Poštovní a novinová služba) (Benda, 2007: 95-97). Způsob, jakým 

k převodu Rudého práva došlo, se v literatuře označuje jako „spontánní privatizace“ 

(srov. Benda, 2007: 89). Porybný zastával současně s funkcí ředitele vydavatelství 

Florenc také post předsedy představenstva společnosti Borgis, což mu umožnilo vyvést 

majetek (mj. moderní tiskárny a komplexy budov (Čelovský, 2002: 33)) z první 

jmenované společnosti, prostřednictvím smluv uzavíraných jménem Rudého práva. Na 

rozdíl od jiných podobných případů privatizace nebyly Federální ministerstvo financí 

ani jiná instituce požádány o souhlas s touto transformací. Na Zdeňka Porybného proto 

podalo Federální ministerstvo financí jménem vydavatelství Florenc žalobu.
17

 Trestní 

stíhání zahájené v březnu 1992 však policejní vyšetřovatel koncem téhož roku zastavil 

pro neprokázání skutkové podstaty trestných činů (Benda, 2007: 97-98). 

Od listopadu 1995 vychází titul společnosti Borgis pod názvem Právo. Podíl 

Zdeňka Porybného v Borgisu se pohybuje nad 91 %.
18

  

Obsahovou stránku deníku nelze označit za vyhraněnou, Právo nabízí obecné 

informace o politickém dění, ekonomice, kultuře, sportu a počasí.
19

 Jak ilustruje 

tabulka 2.2, řadil se tento titul ve sledovaném období stabilně na třetí místo v žebříčku 

čtenosti celostátního denního tisku (Právo samo se označuje za druhý nejčtenější 

                                                 
17 Žalobu pro porušování závazných pravidel hospodářského styku, porušování povinnosti při správě cizího majetku a pro trestný 

čin podvodu. 
18 V roce 2006 činil 91,4 % (Benda, 2007:97-98), v roce 2009 to bylo 91,7 % (Mediář.cz, 2011). 
19 Rubriky Zpravodajství, Publicistika, Ze zahraničí, Trhy a ekonomika, Sport. Dále jsou nepravidelně zařazovány tematické stránky 

jako společenská rubrika Koktejl, Profese, Nemovitosti, Test atd. 
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nebulvární deník v České republice (Právo, 2012)). Deník Právo vychází od pondělí do 

soboty ve dvanácti regionálních mutacích. K periodiku jsou některé dny v týdnu 

přikládány také různé suplementy ve formátu barevného časopisu: v úterý Styl pro ženy, 

ve středu Dům & bydlení, v pátek Magazín Právo + TV. Dále bývají vydání doplňována 

tematickými přílohami (např. ve čtvrtek je to literární a kulturní příloha Salon). 

V současnosti vychází Právo s označením „nezávislé noviny“ v podtitulu. 

Podle společnosti Borgis spadá téměř polovina čtenářů do věkového rozmezí 

45 až 65 let. Deník čtou z větší části muži, podíl žen na čtenářské obci není blíže 

specifikován. Více než 40 % čtenářů Práva má středoškolské vzdělání s maturitou 

a vyšší, skoro dvě třetiny čtenářů v roce 2009 žily v „rodinách s vyšším a středním 

socioekonomickým statutem“ (Právo, 2009; Právo, 2012a). Šéfredaktorem deníku je po 

celou dobu jeho polistopadové existence Zdeněk Porybný (Právo, 2012b). 

Tabulka 2.2: Čtenost a prodaný náklad deníku Právo (2004 – 2011) 

 rok čtenost prodaný náklad pořadí čtenosti 

2004 618 000 182 486 3. 

2005 545 000 169 895 3. 

2006 488 000 162 875 3. 

2007 416 000 148 385 3. 

2008 411 000 145 032 3. 

2009 450 000 138 476 3. 

2010 419 000 128 404 3. 

2011 395 000 118 901 3. 

Zdroj: (GfK Praha – Median, 2005); (Unie vydavatelů, 2004a); (Unie 

vydavatelů, 2004b); (Unie vydavatelů, 2006 - 2012). 

 

Články z aktuálních vydání lze nalézt na serveru Novinky.cz, který provozuje 

společnost Borgis ve spolupráci s portálem Seznam.cz od roku 2000. 

2.3. Obsahová analýza článků 

Následující text se pokusí nastínit průběh výzkumu pomocí analýzy obsahů, který je 

těžištěm této práce. Obsahová analýza, coby metoda hojně používaná v oboru 

mediálních studií, se dělí na dva hlavní směry: kvantitativní a kvalitativní. První 

jmenovaný se vyznačuje relativně snadným zpracováním a nenáročnou formulací 

závěrů, nevýhodou je nemožnost proniknout pod povrch problému. Proto se druhá část 

kapitoly zaměří na kvalitativní výzkum, s ambicí výstupy kvantitativní analýzy dále 

rozvinout. 



Diplomová práce               Reflexe otázky přijetí jednotné evropské měny v českém denním tisku 

 

15 

 

Pro udržení kontinuity výzkumu bylo třeba dodržet parametry šetření provedeného 

v bakalářské práci, proto následující text kopíruje analogickou pasáž z již zmiňo-

vané bakalářské práce.
20

  

2.3.1. Kvantitativní část výzkumu 

Kvantitativní obsahová analýza vychází z dominantního paradigmatu. Jako tzv. tvrdá 

metoda je vhodná pro výzkum mediálních obsahů velkého rozsahu. Ke každé jednotce 

přistupuje stejně, což zaručuje strukturované a ověřitelné výstupy (Scherer, 2004: 29). 

Výsledky výzkumu nezávisí na osobě výzkumníka a mohou být ovlivněny pouze 

způsobem kladení otázek. Cílem analýzy je získat objektivní třídění mediálních útvarů 

podle předem definovaných kategorií, které jsou stanoveny na základě výzkumné 

otázky a formulovaných hypotéz. Kritici této metody upozorňují na její pozitivistický 

přístup k objektivitě (Hansen, 1998: 91). 

Formulace problému, operacionalizace výzkumu 

Všeobecně se předpokládá, že média mají významný vliv na společenskou diskuzi. 

Jejich moc spočívá v možnosti nabízet a částečně i určovat témata, o kterých budou lidé 

přemýšlet. Proto je důležité sledovat, jak sdělovací prostředky tuto svou stěžejní úlohu 

plní a zda je nabízené portfolio informací dostačující pro formování vlastního názoru 

příjemců sdělení a nedochází k podsouvání hotových názorů.  

 V počátcích analýzy bylo nutné formulovat výzkumnou otázku, od které se 

bude celý výzkum odvíjet. Výzkumná otázka zní: 

Jaká je informační kvalita zpravodajství
21

 v domácích médiích v otázce přijetí 

eura v České republice? 

Definice pojmů 

Aby bylo vyhověno požadavkům metody, která předpokládá snadnou opakovatelnost 

výzkumu, je nutné předem konkretizovat obsah pojmů, které tvoří výzkumnou otázku.  

Pojem domácí média bude, jak již bylo uvedeno, pro účely tohoto výzkumu 

zúžen na deníky Právo a Hospodářské noviny.  

                                                 
20 (Obenbergerová, 2009:10-15). 
21 Pojem jsem si propůjčila z (Hagen, 2004:51). 
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 Informační kvalitu zpravodajství budeme chápat jako vyvážené (všem 

účastníkům je poskytnut stejný prostor), nestranné (žádný aktér není upřednostňován), 

relevantní (v pravý čas; tehdy, když má informace největší váhu) a přiměřené (zda se 

o věci vůbec mluví – zda je informaci poskytnut alespoň základní prostor; o druhý 

extrém se práce zajímat nebude) zobrazování reality.
22

 Tedy takové informování, které 

poskytuje recipientovi prostor pro vytvoření vlastního názoru na mediovanou 

problematiku. 

 Otázka přijetí eura v České republice je blíže vymezena v první kapitole. 

Formulace hypotéz 

Výzkumná otázka byla v rámci operacionalizace výzkumu doplněna o následující 

hypotézy: 

H1: Při psaní o přijetí společné měny jako tématu domácí politiky deníky častěji 

využívají vlastní zprávy než zprávy agenturní. 

H2: K problematice přijetí eura se častěji vyjadřují muži. 

H3: V souvislosti s přijetím eura v jiné zemi se o euru píše častěji i v České 

republice. 

H4: K otázce přijetí eura se častěji vyjadřují politici než odborníci. 

H5: V Právu se k otázce přijetí eura častěji vyjadřují levicoví politici, v Hospo-

dářských novinách pravicoví.  

H6: Média mají tendenci vyjadřovat podporu rychlému přijetí společné měny. 

H7: Způsob informování o přijetí eura se v denících Hospodářské noviny a Právo 

výrazně liší. 

H8: Téma přijetí eura v tuzemsku je v médiích diskutováno nedostatečně, nedochází 

tak k přiměřenému podněcování veřejné debaty.  

Výběrový soubor 

V rámci předvýzkumu provedeného před zahájením analýz v rámci bakalářské práce 

bylo rozhodnuto o zúžení vzorku na titulní strany zkoumaných periodik. Došlo tak 

k omezení náročnosti výzkumu v kódovací fázi, aniž by byla narušena reprezentativnost 

výsledků výzkumu. Titulní strana je čtenářsky atraktivní, a pokud příjemce téma 

zaujme, podívají se pravděpodobně i na dokončení článku. Proto bylo do výzkumu 

zahrnuto i případné pokračování příspěvků na dalších stranách v rámci vydání.  

                                                 
22 Dle (Hagen, 2004:52–67). 
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K vyhledání relevantních článků byla použita databáze MediaSearch společnosti 

NEWTON Media, a. s. Kritériem vyhledávání příspěvků byl výskyt slov euro, jednotná 

měna a zavedení eura. Z více než čtyř set článků
23

 za celé sledované období pak byly na 

základě relevance vyřazeny ty, které se tématem nezabývaly, a klíčová slova zde byla 

zmíněna jen okrajově. Základní vzorek tak tvoří 65 příspěvků
24

 (viz Příloha č. 2). 

Kódovací jednotka 

Kódovací jednotkou je v tomto výzkumu článek. Tím se rozumí tematická jednotka od 

titulku přes perex až po jméno či značku autora, případně grafickou čáru. Vzhledem 

k tomu, že k selekci zkoumaného materiálu byla využita elektronická databáze článků, 

tato segmentace prováděna nebyla. Pracovalo se s jednotkami z titulní strany. Pokud 

článek pokračoval na dalších stranách deníku, byl analyzován jako jeden celek. 

Zkoumané proměnné
25

 

Pro potřeby další práce se získanými údaji bylo nutné formulovat identifikační 

proměnné (periodikum, datum otištění článku). Po nich následovalo ustanovení 

analytických proměnných, které se vztahují k formulovaným hypotézám. Předmětem 

zájmu byl počet slov v článku, který se určoval z exportovaných článků databáze 

MediaSearch pomocí funkce Počet slov v programu MS Word. Do celkového počtu 

slov byl zahrnut pouze samotný text příspěvku.
26

 Dále se pracovalo s identifikací 

povahy příspěvku, totiž zda se jednalo o zpravodajský či publicistický příspěvek. 

Následovalo určení zdroje článku (agenturní či redakční), pohlaví autorů a mluvčích, 

hlavního tématu a hlavního aktéra příspěvku. U poslední zmíněné proměnné byla 

zařazena i možnost „nelze určit“. Ta byla použita v případě, kdy např. dva aktéři, které 

bychom mohli označit za hlavní, byli v článku zastoupeni rovnoměrně.  

Mezi proměnné byla zahrnuta také citová zabarvenost článku v otázce co nej-

rychlejšího přijetí jednotné měny. Škála pro možnosti kódovaní byla definována od 

neutrálního postoje přes spíše pro / spíše proti po pro / proti. Zařazena byla také 

možnost článek se tématu nedotýká. Ta byla kódována v případě, že se článek 

nezabýval tempem příjímání společné měny. 

                                                 
23 Na zadaný dotaz databáze vyhledala 232 výsledků pro období od května 2004 do dubna 2008 a 220 záznamů pro období od 
května 2008 do dubna 2011. 
24 27 za období od května 2004 do dubna 2008 a 38 pro období od května 2008 do dubna 2011. 
25 Přesná formulace proměnných je obsažena v kódovací knize (viz Příloha č. 3). 
26 Snahou bylo předejít zkreslení, které by mohlo způsobit započítání jmen a doplňujících informací o autorech či odkazů na další 

články. Pro urychlení kódování proto nebyl do počtu slov zahrnut nadpis, který byl v dokumentu oddělen od ostatního textu datem, 

názvem periodika, číslem strany a rubrikou. 
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V neposlední řadě měl výzkum také kvantifikovat vyjadřování jednotlivých 

mluvčích k tématu. Aby bylo vyhověno potřebám metody a zároveň nedošlo ke 

zkreslení výzkum, bylo přikročeno k formulaci patnácti dalších proměnných, které se 

ptají na délku citace mluvčího vyjádřenou počtem slov. Výzkum se snažil zahrnout celé 

spektrum možných mluvčích z řad reprezentantů politických stran a institucí a dále 

odborníky. Za odborníka se pro účely výzkumu považoval expert z řad státních 

i soukromých institucí v oblasti financí, jehož stranická příslušnost není všeobecně 

známa a lze ho tak brát jako nezávislého komentátora. Zařazení politiků k jednotlivým 

stranám bylo snadné, větší potíž byla s určením příslušnosti k politickým institucím. Při 

zkušebním kódování se ukázalo, že v článcích tento údaj uveden nebývá. Navíc bylo 

nutné oddělit instituce před a po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006
27

 

a pokusit se předejít zkreslení vlivem dalších personálních změn. O postupu kódování 

u těchto jednotek rozhodovalo datum otištění článku. Po provedení kódování proto byla 

ověřena správnost zařazení do těchto kategorií. 

2.3.2. Kvalitativní část výzkumu  

V této práci je cílem kvalitativního výzkumu doplnit výstupy kvantitativní metody 

prostřednictvím perspektivy alternativního paradigmatu, aby bylo možné nahlédnout 

hlouběji do struktur zkoumaného textu. Kvalitativní analýza akcentující jedinečný 

pohled výzkumníka bude provedena pomocí metody zakotvené teorie, formulované 

v 60. letech minulého století sociology Barneym Glaserem a Anselmem Straussem 

(Strauss, Corbinová, 1999: 15–16).  

Požadavek induktivního postupu, který je základem zakotvené teorie, přináší 

nutnost aplikace opačného postupu, než jaký bude použit u kvalitativní analýzy.
28

 Do 

výzkumu nevstupujeme s předem určenými kategoriemi, ale s očekáváním, že tyto 

kategorie budou výstupem plánovaného výzkumu. Jelikož identifikace kategorií závisí 

na tom, co v textu vidí konkrétní výzkumník, je zřejmé, že tato metoda má v porovnání 

s kvantitativní obsahovou analýzou potenciál podat mnohem ucelenější obraz o před-

mětu zkoumání, neboť do výzkumu zahrnuje lidskou zkušenost. Jak uvádí Disman 

                                                 
27 Není zde uveden rok 2010, protože většina ve vládě zůstala ODS. 
28Ačkoli je indukce zásadní pro metodu jako celek, během konstruování zakotvené teorie se používá v kombinaci s dedukcí 

(deduktivně navrhujeme možné vlastnosti zkoumaného jevu, induktivně je pak ověřujeme v analyzovaném textu), (srov. (Strauss, 

Corbinová, 1999:110)). 
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(2002: 287), vyznačuje se kvalitativní výzkum nízkou reliabilitou oproti výzkumu 

kvantitativnímu, má však značný náskok co do validity.
29

 

Postup výzkumu pomocí zakotvené teorie
30

 

Výzkum metodou zakotvené teorie je realizován kombinací tří navzájem se 

prolínajících fází kódování. Prvním krokem šetření je kódování otevřené, které spočívá 

v seznámení výzkumníka s analyzovaným materiálem. Jevy, které se ve zkoumaném 

materiálu vyskytují, jsou označovány pojmy. Ty jsou následně, při opakovaném 

procházení materiálu výzkumníkem, seskupovány do kategorií. Každé kategorii náleží 

vlastnosti, které nabývají různých dimenzí. Při výskytu kategorie potom vždy defi-

nujeme její vlastnosti umístěním na dimenzionální škálu.  

Ve fázi axiálního kódování dochází k opětovnému uspořádávání a přesku-

pování údajů za účelem nalezení vztahů mezi kategoriemi. Výzkumník přehodnocuje 

popis a obsah kategorií a pokouší se načrtnout jejich hierarchii. Nadřazené kategorie 

a jejich vzájemné vztahy potom vytvářejí paradigmatický model.
31

  

Postup je završen fází selektivního kódování, v jejímž rámci si z definovaných 

kategorií výzkumník zvolí jednu centrální kategorii. Ta je pak systematicky vztahována 

k ostatním kategoriím, a tak je vytvářena konečná teorie, tzv. příběh. 

 Součástí výstupu metody zakotvené teorie je také popis procesu, který 

zachycuje vývoj zkoumaného tématu v čase, reakci na tyto změny a zpětně jejich vliv 

na předmět analýzy. 

Výzkumná otázka 

U tohoto zásadního bodu výzkumu se již není třeba dlouze zastavovat, neboť výzkumná 

otázka je patrná již z názvu této práce. Pro úplnost však zní takto:  

Jaký obraz o přijetí jednotné měny euro v České republice vytvářejí tuzemská 

tištěná média?  

                                                 
29 V kvalitativním výzkumu dochází ke slabé standardizaci, která je spojena s nízkou reliabilitou. Díky menší míře standardizace 
však nedochází k výrazné redukci informace, a tak může kvalitativní výzkum nabídnout vysokou validitu. Pro kvantitativní metodu 

platí opak. (Disman, 2002: 287) 
30 Při výzkumu podle zakotvené teorie čerpá práce výhradně z publikace Základy kvalitativního výzkumu (Strauss, Corbinová, 
1999). 
31 Paradigmatický model spojuje „subkategorie s kategoriemi do souboru vztahů určujícího příčinné podmínky, jev, intervenující 

podmínky, strategie jednání a interakce a následky“ (Strauss, Corbinová, 1999: 72). 
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Zkoumaný vzorek 

V této práci je (poněkud nestandardně) použit totožný vzorek pro obě části výzkumu. 

Vzhledem k tomu, že cílem zvolené kvalitativní metody je konstrukce teorie, potře-

bujeme projít větší množství podkladů k nalezení pravidelností. Zkoumán je tedy soubor 

65 článků (viz Příloha č. 2). 

Pro potřeby kvalitativního šetření se vzorek o takovém počtu jednotek může zdát 

příliš široký. Při pokusu o jeho zúžení bychom se však nutně museli spokojit s redukcí 

reprezentativnosti celého výzkumu, povaha metody zakotvené teorie navíc širšímu 

vzorku spíše přeje (jak se ukázalo již při aplikaci metody v rámci předchozí kvalifikační 

práce). 

Způsob zpracování dat 

Při práci na formulaci zakotvené teorie byla použita pouze tužka a papír, některé údaje 

byly pro lepší přehlednost zpracovány pomocí programu MS Excel. Pro usnadnění 

práce při identifikaci vztahů a souvislostí mezi pojmenovanými kategoriemi byla užita 

webová aplikace MindMeister
32

 pro tvorbu myšlenkových map. Pro postup kódování 

však – díky předem definovanému rozsahu vzorku – nebylo použití speciálního 

softwaru zapotřebí. 

Poznámka k aplikaci metody 

Povaha analyzovaného materiálu bohužel k přesnému provedení výzkumu dle metody 

zakotvené teorie nestačí. Nebylo například možné získat informace o okolnostech 

vzniku zkoumaných článků a nebyl zde ani prostor pro výzkum účinků těchto 

mediálních obsahů. Aplikace postupu popsaného Straussem a Corbinovou, vyvinutého 

pro „porozumění lidem v sociálních situacích“ (Disman, 2002: 289), na mediální 

obsahy navíc vyžaduje od výzkumníka jistou úroveň vynalézavosti při přizpůsobování 

parametrů výzkumu.  

Například otázku teoretické nasycenosti (srov. (Strauss, Corbinová, 1999: 140)) 

zde nelze – i kvůli nutnosti zachovat kontinuitu celé obsahové analýzy – pojmout 

v původním smyslu (tj. rozšiřování vzorku až do chvíle, kdy již výzkumník neobjevuje 

žádné nové pojmy, kategorie ani vztahy mezi nimi). Může být pouze suplována 

extrémní pečlivostí při kódování. Neustále opakované procházení analyzovaného 

                                                 
32 www.mindmeister.com. 



Diplomová práce               Reflexe otázky přijetí jednotné evropské měny v českém denním tisku 

 

21 

 

souboru slouží jako nástroj pro další prohloubení analýzy. Postup je ukončen až ve 

chvíli, kdy již není možné formulovat dodatečné závěry.   

 

Ačkoli je v mnohých oblastech třeba improvizovat, technika se zdá být velmi vhodná 

pro formulaci předmětného obrazu tématu přijetí eura v českém tisku. Právě teorie 

zakotvená v datech by měla pomoci uchopit společné rysy obsahově nesourodého 

souboru článků. 
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3.Vyhodnocení provedených analýz 

Poslední kapitola práce představuje vyústění celého výzkumného projektu. Nejprve se 

podrobněji zastaví u výstupů získaných použitím obou metod šetření, včetně některých 

vypozorovaných zajímavostí i limitů zkoumání (ať už plynoucích z charakteru zvolené 

metody či z nastavení parametrů výzkumu). Zohledněn bude také vývoj tématu v čase 

s důrazem na proměny ve způsobu informování o tématu ve zkoumaných denících. 

Oddíl pak uzavře pokus o formulaci předmětného mediálního obrazu přijetí jednotné 

evropské měny euro v českém denním tisku. 

3.1. Dílčí výsledky 

Rozšíření zkoumaného materiálu přináší možnost zvýšení vypovídací schopnosti celého 

šetření. Předchozí výzkum, založený na vzorku necelých tří desítek jednotek, byl 

prováděn s vědomím možného zkreslení či nedostatečné výpovědní hodnoty – zejména 

v případě kvantitativní obsahové analýzy – a nyní se naskýtá příležitost revize 

původního výzkumu.  

3.1.1. Výsledky kvantitativní části výzkumu 

V rámci výzkumného projektu bylo kódováno celkem 65 jednotek, z nichž 27 připadalo 

na původní vzorek využitý v bakalářské práci (články z titulní strany Práva a Hospo-

dářských novin od května 2004 do dubna 2008), 38 jednotek potom na vzorek přidaný 

pro práci diplomovou (období od května 2008 do dubna 2011 na úvodních stranách 

zmíněných deníků). Aby byla zachována kontinuita, byla použita původní kódovací 

kniha doplněná o dvě proměnné.
33

  

Výskyt článků obsahujících zmínku o přijetí eura v České republice byl ve 

zkoumaném vzorku velmi nepravidelný a lze ho pravděpodobně přičítat spojení tématu 

s jinými silnými politickými tématy. Frekvenci výskytu článků o euru přibližuje 

graf 3.1.  

Vidíme, že zájem vybraných reprezentantů tištěných médií o tématiku přijetí 

eura roste v polovině roku 2006 a trvá přibližně do první poloviny roku 2009, po 

                                                 
33 Přidání proměnných bylo nutné z důvodu vývoje na politické scéně, konkrétně vzniku nových stran. Nedošlo však k modifikaci 

výzkumu co do šíře. Celkem bylo kódováno 25 proměnných, viz Příloha č. 2. 
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pololetní přestávce se pak vrací a v létě 2010 opět ustupuje. Značný útlum ve výskytu 

tématu na titulních stranách zkoumaných deníků je pak patrný v roce 2011.
34

 Nejvíce 

článků (celkem čtyři) se vyskytlo v srpnu 2006 (po dvou v každém ze zkoumaných 

periodik), červenci, resp. listopadu 2008 (v Hospodářských novinách, resp. v Právu) 

a dubnu 2009 (v Hospodářských novinách). Nejintenzivnější pokrytí vykazuje téma 

v první polovině roku 2009, kdy na každý měsíc připadaly v průměru dva články. 

Silným obdobím byla také druhá polovina roku 2008 či poslední čtvrtletí roku 2007.  

Celkově lze rok 2007 označit za nejbohatší na články zabývající se přijetím eura 

na titulních stranách deníků Právo a Hospodářské noviny. Objevilo se zde 14 článků, 

tedy více než pětina celého souboru, a téměř 80 % z nich bylo otištěno v Hospo-

dářských novinách. Hojný výskyt tématu lze z grafu 3.1 vyčíst i za rok 2008 (13 článků, 

z toho 9 v Hospodářských novinách a 4 v Právu) a 2010 (také 13 článků, 10 z nich 

v Hospodářských novinách, 3 v Právu).  

Graf 3.1: Frekvence výskytu článků 

 

Celkově připadá na každý měsíc zkoumaného souboru necelý článek 

(0,77 článku). Z pohledu tohoto kritéria jsou ve zkoumaném souboru léta 2004, 2005 

a 2011 výrazně pod průměrem, zatímco léta 2007, 2008, 2009 a 2010 průměrnou 

hodnotu značně překračují. Nejblíže průměru se nachází rok 2006 (0,6 článku měsíčně). 

Rozložení příspěvků v obou denících přibližuje tabulka 3.1. Více než tři čtvrtiny 

článků zabývajících se či zmiňujících přijetí eura byly otištěny v Hospodářských 

novinách. Většinou se jednalo o zprávy, v 9 případech (18 %) šlo o komentář. Deník 

Právo byl ve zkoumaném vzorku zastoupen pouze 15krát a vždy šlo o zprávu. 

                                                 
34 Tento fakt lze přičíst nízkému zastoupení roku 2011 ve vzorku (pouze první čtyři měsíce), pravděpodobně však jde o jev 

související se změnou ekonomických podmínek v eurozóně, díky nimž se téma přijetí eura stalo pro Českou republiku na nějaký čas 

neaktuální, viz kapitola 1. 
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Tabulka 3.1: Celková četnost jednotek 

  Hospodářské noviny Právo celkem 

četnost 
absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 

počet příspěvků 50 77 % 15 23 % 65 100 % 
z toho zpráv 41 73 % 15 27 % 56 100 % 
z toho komentářů 9 100 % 0 0 % 9 100 % 

 

Při pohledu na data za obě zkoumaná období zvlášť (viz Příloha č. 5, tabulky A1 

a B1) vidíme, že rozložení článků zůstává velmi podobné, s mírným nárůstem počtu 

zpráv v deníku Právo. Oproti prvnímu zkoumanému období se také zvýšila frekvence 

výskytu komentářových příspěvku na titulním listu Hospodářských novin (ze 14 % na 

jednu pětinu). 

Co do délky příspěvků je, jak ukazuje tabulka 3.2, procentní zastoupení deníků 

obdobné. O něco menší poměr počtu slov v porovnání s počtem příspěvků u Hospodář-

ských novin je zapříčiněn zařazováním krátkých přehledových zpráv, obsahujících 

pouze několik vět, na titulní stranu. Průměrný článek v Právu je tak delší o 127 slov. 

Tabulka 3.2: Délka článků 

 

Hospodářské noviny Právo celkem 

četnost 

absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 

celkem 18832 71 % 7554 29 % 26386 100 % 

průměrný počet slov 377 504 406 

 

Ze srovnání výstupů za jednotlivá období výzkumu v Příloze č. 5, tabulky A2 

a B2 je patrný trend zkracování článků (v průměru o 46 slov), ke kterému nepatrně více 

dochází v Hospodářských novinách. Tato snaha o úspornost může být spojena s cílem 

umístit na titulní stranu co nejvíce příspěvku tak, aby se zvýšila tematická pestrost a s ní 

i atraktivita titulu pro čtenáře. 

S tím souvisí také další sledované kritérium, totiž zdroj článku. Téměř ve třech 

čtvrtinách případů byla zdrojem příspěvku sama redakce, zpravodajské agentuře byl 

poskytnut prostor pouze v jednom případě, stejně jako spoluautorství agentury a jiného 

média (tabulka 3.3). V 5 % šlo o výhradně převzaté články. Z uvedeného je patrný 

důraz na vlastní autorskou iniciativu, který může být připsán umístění článku (titulní 

strana coby vizitka deníku) a lze z něj usuzovat na významnost tématu. Trend 

redakčních článků obsahujících na titulní straně téma přijetí eura navíc posiluje 

(z původních 59 % v letech 2004 až 2008 na 82 % za období 2008 až 2011, viz tabulka 
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A3 aB3 v Příloze č. 5). Potvrzuje se tedy hypotéza H1 o tendenci redakcí k vytváření 

vlastních obsahů při psaní o přijetí společné měny jako tématu domácí politiky.  

Z tabulky 3.3 lze také vyčíst, že téměř pětina článků byla otištěna bez uvedení 

autora. Všechny tyto články vyšly v deníku Hospodářské noviny a můžeme konstatovat, 

že podíl těchto nesignovaných příspěvků klesá. Výskyt neoznačených článků lze přičíst 

výše zmíněným krátkým zprávám, obvykle kompilovaných z titulků zpráv různých 

autorů následujících na dalších stranách vydání. 

Tabulka 3.3: Zdroje článků 

  Hospodářské noviny Právo celkem 

četnost 

absolutní 
relativní 

absolutní 
relativní 

absolutní relativní 
v celku v deníku v celku v deníku 

redakce 35 54 % 70 % 12 18 % 80 % 47 72 % 

agentura 1 2 % 2 % 0 0 % 0 % 1 2 % 

jiné médium 2 3 % 4 % 1 2 % 7 % 3 5 % 

redakce 
a agentura 

0 0 % 0 % 1 2 % 7 % 1 2 % 

agentura 
a jiné 
médium 

0 0 % 0 % 1 2 % 7 % 1 2 % 

jiné médium 
a redakce 

0 0 % 0 % 0 0 % 0 % 0 0 % 

neuvedeno 12 18 % 24 % 0 0 % 0 % 12 18 % 

celkem 50 77 % 100 % 15 23 % 100 % 65 100 % 

  

 Dalším analyzovaným parametrem byla genderová struktura autorů článků 

(tabulka 3.4). V nadpoloviční většině případů se u kódovaných jednotek jednalo 

o mužské autory, výrazněji tomu tak bylo v případě deníku Právo. V Hospodářských 

novinách byla žena autorkou či spoluautorkou téměř v pětině případů, v případě Práva 

bylo autorství připsáno ženě ve 13 % případů.  

Tabulka 3.4: Pohlaví autorů článků 

  Hospodářské noviny Právo celkem 

četnost 
absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 

mužské 26 52 % 9 60 % 35 54 % 

ženské 4 8 % 2 13 % 6 9 % 

mužské + ženské 5 10 % 0 0 % 5 8 % 

nelze určit 15 30 % 4 27 % 19 29 % 

celkem 50 100 % 15 100 % 65 100 % 
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Co se vývoje v oblasti genderového rozložení autorství u článků zabývajících se 

otázkou přechodu na jednotnou evropskou měnu týká, ukazuje obsahová analýza 

(tabulka A4 a B4 v Příloze 5) na pokles počtu článků žen–autorek. Zatímco v letech 

2004 až 2008 si mohl čtenář Hospodářských novin na úvodní straně přečíst jeden 

ze 3 článků o tomto tématu od redaktorky deníku, v letech 2008 až 2011 už pouze 

každý 10. V Právu se podíl autorek příspěvků také procentuálně snížil (ze 17 % na 11 

%), avšak v každém období šlo o 1 článek. 

Provedený výzkum se ptal také na hlavní téma článku. Výsledky můžeme vyčíst 

z tabulky 3.5. Tematický rozptyl lze označit za poměrně široký, příspěvkům však 

dominuje námět samotného přijetí společné měny, a to téměř v polovině případů. 

Zajímavé je, že přijetí eura ve Slovinsku a na Slovensku bylo každé hlavním tématem 

pouze jedenkrát. Můžeme to pravděpodobně přičíst tomu, že témata zahraniční politiky 

bývají řazena až za ta domácí, dále v rámci vydání, a přijetí eura v jiné zemi není pro 

českého čtenáře zcela prioritní. Z uvedeného vyplývá, že provedený výzkum nedokáže 

odpovědět na otázku položenou H3, zda se v souvislosti se zavedením eura v jiných 

zemích píše více také o jeho přijetí v České republice. Zodpovězení této otázky by 

vyžadovalo změnu parametrů šetření, resp. provedení dalšího samostatného výzkumu. 

Z tabulky můžeme usuzovat na rozdílné pojetí obou zkoumaných deníků. 

Zatímco Hospodářské noviny se na problematiku eura soustředí více jako na téma, 

Právo přijetí eura využívá spíše jako kulisu informování o domácí politice. 

Tabulka 3.5: Hlavní téma článku 

  Hospodářské noviny Právo celkem 

četnost 

absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní  

přijetí eura v ČR 28 56 % 3 20 % 31 48 % 

vstup a členství ČR v EU 1 2 % 4 27 % 5 8 % 

přijetí eura ve Slovinsku 1 2 % 0 0 % 1 2 % 

přijetí eura na Slovensku 1 2 % 0 0 % 1 2 % 

domácí politika 12 24 % 6 40 % 18 28 % 

domácí měna, pohyby kurzu 5 10 % 1 7 % 6 9 % 
jiné 2 4 % 1 7 % 3 5 % 
celkem 50 100 % 15 100 % 65 100 % 

 

Zajímavý je také vývoj zastoupení hlavních témat v čase. Zatímco v prvním 

období se přijetí eura v České republice jako hlavní námět objevovalo téměř ve dvou 

třetinách článků, v období druhém jeho výskyt výrazně poklesl (téměř na jednu třetinu), 

a to ve prospěch domácí politiky, jejíž podíl vzrostl z 11 % na necelých 40 %. Při 

pohledu na rozložení uvedených čísel na oba deníky (tabulka A5 a B5 v Příloze 5) si 
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můžeme všimnout, že přechod na euro je v deníku Právo výrazněji zmiňován 

v souvislosti s určitým okruhem z domácí politiky (přestože v prvním období je 

absolutně silnější přijetí eura v České republice jako hlavní téma). V Hospodářských 

novinách zatím během celého zkoumaného období převládá přijetí eura v České 

republice. Tento rozdíl můžeme přičíst odlišnému zaměření obou zkoumaných deníků, 

které napovídá na větší důraz Hospodářských novin na ekonomickou tematiku a její 

rozbor a naopak obecněji zaměřené informování v případě Práva. 

Ve druhém vzorku byl, v porovnání s prvním, zaznamenán nárůst významu 

tématu domácí měna a pohyb kurzu: z původních 4 % (pouze jeden článek v Hospo-

dářských novinách) na 13 % (4 články v Hospodářských novinách, 1 příspěvek 

v Právu). Námět vstupu a členství České republiky v Evropské unii je v obou částech 

výzkumu zastoupen konstantně, a to necelými 10 %. 

Výzkum dále zjišťoval, kdo jsou hlavní aktéři příspěvků o přijetí společné měny. 

Ve zpravodajství Hospodářských novin zastávají roli nejvýznamnějších aktérů politici 

s třetinovým a odborníci s šestinovým podílem (tabulka 3.6). Jednou desetinou je 

zastoupena Česká národní banka, následují obchodníci s 8 %, v 6 % se v hlavní roli 

objevila vláda a Evropská unie. V deníku Právo byl hlavním účastníkem dění politik 

(dvě třetiny případů). Dále to byla česká vláda (ve 13 %), odborník či veřejnost (oba 

se 7% podílem).  

Tabulka 3.6: Hlavní aktér článku 

  Hospodářské noviny Právo celkem 

četnost 

absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 

odborník 8 16 % 1 7 % 9 14 % 
politik 17 34 % 10 67 % 27 42 % 
česká vláda 3 6 % 2 13 % 5 8 % 
EU 3 6 % 0 0 % 3 5 % 
ČNB 5 10 % 0 0 % 5 8 % 
veřejnost 0 0 % 1 7 % 1 2 % 
obchodník 4 8 % 0 0 % 4 6 % 
jiný 5 10 % 0 0 % 5 8 % 
nelze určit 5 10 % 1 7 % 6 9 % 
celkem 50 100 % 15 100 % 65 100 % 

Při rozkladu tabulky 3.6 dle jednotlivých výzkumných období (tabulka A6 a B6 

v Příloze 5) je patrný výrazný nárůst počtu případů, kdy hraje politik roli hlavního 

účastníka dění v příspěvku. Naopak podíl české vlády ve druhém zkoumaném období 
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poklesl, což by nasvědčovalo individualizaci zobrazování politické scény ve spojení 

s tématem přechodu na společnou evropskou měnu.
35

 

Pokles významu Evropské unie v článcích o euru v Hospodářských novinách 

(z 10 % v původním vzorku na 3 % ve vzorku doplněném) je jednou z dalších charak-

teristik vývoje zkoumaného tématu v čase. V Právu je na tom Unie v obou vzorcích 

stejně – nevešla se v rámci zkoumaných článků do citlivosti kritéria a z výzkumu tak 

vychází jako aktér nevýznamný, stejně jako Česká národní banka. Ta se však v hlavní 

roli vyskytuje v příspěvcích Hospodářských novin, a to v každém desátém článku 

v rámci obou sledovaných období. 

Veřejnost coby stěžejní aktér byla ve zkoumaných článcích značně upozaděna. 

V letech 2004 až 2008 se v titulních článcích vyskytla pouze jednou, v deníku Právo. 

V následujícím zkoumaném období se neobjevila vůbec. Další skupinou, jejíž význam 

v článcích během sledovaného období poklesl, jsou obchodníci (celkově z 11 % na 

3 %). Ti byli mezi aktéry zařazováni výhradně v Hospodářských novinách. 

Aktérů článků se dotýkala i další část výzkumu, která zjišťovala délku jejich 

citací (viz tabulka 3.7). Uvozovky se v příspěvcích objevovaly poměrně často, více než 

desetinu obsahu článků tvořily citace přímé. Parafráze výroků mluvčích ve výzkumu 

zohledňovány nebyly, lze však předpokládat, že se vyskytovaly hojněji než samotné 

citace. V Hospodářských novinách zaujímaly citace téměř desetinu prostoru, v Právu 

šestinu. Vzhledem k odborně–ekonomickému zaměření Hospodářských novin bychom 

spíše očekávali, že tento titul bude mít co do citací oproti „středoproudově“ oriento-

vanému Právu náskok. Vysvětlení nabízí pohled na strukturu citovaných aktérů: Právo 

přináší výrazně méně citací odborníků (22 %) než politiků (78%), zatímco v případě 

Hospodářských novin lze obě skupiny v tomto ohledu označit za vyrovnané (odborníci 

se k tématu vyjadřovali ve 47 %, političtí reprezentanti v 53 %). Ve druhém 

zkoumaném vzorku jsou mnohem více zastoupeni politici na úkor odborníků (72 % ku 

18 %), jejichž citace byly v prvním zkoumaném období naopak častější (politici byli 

citováni v 37 % případů, odborníci pak v 62 %). Větší diverzitu mluvčích vykazují ve 

srovnání obou deníků Hospodářské noviny, které usilují o podloženou argumentaci 

problematiky s cílem poskytnout analytický vhled. Naproti tomu Právo takovou ambici 

nemá a může si proto dovolit více využívat polaritu na škále politik – odborník bez 

                                                 
35 Výstupy kvantitativní obsahové analýzy však neumožňují tuto domněnku dále rozvést, proto bude toto téma ještě doplněno 

v následujících oddílech práce. 
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zapojení ostatních zájmových skupin. H4 o větším podílu citací politiků v porovnání 

s odborníky se však potvrzuje, přestože její platnost je průkaznější v článcích deníku 

Právo. 

Tabulka 3.7: Délka citací zástupců jednotlivých stran 

  Hospodářské noviny Právo 

četnost 

absolutní relativní absolutní relativní 

ODS 277 31 % 16 % 338 34 % 26 % 
ČSSD 371 41 % 22 % 670 66 % 52 % 
KDU-ČSL 249 28 % 15 % 0 0 % 0 % 
SZ 0 0 % 0 % 0 0 % 0 % 
US-DEU 0 0 % 0 % 0 0 % 0 % 
TOP 09 0 0 % 0 % 0 0 % 0 % 
Věci veřejné 0 0 % 0 % 0 0 % 0 % 
KSČM 0 0 % 0 % 0 0 % 0 % 
jiná politická strana 0 0 % 0 % 0 0 % 0 % 
politici celkem 897 100 % 53 % 1008 100 % 78 % 
odborníci 790 100 % 47 % 284 100 % 22 % 
celkem 1687 - 100 % 1292 - 100 % 

 

Co se stranické příslušnosti aktérů z politické sféry týče, můžeme dle tabulky 3.7 

mezi oběma deníky identifikovat značné odlišnosti. Zatímco v případě Práva se 

potvrzuje první část H5,
36

 když k citování zástupců ČSSD dochází ve dvou ze tří případů 

citace politiků, a dále jsou v rámci zkoumaného vzorku citováni pouze reprezentanti 

ODS, v případě druhého zkoumaného periodika lze hovořit o větší diverzitě zástupců 

z řad politiků, když se ke jmenovaným stranám přidává ještě KDU-ČSL. Co do rozsahu 

jsou v Hospodářských novinách strany zastoupeny v podobném poměru, absolutně však 

převládají citace ČSSD.  

Zde naráží výzkum na problém umístění strany KDU-ČSL v politickém spektru. 

Strana sama se dlouhodobě bránila výroku o své profilaci k pravici či levici. Abychom 

mohli rozhodnout, zda se v konkrétních článcích KDU-ČSL chovala spíše jako strana 

na levé či pravé straně politického spektra nebo v jeho středu, rozeberme, kteří mluvčí 

se za kódovanou stranou KDU-ČSL ve zkoumaném vzorku skrývají.
37

  

Celkově se jedná o citace v 7 článcích, v 6 z nich je citovaným zástupcem KDU-

ČSL Miroslav Kalousek (88% podíl na citacích této strany), v jednom případě je 

mluvčím Pavel Horák, místopředseda strany (zbylých 12 %). V případě Miroslava 

Kalouska se ani není třeba dlouho rozmýšlet, a můžeme – i s ohledem na jeho 

                                                 
36 H5: V Právu se k otázce přijetí eura častěji vyjadřují levicoví politici, v Hospodářských novinách pravicoví. 
37 Autorka připouští, že se v tomto bodě dostává za hranici, kterou si vytyčila v rámci kvantitativního výzkumu. V tomto případě je 

však nutné tyto údaje, které nebyly kódovány, pro udržení validity provedené obsahové analýzy ve zkoumaném textu dovyhledat. 
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současnou politickou aktivitu v pravicové straně TOP 09, kterou spoluzakládal – 

konstatovat, že se jedná o pravicově orientovaného politika.
38

 U Pavla Horáka však 

inklinaci k pravici či levici dle dostupných zdrojů nelze určit.  

Vezměme tedy zmíněných 88 % citací pravicového zástupce KDU-ČSL 

a přidejme je k hodnotě vzešlé z výzkumu pro ODS. Celkově se tak dostaneme na 55% 

podíl citací pravicových politiků na celkových promluvách otištěných v článcích 

Hospodářských novin. Nyní můžeme přikročit k přijetí hypotézy H5, neboť i její druhá 

část byla potvrzena. Platí tedy, že v Právu se k otázce přijetí eura častěji vyjadřují 

levicoví politici, v Hospodářských novinách pravicoví. 

 Pokud bychom měli hodnotit oba zkoumané vzorky zvlášť, ukazují tabulky A7 

a B7 v Příloze 5 na potvrzení H5 v případě prvního vzorku (zástupci ČSSD mají 84% 

převahu v Právu, v Hospodářských novinách zástupci ODS a KDU-ČSL převládají se 

74 %). Pro druhý analyzovaný vzorek dochází u deníku Právo k potvrzení H5 (podíl 

ČSSD na citacích se relativně snížil, avšak udržel si více než 60% převahu), v případě 

Hospodářských novin však dopadá výzkum nerozhodně. Při použití výše uvedeného 

postupu přepočtu „pravicových“ citací KDU-ČSL dostaneme 22% podíl, s připočtením 

26% zastoupení ODS vychází celkem 48 % pro pravici. To je stejné číslo, jakým se 

v této části výzkumu prezentují citace zástupců ČSSD. V případě, že bychom pracovali 

pouze se vzorkem z let 2008 až 2011, nemohli bychom H5 přijmout.  

Nárůst rozsahu citací ČSSD v Hospodářských novinách lze uspokojivě vysvětlit 

jedině
39

 vlivem změny rozložení sil v Senátu po volbách v letech 2008 a 2010, kdy roste 

počet křesel obsazených ČSSD až k zisku většiny v horní komoře.  

Zajímavým jevem je také skutečnost, že po dobu sedmi let, během kterých došlo 

k šesti změnám ve složení vlády, a proběhly dvoje volby do Poslanecké sněmovny, 

nebyla v obou denících v souvislosti s eurem v článcích z titulní strany citována další 

politická strana. Důvod bychom možná mohli najít ve složení vlád. Když byla u moci 

ČSSD, zůstalo ministerstvo financí v rukou této strany, vláda ODS tento post později 

přenechala KDU-ČSL, resp. TOP 09. To vysvětluje téměř třetinové zastoupení lidovců 

v citacích Hospodářských novin. Otázkou zůstává, proč se existence lidoveckého 

ministra financí nepromítla do citací v rámci zpravodajství deníku Právo. Od července 

roku 2009 byly citovány pouze ODS a ČSSD. 

                                                 
38 Díky tomu, že tento mluvčí deklarující svou pravicovou politickou orientaci se většinově podílí na citacích KDU-ČSL, bylo by 

chybou tuto stranu při vyhodnocování probíraného bodu výzkumu vynechat. 
39 Počet citací roste v období, kdy je ČSSD již delší dobu v opozici. 
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K citacím můžeme ještě připojit závěr o jejich genderovém rozdělení. To lze 

označit za velmi nerovnoměrné. Ženy se totiž objevily pouze v necelých 3 % příspěvků, 

a to vždy v Hospodářských novinách a pouze v rámci prvního zkoumaného období, kde 

vytvářely něco málo přes 3 % všech přímých řečí. Potvrzuje se tak H2 o častějším 

vyjadřování mužů k problematice přijetí eura ve srovnání s ženami. Pravdou je, že 

v případě citování politiků média nemohou prosazovat rovné zastoupení mluvčích dle 

pohlaví. Co se však dotazů na odborníky týče, zde již určitá možnost výběru existuje, 

přestože oblast analytického bankovnictví je opět spíše doménou mužů. U tohoto 

tématu neočekáváme rozdíly v mužských a ženských názorech či významné obohacení 

debaty ženským pohledem.  Tento výsledek však cosi vypovídá o genderovém vnímání 

mluvčích z ekonomické oblasti. 

 Součástí výzkumu byla také segmentace mluvčích z řad politiků podle 

institucí, které zastupovali (Kancelář prezidenta republiky, Senát, Poslanecká 

sněmovna). Jelikož články tyto údaje neobsahovaly, byly dohledávány přes webové 

stránky příslušných institucí. Se změnami vlády se vždy přizpůsoboval postup kódování 

(viz kapitola 2.3.1.).  

Většina citovaných zástupců politických institucí byli členové Poslanecké 

sněmovny. Oproti očekávání byla minimálně zastoupena Kancelář prezidenta, která se 

vyskytla v citacích pouze v rámci druhého zkoumaného období (z nějž tvořila desetinu 

přímých řečí), v každém deníku jednou (nešlo však o totožný kontext, neboť články 

byly publikovány v rozmezí čtvrt roku). Ve zkoumaném vzorku jako celku nebyl vůbec 

zastoupen Senát.  

Při vztažení podílu citací členů Poslanecké sněmovny k celkovému objemu 

citací politiků přesahuje jejich zastoupení v případě obou titulů 90 %.
40

 V obou denících 

je tedy větší prostor poskytován politikům působícím v hlavních politických orgánech. 

Další rozlišení vyžadující modifikaci kódování dělí politickou scénu na vládu 

a opozici (tabulka 3.8). Výrazně větší prostor poskytovalo opozici Právo, které její 

citace uvádělo téměř v 70 % případů, kdy se vyjadřovali politici. V Hospodářských 

novinách bylo opozici vyhrazeno 40 % prostoru v rámci citací.  

Zajímavé je v tomto ohledu srovnání období vlády ČSSD a ODS v obou 

denících. Zatímco Hospodářské noviny se drží pravidla frekventovanějších citací vlády 

než opozice (v období vlády ČSSD připadá na vládu vyšší podíl než za vlády ODS, 

                                                 
40 V Hospodářských novinách 92,3 %, v Právu 90,7 %. 
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může to však být zkresleno omezenou reprezentativností vzorku pro toto období), Právo 

naopak vždy více citovalo reprezentanty ČSSD, ať byli v jakékoli pozici. Za vlády 

ČSSD dokonce v Právu při zmínce o přijetí eura na titulní straně nebyla opozice 

citována vůbec. 

Tabulka 3.8: Délka citací zástupců vlády a opozice 

  Hospodářské noviny Právo celkem 

četnost 

absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 

vláda 467 61 % 258 31 % 725 45 % 

z toho za vlády ODS 420 90 % 158 61 % 578 80 % 

z toho za vlády ČSSD 47 10 % 100 39 % 147 20 % 

opozice 301 39 % 570 69 % 871 55 % 

z toho za vlády ODS 281 93 % 570 100 % 851 98 % 
z toho za vlády ČSSD 20 7 % 0 0 % 20 2 % 

celkem 768 100 % 828 100 % 1596 100 % 

 

Výsledky výzkumu měl doplnit dotaz na citovou zabarvenost článků v otázce 

co nejrychlejšího přijetí společné měny. Z tabulky 3.9 je patrné, že pokud bylo v článku 

tempo přechodu na euro vůbec zmíněno, argumenty pro a proti byly v polovině případů 

v obou periodikách vyvážené. Mírná citová zabarvenost se projevila u 8 článků, které se 

vyjadřovaly spíše pro rychlé přijetí.  

V rámci článků, které se tématu dotýkaly, byl v Hospodářských novinách tento 

mírný souhlas zastoupen více než pětinou případů, v Právu více než desetinou. H6, která 

uváděla, že média mají tendenci vyjadřovat podporu rychlému přijetí společné měny, se 

tedy potvrdila. Její platnost je ovšem vzhledem k uvedeným hodnotám poměrně slabá. 

Posuzování citového zabarvení v kvantitativním výzkumu pravděpodobně není 

nejvhodnější.   

Tabulka 3.9: Citová zabarvenost článku 

  Hospodářské noviny Právo celkem 

četnost 

absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 

neutrální 25 50 % 8 53 % 33 51 % 

spíše pro 7 14 % 1 7 % 8 12 % 

spíše proti 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

pro 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

proti 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

tématu se nedotýká 18 36 % 6 40 % 24 37 % 

celkem 50 100 % 15 100 % 65 100 % 
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Závěrem přehledu výsledků kvantitativní části výzkumu ještě zbývá vyhodnotit 

poslední dvě hypotézy. Ty se zabývaly obecnějšími otázkami, o jejichž platnosti 

můžeme rozhodnout až na základě již uvedených dílčích výsledků. H7 říká, že způsob 

informování o přijetí eura se v denících Hospodářské noviny a Právo výrazně liší. 

Rozdíly vidíme ve frekvenci informování, když Hospodářské noviny informují o euru 

častěji než Právo (v poměru 1 : 3). Právo se drží pouze zpráv, zatímco Hospodářské 

noviny pracují i na titulní straně s komentáři. V Hospodářských novinách najdeme více 

článků z pera žen–autorek. Právo využívá námět přijetí eura převážně jako kulisu pro 

téma domácí politiky, výrazněji cituje politické aktéry a ostatní skupiny upozaďuje. 

Naopak Hospodářské noviny usilují o co nejširší zastoupení mluvčích.  

Rozdílů bychom našli mnoho, hypotéza se však ptá na ty výrazné. Pokud 

bychom si H7 mírně upravili a zeptali se, zda by čtenář, před kterého bychom položili 

dva neoznačené články na téma přijetí eura, jeden z Hospodářských novin a druhý 

z deníku Právo, dokázal příspěvky ke správnému médiu zařadit, můžeme na základě 

provedeného výzkumu říci, že ano. Lze tedy konstatovat, že H7 platí. 

Poslední hypotézu, hovořící o nedostatečném informování o zkoumaném tématu, 

které je příčinou nízké úrovně veřejné diskuze, není snadné na základě provedené 

obsahové analýzy vyhodnotit. Vývoj četnosti výskytu článků o přijetí eura na titulních 

stranách hovoří spíše pro zamítnutí H8. Zatímco však pro starší články je přijetí eura 

v České republice z velké části hlavním zájmem, novější články ho využívají spíše 

okrajově. Téma je postupem času stále častěji používáno jako pozadí pro ilustraci 

určitého (zejména politického) tématu a zaujímá v příspěvcích stále menší prostor. 

Uvedené argumenty se přiklání spíše k potvrzení hypotézy o nedostatečné úrovni 

informování o tématu.
41

 

 

V porovnání s výstupy z analýzy obsahů provedené v bakalářské práci se současný 

výzkum s rozšířeným vzorkem zdá interpretačně plodnější. K doplnění závěrů výzkumu 

je nyní třeba odložit prizma kvalitativní metody, jak byla v tomto výzkumu vymezena, 

a podívat se blíže na jednotlivé jednotky výzkumu perspektivou kvalitativní techniky 

zakotvené teorie. 

                                                 
41 Ačkoli se může zdát, že v době, kdy je téma upozaděno (díky vývoji evropského hospodářství a situaci kolem měny euro 
samotné), ztrácí informování o něm na důležitosti, je rozhodnutí o přechodu na jednotnou měnu dlouhodobou strategií dotýkající se 

každého občana země. Podle platné evropské legislativy je navíc tento krok pro Českou republiku nevyhnutelný. Tématu by tedy 

stále měla být věnována zvýšená pozornost. 
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3.1.2. Výsledky kvalitativní části výzkumu 

Kvalitativní část obsahové analýzy si předsevzala odpovědět na otázku, jaký obraz 

o přijetí jednotné měny euro v České republice vytvářejí tuzemská tištěná média. Tento 

cíl se pokusíme naplnit prostřednictvím nastínění zakotvené teorie, která postupem času 

z článků sama vyplynula. Kromě celkové teorie o obrazu tématu přijetí eura budou 

zdůrazněny také jeho proměny v čase, na které ukázalo rozšíření vzorku. Díky odstupu 

získanému od doby realizace prvního výzkumného šetření v rámci bakalářské práce se 

také naskytla příležitost k rozšíření původní teorie. 

Aby bylo možné představit výstup použité metody, je třeba popsat všechny tři 

fáze kódování (otevřené, axiální a selektivní). 

Otevřené kódování 

Opakovaným procházením zkoumaných článků, tvorbou a modifikací poznámek byly 

hledány a pojmenovávány podobnosti. Vzniklé pojmy se postupem kódování začaly 

slučovat do kategorií. Celkem bylo identifikováno více než 20 kategorií, nejvýznam-

nější z nich budou náplní této podkapitoly. 

 Konflikt je v článcích hojně zastoupenou kategorií reflektující silný politický 

aspekt rozhodování o přijetí jednotné evropské měny. Většinově tuto kategorii 

reprezentují rozdílné názory vlády a opozice, tedy ODS a ČSSD.  

»Překotné pohyby kurzu koruny jsou zřejmě nejviditelnějším indikátorem hospodářské 

politiky vlády. Hovoří o zásadních reformách, zatímco svými nepromyšlenými zásahy 

snižuje tempo hospodářského růstu,« říká Jiří Paroubek.  

(...) 

Premiér Mirek Topolánek včera reagoval na anotaci Paroubkova článku, kterou HN 

otiskly na ihned. cz. »Termín přijetí eura dvakrát slíbil a stanovil Bohuslav Sobotka 

(někdejší ministr financí ČSSD - pozn. red.) a vždy to bylo plácnutí do vody. Moje vláda 

je první vládou za deset let, která k přijetí eura provádí reformní kroky k maastrichtské, 

ale i reálné konvergenci,« napsal Mirek Topolánek v SMS zaslané redakci. Současnou 

starostlivost ČSSD o přijetí označil za úsměvnou.  

(článek č. 104) 

Konflikt obsahuje také prezentovaný názorový nesoulad mezi exportéry na jedné 

straně a Českou národní bankou, resp. vládou na straně druhé. K akcentování tohoto 

názorového nesouladu však dochází v mnohem menší míře.
42

  

                                                 
42 Z důvodu nízké ilustrační hodnoty vzhledem k rozsahu textu, na kterém je konflikt, resp. názorový střet exportérů s vládou či 

Českou národní bankou zobrazen, nejsou uváděny konkrétní citace z článků. 
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 Termín přechodu na jednotnou měnu představuje kategorii prezentovanou téměř 

v každém článku a zasazovanou do různých kontextů. Prostupuje obvykle celými 

příspěvky, často apeluje na závaznost prostřednictvím upozornění na nutnost pevně 

stanovit termín, aby bylo možné usnadnit orientaci veřejnosti i podnikatelské sféře. 

Připojen hojně bývá návrh termínu přijetí eura. Obě subkategorie jsou ilustrovány 

následující ukázkou.  

Ministr financí Miroslav Kalousek chce prosadit, aby kabinet určil pevný termín přijetí 

eura na 1. leden 2012. »Vstup do eurozóny je politické rozhodnutí a politický projekt a ty 

mají mít své pevně stanovené termíny,« řekl ministr na Žofínském finančním fóru. Pevný 

termín podle něho povede i k rozumnému hospodaření státu. 

(článek č. 16) 

Nejedná se jen o problém exportérů, je to problém, který se dotýká všech lidí a zasahuje 

do všech oblastí společnosti. Pavel Juříček se vyslovil zároveň pro stanovení pevného 

data přijetí eura, které by přineslo uklidnění situace a možnost firem připravit se na 

plynulý a bezbolestný přechod, včetně investičního plánování. Jako reálný termín uvedl 

rok 2012, kurz kolem 25 Kč za euro. 

(článek č. 107) 

„Euro může fungovat pouze při dobrém počasí, na svém startu. Teď přišel test eura,“ 

uvedl Klaus. Zavedení eura možná podle něho termínově, jak to tak teď vypadá, vyjde na 

sté výročí VŘSR, tedy na rok 2017. 

(článek č. 128) 

Další podoby pak kategorie termín nabývá při hodnocení právě diskutovaného 

data přijetí společné měny: 

„Kdyby Česká republika vstoupila do eurozóny v roce 2014 nebo 2015, tak bych to 

pokládal za velký úspěch. Takže přijetí eura bude čekat až na vládu, která vzejde z voleb 

2013,“ řekl v rozhovoru pro HN stínový ministr financí Bohuslav Sobotka. 

(článek č. 123) 

Podle ekonomů je ale euro v roce 2016 utopií - evropská měna není pro politiky priorita 

a navíc vyžaduje příliš velké oběti. Lídrům ODS a ČSSD se termín 2016 líbí, ale 

přiznávají, že není reálné převést všechny Janotovy návrhy do praxe. 

(článek č. 126) 

Většina firem však na politiky nečeká a euro si pro svůj byznys zavedla již dávno. 

»Z pohledu naší společnosti bylo na vstup do eurozóny včera pozdě. Naše tržby jsou 

skoro ze sta procent v eurech, náklady taktéž. V korunách zůstávají jen mzdy, odvody, 

daně či energie,« říká Vladislav Simik,  výrobce náhradních dílů pro automobily Lucas 

Varity. 

(článek č. 11) 
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Vyskytuje-li se v příspěvcích tato subkategorie, bývá její vyznění negativní. 

Termín přijetí články nejčastěji skloňují ve spojení se spojkou až, která vytváří dojem, 

že navrhovaný termín je opožděný a euro by bylo možné přijmout dříve. Neznamená to 

ale, že by se zkoumané články zcela jednoznačně přikláněly k názoru, že euro je vhodné 

přijmout co nejdříve. Příspěvky mají v tomto ohledu spíše neutrální vyznění, jelikož 

usilují o obsahovou vyváženost a uvádějí tak argumenty jak pro brzký, tak i pro 

pozdější přechod na společnou měnu. 

S termínem souvisí také úvahy nad důvody odkladu přechodu na euro. Ty tvoří 

samostatnou kategorii. 

Důvody odkladu bývají v příspěvcích přítomny pro vysvětlení. Nejčastěji bývá 

použit argument chybějících reforem:  

S novým národním koordinátorem zavedení eura a bývalým viceguvernérem ČNB 

Oldřichem Dědkem se včera Niedermayer shodl, že na euro by ČR nemusela přejít ani 

v roce 2012, pokud vláda nebude v reformách důsledná.  

(článek č. 15) 

Bez reforem důchodů a zdravotnictví Česko nemůže plnit podmínky pro zavedení eura. 

Řekl to na konferenci společnosti Economia ministr financí Miroslav Kalousek. 

(článek č. 19) 

Zavést evropskou měnu v České republice do roku 2012 je podle premiéra Mirka 

Topolánka nereálný úkol. Přijetí eura musí, jak včera uvedl v České televizi, předcházet 

reforma penzijního a zdravotního systému. 

(článek č. 22) 

V nové studii chválí [OECD] firmy a podnikatele za masívní investice, rychlý růst vývozu 

i produktivity práce a zároveň kritizují vládu za otálení s nutnými reformami důchodů, 

zdravotnictví a sociálních dávek. 

(článek č. 2) 

Podobně jako na absenci reforem veřejných financí upozorňují články také na 

nesladěnost hospodářského cyklu české ekonomiky s cyklem starých zemí EU nebo 

rozdílnost cenových hladin. Významně je jako důvod odkladu uváděno neplnění 

kritérií stanovených Evropskou unií pro přijetí jednotné měny: 

Vysoká inflace současně může za to, že Česko příští rok nesplní maastrichtské kritérium 

cenové stability. To opět oddaluje přijetí eura. 

(článek č. 26) 

Komické jsou v tomto směru diskuse v Česku, jestli euro ano, či ne, rychle, či pomalu. 

S ohledem na schodky státního rozpočtu by nás nikdo do eurozóny nevzal. Upřímnost řečí 



Diplomová práce               Reflexe otázky přijetí jednotné evropské měny v českém denním tisku 

 

37 

 

o spravení českého rozpočtu mohou politici prokázat brzy, při dalším návrhu ministra 

Janoty na úspory. 

(článek č. 130) 

S postupem času se v článcích rozrůstá počet různých příčin odložení přechodu 

na společnou měnu. Subkategorií důvodů odkladu je pak například euro v krizi: 

Na otázku, co si myslí o zavedení eura v ČR, [Václav Klaus] uvedl, že je zbytečné 

debatovat, zda jsme na euro připraveni: „To není problém, který musíme teď 

rozhodovat.“ Mezi mnoha odborníky podle něho převládá názor, že je pro nás výhodou, 

že euro nemáme v době krize.  

(článek č. 128) 

Slábnoucí měna totiž výrazně pomáhá exportérům, jejichž zboží v zahraničí zlevňuje a je 

tak konkurenceschopné. Česká republika je navíc velice otevřená a firmy jsou na 

vývozech závislé. „Oslabení koruny je perfektní tlumič. Potom co ekonomika narazila, 

zajistí slabá koruna, že zkrachuje mnohem méně podniků, než kdybychom měli euro,“ 

prohlásil Pikora a dodal, že o práci tak kvůli krizi přijde méně lidí, než kdybychom měli 

společnou evropskou měnu. 

(článek č. 113) 

V příspěvcích se projevuje také absence politické vůle: 

Asi nejsofistikovanější zkoušku, zda by euro zemi sedlo, si v roce 2003 vymyslel pro 

Británii Gordon Brown. Test ministru financí (a dnes premiérovi) nakonec odpověděl 

»ne«. Brown byl známý velmi rezervovaným názorem na vystřídání libry eurem. Test 

nastavil podle svých politických priorit. Stejně tak by se v nich asi odrazily názory české 

vlády. 

(článek č. 24) 

Premiér Topolánek ale větší problémy nepřipouští. »Nemyslím, že posilování koruny 

představuje vážnější hrozbu pro českou ekonomiku,« řekl HN premiér. Urychlení přijetí 

eura kvůli »zdivočelému« kurzu koruny tak není na pořadu dne. »Ty dva problémy spolu 

nesouvisejí, takže ne,« říká Topolánek. Podle ministra financí Miroslava Kalouska bude 

vláda o euru jednat na podzim. Jisté však není ani to, zda stanoví termín přijetí společné 

měny. »Já bych se toho nebál, ale jak znám názory svých kolegů ve vládě i v ČNB, 

nevidím to jako pravděpodobné,« prohlásil Kalousek.  

(článek č. 103) 

Jako reálný termín uvedl rok 2012, kurz kolem 25 Kč za euro. „Není zde politická vůle 

k řešení,“ řekl dále Pavel Juříček [generální ředitel firmy Brano Group]. „Zdá se mi, že 

jde o jakési osobní důvody politiků: není zcela pravda, že banky tomu nepřejí, nebo že se 

lidé euro bojí přijmout, to je jen jejich alibi. 

(článek č. 107) 
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Z výrazných důvodů odkladu jmenujme také subkategorii ČSSD. Je tak nazvána 

proto, že se jedná o spojení vícero kategorií jako nezodpovědné hospodaření nebo 

opozice sociálních škrtů, jejichž hlavními aktéry je právě sociálně demokratická strana: 

Odstupující premiér Jiří Paroubek zatím neví, zda by se ČSSD mohla dohodnout s ODS 

na případném odsunutí přijetí eura o rok, tedy na rok 2011. „Je třeba mít analýzy, 

podívat se na to, kde by se škrtalo v rozpočtu,“ uvedl včera v ČT. Přijetí eura by bylo 

podle něj lepší odsunout v případě, že by hrozily škrty v sociálních výdajích, například ve 

zvýšení důchodů a platů státních zaměstnanců nebo růstu rodičovského příspěvku. 

(článek č. 10) 

»Je to důsledek nezodpovědného chování vlády i celého Parlamentu před letošními 

[2006] volbami,« upozorňuje na rozhazování desítek miliard ekonom PPF Radomír Jáč. 

Česko - ač se mu hospodářsky mimořádně daří - kvůli tomu příští rok poruší zřejmě hned 

dvě podmínky nutné pro přijetí eura. 

(článek č. 11) 

Boj s krizí není podle prezidenta Václava Klause úkolem státu, ale hlavní je vymanit se 

z dluhové pasti veřejných financí. Z jeho vzniku obvinil na včerejším ekonomickém 

Žofínském fóru v Praze sociální demokraty.  

 „Uvolňování laviny deficitních rozpočtů už začalo od roku 1998,“ zdůraznil Klaus 

a přímo z toho obvinil vlády ČSSD. 

(článek č. 128) 

Varování reprezentuje v souboru zkoumaných příspěvků upozornění na některé 

důležité souvislosti přechodu na společnou měnu. Jedná se o vyjádření obavy nad 

současným vývojem a jeho udržitelností, konkrétně jde zejména o stav veřejných 

financí a neodkladnost jejich reforem, hrozbu sankcí při neplnění maastrichtských 

kritérií či artikulaci obavy, že by se naše země mohla stát jednou z posledních, které si 

udrží svou národní měnu. Varování, že budeme poslední, zaznívá například takto: 

Stane-li se tak, mělo by Česko přijmout euro kolem roku 2010. Jenomže to už v Estonsku 

dávno bude platit. Lepší ve snaze přijmout euro budou podle expertů i Maďaři, kteří nyní 

nesplňují dokonce tři kritéria. 

(článek č. 1) 

Pokud Maďarsko stihne spravit svůj rozpočet tak rychle, jak právě slibuje, budeme 

poslední ve střední Evropě. Eurem se bude možná dřív platit i v Sofii. 

(článek č. 4) 

Češi zůstanou v debatě o euru mimo hlavní proud, i přes nářky průmyslníků a výtky 

z Bruselu. Vláda a centrální banka nejspíš ani letos nestanoví žádný termín, kdy by euro 

chtěly zavést - i když tlak z různých stran narůstá a země je připravena o něco lépe než 

loni. 

(článek č. 6) 
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Kdyby Česko zůstalo jediným místem střední Evropy bez eura, naše postavení to zhorší. 

Nabídnou-li sousedé stejné ceny a výkonnost ekonomiky, a k tomu euro navíc, dostanou 

přednost. 

(článek č. 24) 

S uvedenou obavou je také spojeno v článcích se objevující konstatování, že 

čekání se vymstí: 

Kdy a za kolik se s korunou rozloučíme, rozhodnou výhradně politici. Kdyby na rovinu 

řekli, že s eurem vyčkáváme, až využijeme všechnu dosud skrytou sílu koruny, bylo by to 

rozumné rozhodnutí. Čekání se nám ale může i vymstít. Forint se před třemi lety zhroutil, 

protože investoři ztratili víru, že si jsou Maďaři schopni dát dohromady rozvrácené 

veřejné finance. Z toho pádu se forint dosud nevzpamatoval. České veřejné finance jsou 

druhé nejhorší v Evropě - hned za Maďary. Posilování koruny se tak může rychle změnit 

v pád.  

(článek č. 24) 

Velmi významnou podkategorií varování je také jeden z dopadů faktu, že Česká 

republika euro dosud nepřijala, totiž kurz koruny likvidující exportéry: 

Kurz koruny letos firmy hodně potrápil. Během prvního pololetí koruna vůči euru oslabila 

zhruba o čtyři procenta, což nikdo z měnových analytiků nečekal. (...) Firmám, z nichž 

mnohé žijí z vývozu, to komplikuje život. Mohou se sice proti kurzovým pohybům předem 

»pojistit«. Ale to je dost nákladné a menší firmy si to většinou nemohou dovolit. »Pro 

firmy je důležité, aby měly jistotu, že na jejich byznys nebudou mít velký vliv pohyby 

kurzu. Zanedbatelné není ani snížení nákladů na obchodní transakce po zavedení eura,« 

doplnil Jahn. 

(článek č. 20) 

Častým výskytem se v rámci kategorie varování vyznačuje něco, co lze označit 

jako strašení. Článek v takových případech bývá uvozen atraktivním titulkem 

obsahujícím zásadní konstatování stran přijetí společné měny. Tyto výroky bývají 

v zápětí rozebrány a v některých případech je nebezpečí marginalizováno, jindy je tento 

krok ponechán na posouzení čtenáři. 

Zavedení eura mohou prodejci zneužít k prudkému zdražení 

(...) „Výrazný cenový nárůst by nepříznivě dopadl na celou ekonomiku,“ upozorňuje 

MPO [Ministerstvo průmyslu a obchodu]v analýze, kterou nyní zveřejnilo.  

Dramatické zdražení by totiž vyvolalo tlak na rychlejší zvyšování mezd. A to by vedlo 

k oslabení konkurenceschopnosti domácí produkce s nepříznivými dopady na státní 

rozpočet a ekonomický růst. (...) 

(článek č. 8) 
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 Mezinárodní srovnání bývá prostředkem zdůraznění významu určitého 

dílčího tématu v článcích věnovaných otázce přijetí eura. Někdy také slouží jako ukázka 

praxe v kontrastu s platnými pravidly.
43

 

Vyšší deficity než tři procenta měly v minulých letech i Německo, Francie nebo Itálie. 

[Evropská] Komise nepotrestala žádnou z těchto velkých zemí, které eurem platí. Hrozba 

sankcí je tak spíš diplomatický tlak.  

(článek č. 17) 

Česko by nebylo jedinou z nových členských zemí EU, která by přijala euro později, než 

plánovala. Podle deníku Financial Times se v blízké době nepřipojí k euru ani Maďarsko. 

Na veřejnost pronikla kopie plánu, podle něhož by Maďarsko mohlo oddálit přijetí eura 

až do roku 2016.  

(článek č. 9) 

 Část příspěvků přinášejících mezinárodní srovnání akcentuje fakt, že ostatní 

jsou na tom lépe:
44

 

Vláda Jiřího Paroubka počítala s tím, že je možné přijmout společnou měnu v roce 2010. 

Podle Topolánka je morálním hazardem stanovit termín a pak jej nedodržet. Sousední 

Slovensko se chystá vstoupit do evropské měnové unie již v roce 2009. 

(článek č. 22) 

Slovensko převezme euro už na Nový rok. Polský premiér ve středu přišel s ambiciózním 

plánem zavést euro v roce 2011. V Polsku sice tento plán vzbudil pochyby, na rozdíl od 

Česka ale vláda dala najevo jasnou chuť euro přijmout. 

(článek č. 106) 

 Nahlížení na euro se, ať už explicitně či implicitně, jako kategorie prezentuje ve 

všech analyzovaných článcích. Definuje úhel pohledu, kterým je přijetí společné 

evropské měny nazíráno. Ten potom jeho opakováním transformuje v obecně přijímaný 

aspekt přechodu na euro.  

 Společná měna není v článcích nazírána jen potlačovanou perspektivou autora. 

Možnost utvářet náhled mají také mluvčí, kterým je poskytnut prostor pro vyjádření se 

k tématu. Jsou jimi politici, protože jim v otázce přechodu na společnou měnu přísluší 

rozhodovací pravomoc;  

                                                 
43 Například článek s titulkem o hrozících sankcích ze strany EU za špatnou rozpočtovou disciplínu České republiky rozebírá v celé 

své délce možné aspekty trestu, poslední odstavec potom zmíní situaci ve zbývajících zemích EU, která je v některých případech 

mnohem horší, a tak nám reálně žádný trest vlastně nehrozí. 
44 Tato kategorie je velmi podobná kategorii budeme poslední, která je subkategorií varování. V článcích se často vyskytují 

společně, není tomu tak ale vždy, neboť kategorie budeme poslední se vztahuje výhradně k samotnému přijetí eura. Proto je třeba 

obě kategorie zachovat. 
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»Pokud by se mělo škrtat v těchto sociálních výdajích, bylo by lepší přijetí eura 

odsunout,« prohlásil odstupující premiér Paroubek v pořadu České televize Otázky 

Václava Moravce.  

(článek č. 9) 

»Vstup do eurozóny je politické rozhodnutí a politický projekt a ty mají mít své pevně 

stanovené termíny,« řekl ministrfinancí Miroslav Kalousek na Žofínském finančním 

fóru.  

(článek č. 16) 

»Přijetí eura za pět let by znamenalo už od příštího roku začít plnit všechny unijní 

podmínky, a to si bez provedení důchodových a zdravotnických reforem nedokážu 

představit,« prohlásil premiér Topolánek.  

(článek č. 23) 

odborníci na ekonomiku z finančních institucí, kteří jsou považováni za nezávislé 

experty na problematiku přijetí eura; 

Nevládní ekonomové tento krok vítají ze dvou důvodů. »Přestane se spekulovat o dvou 

datech, což se činilo dosud a což je pro trh čitelnější,« míní podle ČTK David Marek 

z Patria Finance. A Radomír Jáč z PPF Asset Management i další analytici dodávají, že 

zmíněné datum není nic, co by se mělo vytesat do kamene. »Přijmeme-li euro třeba o dva 

roky později, nebude to drama,« podotkl Jáč.  

(článek č. 5) 

exportéři, jednoznačně prosazující rychlé přijetí;  

Největšími zastánci eura jsou v Česku exportéři. »Preferujeme co nejrychlejší zavedení 

eura,« říká Tomáš Hladík, finanční ředitel ŽDB, které vyvážejí asi 60 procent produkce. 

»Ve společné měně máme více než tři a půl miliardy tržeb a dnešní posilování koruny vůči 

euru je pro nás nevýhodné.« 

(článek č. 11) 

a konečně Česká národní banka, která i v rámci zkoumaných článků plní své poslání 

nezávislosti a omezuje se na poskytování údajů o parametrech finančního systému, bez 

bližšího komentáře k vývoji situace kolem stanovení termínu přechodu na jednotnou 

evropskou měnu. 

Viceguvernér České národní banky Miroslav Singer včera v reakci na navrhovaný 

schodek rozpočtu uvedl, že vláda se nesnaží zlepšit hospodaření státu a promarňuje 

příznivé období ekonomického růstu. K termínu zavedení eura se ale nechtěl vyjádřit 

s tím, že veřejné hodnocení kroků vlády nespadá do kompetencí centrální banky.  

(článek č. 10) 
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„Čím blíže bude naše ekonomika evropskému hospodářství, tím bude doba pro zavedení 

eura příhodnější. To bude však ještě několik let trvat,“ řekl HN viceguvernér ČNB 

Mojmír Hampl. 

(článek č. 123) 

S výroky jednotlivých mluvčích na adresu eura je nutně spojena artikulace 

postoje, coby podkategorie nahlížení na euro. Tou je i expresivita upozorňující na 

pestré jazykové prostředky některých článků. Jedná se většinou o rušivý prvek, jehož 

cílem je pravděpodobně upoutat čtenáře a zdůraznit předkládaná tvrzení.
45

  

České ekonomice se daří a dařilo by se jí ještě lépe, kdyby nebylo vlády. Tak vidí poměry 

v Česku ekonomové pařížské Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). 

(článek č. 2) 

Česká republika dostala z Bruselu další žlutou kartu za rozvrácené veřejné finance. 

Nepodaří-li se vládě prosadit reformní batoh, hrozí už příští rok červená.  

(článek č. 17) 

Urychlení přijetí eura kvůli »zdivočelému« kurzu koruny tak není na pořadu dne. (...) 

A proč se česká měna řítí vpřed pro ekonomy i firmy naprosto šokující rychlostí?(...) 

Pomohlo by české ekonomice při současném zběsilém posilování koruny zavedení eura? 

(článek č. 103) 

Nářky firem krachujících kvůli rekordně posilující české měně ho [Mirka Topolánka] 

neobměkčily. (...) Silná koruna nesmírně trápí především exportéry. 

(článek č. 105) 

Okolnosti přijetí představují nadřazenou kategorii, ke které můžeme přiřadit 

například obavu z růstu cen či náklady přechodu. Náklady v podobě administra-

tivních výdajů spojených s přechodem na euro se vyskytují poměrně řídce. Spíše je 

akcentována možnost růstu cen vlivem přijetí jednotné měny. 

Samotný přechod na euro bude pro firmy znamenat asi rok příprav – musí upravit 

všechny smlouvy, počítačové programy a dokumenty. »Náklady se mohou pohybovat 

v řádu desítek miliónů korun a úspory dosáhnou jednotek miliónů korun ročně,« 

odhaduje Pavel Grochál z RWE Transgas.  

(článek č. 11) 

Zatímco mezi firmami je euro populární již nyní, část domácností se obává, že jeho 

zavedení bude znamenat také zdražení v obchodech. »Podle zkušeností zemí, které již 

                                                 
45 Stejně tak se však může jednat o mylně interpretovanou tendenci ve vývoji jazyka médií, který se stává obecnějším a uvolňuje tak 

(autorkou této práce subjektivně vnímaná) striktní formální pravidla zpravodajského žánru. 
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euro mají, k tomu však nemají důvod,« říká expert na Evropskou unii z České spořitelny 

[Petr Zahradník.  

(článek č. 11) 

Ani rychle přijaté euro není pro vývozce jistotou, že už nebudou ztrácet pozice 

v mezinárodní konkurenci. Ceny v Česku jsou stále o 40 procent nižší než průměr 

Evropské unie. A budou se těm v dražších zemích přibližovat - buď posilováním kurzu, 

nebo růstem cen. Když první možnost po přijetí eura padne, budeme dohánět už jen 

zdražováním. »Přijetím eura přestanou klesat ceny dováženého zboží, což při stejně 

rychlém růstu dalších cen zvýší celkovou inflaci,« upozorňuje Viktor Kotlán, hlavní 

ekonom České spořitelny. »Na zrychlení cen bezpochyby zareagují zaměstnanci 

oprávněným požadavkem na rychlejší růst mezd.« A bude-li zrovna ekonomika v boomu, 

nezaměstnanost nízká a schopní lidé vzácní, firmám nezbude než vyhovět. To, co jim 

dosud ukrajovala ze zisků silná měna, jim teď vezmou vyšší platy. 

(článek č. 24) 

Kritika a rady ze zahraničí tvoří kategorii vztahující se ke kategoriím termín 

a důvody odkladu (zde zejména k subkategorii chybějící reformy) a nevyhovujícímu 

stavu veřejných financí obecně: 

Evropská komise včera zemi znovu ostře kritizovala, že nesnižuje dluhy, jak se zavázala 

v Konvergenčním programu. Podle závazku neměl být schodek už letos vyšší než 

3,3 procenta HDP. Ministr financí Miroslav Kalousek ale předpokládá, že překročí čtyři 

procenta. »Česko nedodržuje opatření, která slíbilo, a nepodniká nové potřebné kroky,« 

konstatoval eurokomisař Joaquín Almunia. Rozvrat rozpočtu se podle něj prohloubil před 

volbami, kdy poslanci zvýšili sociální výdaje o 70 miliard korun. 

(článek č. 17) 

O tom, že Česko by mělo nějaký termín pro přijetí evropské měny mít, včera mluvil i šéf 

Evropské komise José Manuel Barroso. »Pro Českou republiku by bylo lepší vědět 

termín,« řekl Barroso v rozhovoru pro Deník. 

(článek č. 106) 

České ekonomice se daří a dařilo by se jí ještě lépe, kdyby nebylo vlády. Tak vidí poměry 

v Česku ekonomové pařížské Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). 

V nové studii (…) kritizují vládu za otálení s nutnými reformami důchodů, zdravotnictví 

a sociálních dávek. (…) "Období, kdy roste ekonomika i životní úroveň, je potřeba využít 

k nepopulárním reformám. Všechny by se měly provést co nejrychleji," říká Andreas 

Wörgötter, který se v OECD na zprávě podílel. 

(článek č. 2) 
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Euro jako prostředek vytváří velmi obecnou kategorii, která v sobě zahrnuje 

různé možnosti, pro které by podle článků bylo možné přechod na jednotnou měnu 

využít. Primárně je to uskutečnění reforem; 

(...) vidina společné evropské měny je něco, co může vládu podnítit k prosazení reforem. 

Změny v rozpočtech by ale měly být provedeny tak jako tak. Nikoliv kvůli euru, ale proto, 

aby se zastavilo zadlužování státu a zlepšila se ekonomika a tím i vyspělost národa. 

(článek č. 1) 

dále pak získání moci, které nabývá podoby získání rozhodovacích pravomocí 

v EU; 

Znamená to, že se bude projednávat, zda má provinilý stát přijít o právo rozhodovat 

v rámci eurozóny, kde se přijímají pro něj nejdůležitější ekonomická opatření. Pro Česko 

toto ustanovení platit nebude, dokud nezavede euro. Postižený stát bude moci i nadále 

hlasovat o ostatních záležitostech EU v orgánech sdružujících zástupce všech unijních 

členů. 

(článek č. 136) 

či hlasů voličů, v případech, kdy je euro prezentováno jako součást volebního 

programu. 

Lidovci chtějí ČSSD pomoci znovu zavést také společné zdanění manželů a jsou stejně 

jako socialisté i pro rychlé zavedení eura. 

(článek č. 124) 

Subkategorii eura jako prostředku lze vidět také v psaní o dosažení prosperity 

a stability a ochraně exportérů; 

Firmy tak volají po zavedení eura, což by výkyvy kurzu odstranilo. To si myslí i šéf česko-

německé obchodní komory Bernard Bauer. »Euro znamená stabilitu, firmám to umožní 

plánovat,« řekl včera. 

(článek č. 116) 

či hledání cesty z krize. 

Eurozóna by měla podle MMF umožnit zemím střední Evropy přechod na euro i bez 

plného členství. 

(článek č. 120) 

Přehled kategorií včetně vztahů a vazeb mezi nimi, který vzešel z postupu otevřeného 

kódování, je přílohou této práce (příloha č. 6).
46

 

 

                                                 
46 V příloze je mapa popsána jako výstup axiálního kódování. To proto, že zde není možné určit jasný předěl prolínajících se fází 

kódování a mapa vykazuje vyšší stádium finality. 



Diplomová práce               Reflexe otázky přijetí jednotné evropské měny v českém denním tisku 

 

45 

 

Pro naplnění formálních požadavků metody následuje ukázka vlastností a dimenzí 

vybraných kategorií, podle nichž byly příspěvky ve zkoumaném souboru kódovány (viz 

tabulka 3.10).  

 Tabulka 3.10: Příklady vlastností a dimenzí kategorií 

KATEGORIE VLASTNOSTI DIMENZE 

nahlížení na 

euro 

artikulace postoje  euro chceme chceme euro? 

expresivita/ citová zabarvenost  optimismus pesimismus 

termín 

návrhy  2010 2017 

hodnocení 

včasnost příliš brzy (příliš) pozdě 

uskutečnitelnost lze stihnout nelze stihnout 

závaznost  neurčitý pevně stanovený 

 

Ve druhé části zkoumaného vzorku byly identifikovány mírné odlišnosti u popsaných 

kategorií a jejich náplně, v zásadě šlo však o rozšíření vlastností a dimenzí kategorií 

původních. Proměny zkoumaného tématu budou dále popsány v kapitole o axiálním 

kódování.  

Axiální kódování 

Jako součást prezentace výstupů otevřeného kódování již byly představeny některé 

vztahy mezi kategoriemi.
47

 Ve fázi axiálního kódování byl za účelem identifikace 

vztahů mezi objevenými kategoriemi sestaven paradigmatický model popisující 

interakci při vzniku článků o přijetí eura (viz schéma 3.1). 

Jak ukazuje schéma, vedou příčinné podmínky ke vzniku jevu, v tomto případě 

napsání článku obsahujícího téma zavedení eura. V příspěvku potom následuje přiblí-

žení konkrétních vlastností přechodu na společnou měnu neboli zasazení do kontextu. 

Na kontext navazuje soubor intervenujících podmínek. Ty souvisejí se strategiemi 

jednání nebo interakce informování o euru a jejich úlohou je usnadnění či znesnadnění 

strategie použité v určitém kontextu. V dalším kroku jsou formulovány následky. 

V případě článků o přijetí eura se jedná zejména o postupné akceptování prezentova-

ného hodnocení společné měny jako její výchozí vlastnosti. Cyklus je uzavřen 

                                                 
47 Zejména proto, aby představované výstupy byly schopny poskytnout přijatelnou validitu pro závěry zakotvené teorie a dále také 

pro úsporu místa. Nejde tedy přesně o výstup otevřeného kódování, ale jelikož tyto dvě fáze nejsou podle Strausse a Corbinové 

odděleny, mohu si hranici mírně přizpůsobit. 
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působením následků na příčinné podmínky s potenciálem pro opakování jevu, tedy 

sepsání dalšího článku s tématikou přijetí eura v České republice. 

 

Schéma 3.1: Paradigmatický model 

 

 

Proměny paradigmatického modelu v souvislosti s rozšířením vzorku ukazuje 

příloha č. 7 (zvlášť model pro období let 2004 až 2008 a pro léta 2008 až 2011). Tato 

změna však nebyla tak zásadní, aby výrazněji proměnila vztahy v paradigmatickém 

modelu. Větší změnu představoval pouze přesun kategorie kurz koruny k euru z inter-
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venujících podmínek do příčinných. (Kategorie intervenující podmínkou zůstává, 

v celku zkoumaných článků však výrazněji vystupuje jako motiv pro sepsání článku, 

proto byla primárně zařazena k podmínkám příčinným.) Dále došlo k rozšíření modelu. 

Je tedy patrné, že paradigmatický model má proměnlivý charakter. Jednotlivé 

kategorie mohou měnit své pozice v cyklu postupem času i modifikací perspektivy 

autora článku. Výše naznačený model představuje hlavní proud, který byl v příspěvcích 

zaznamenán. 

Selektivní kódování 

Závěrečná fáze postupu metody zakotvené teorie vedla za pomoci selektivního 

kódování k určení dvou nadřazených kategorií: informační obsah a přidaná hodnota 

článků. Tyto se dále rozpadají, informační obsah na okolnosti přijetí eura a významnost 

tématu, přidaná hodnota článků na způsob nahlížení na euro a varování. Kategorie 

okolnosti přijetí eura zahrnuje mimo jiné i subkategorii termín přijetí. Ta byla postupem 

selektivního kódování označena za centrální kategorii tohoto výzkumu, a to nejen díky 

frekvenci výskytu, neboť je přítomna v převážné většině článků,
48

 ale zejména proto, 

že jsou na ni navázány ostatní kategorie identifikované během výzkumu (viz 

schéma 3.2
49

).  

Znázorněné schéma je pomůckou pro formulaci příběhu, popisného vyprávění 

o ústředním jevu tohoto výzkumu. Příběh utváření mediálního obrazu přijetí eura 

v domácím denním tisku podle zakotvené teorie je náplní dalších odstavců. 

 Zásadním aspektem článků zabývajících se přijetím eura v České republice je 

zájem o termín jeho přijetí. Zmiňován bývá z několika různých podnětů, zejména jsou 

to prohlášení členů vlády, stížnosti exportérů, hodnocení stavu české ekonomiky 

mezinárodními institucemi, sestavování rozpočtu ČR,
50

  hodnota kurzu koruny k euru či 

problémy Evropské unie.  

V rámci informování o termínu přijetí společné měny je popsán a ohodnocen 

aktuální stav, v němž se odráží způsob nahlížení na euro. Ten může nabývat tří podob: 

článek používá expresivní výrazové prostředky projevující se citově zabarvenými slovy 

či pesimistickým laděním článku; příspěvek obsahuje artikulaci postoje, která v počát-

cích zkoumaného vzorku konstatuje „euro chceme“, k jeho konci potom spíše pokládá 

                                                 
48 Ve 43 z celkového počtu 65 příspěvků. 
49 Alternativou grafického znázornění tvorby mediálního obrazu je myšlenková mapa v příloze č. 8. 
50 Rozpočet je pro přijetí eura určující, neboť jedním z kritérií pro vstup do eurozóny je i udržitelná míra zadluženosti veřejných 

financí. 
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otázku „chceme euro?“; a konečně prezentuje euro jako prostředek (k uskutečnění 

reforem, získání moci, zlepšení situace země či skupiny exportérů). 

Schéma 3.2: Schéma tvorby mediálního obrazu 

 

Debatu kolem stanovení termínu přechodu na společnou měnu uvozují návrhy 

možných termínů přijetí a doplňuje ji jejich hodnocení, zahrnující kritéria včasnosti 

a uskutečnitelnosti, důvody odkladu, náklady zavedení či závaznost termínu.  

 Použitím různých argumentů a poskytováním prostoru odpůrcům i zástupcům 

rychlého přijetí eura dochází k vyváženému informování o tématu a nenastává tak 

viditelný příklonu k některé z alternativ. Prostředkem umožňujícím autorovi mírný 

projev sympatií či antipatií je užití expresivního vyjadřování či zařazení varování 

(vyslovení obavy, že se nečinnost vymstí, že zůstaneme jako poslední bez eura či 

upozornění na nebezpečí likvidace exportérů kurzem koruny). 
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Proces 

Rozsah zkoumaného souboru poskytl dostatečný prostor pro sledování vývoje centrální 

kategorie. Schéma 3.3 tak ukazuje, jak se proměňovalo informování o termínu přijetí 

eura, jaká data přijetí byla diskutována a jakých podob nabývalo jejich hodnocení. 

Schéma 3. 3: Vývoj centrální kategorie 

rok vzniku článku rok předpokládaného přijetí eura hodnocení návrhu 

2004 
- 

kdykoli bude pozdě –  
ostatní země už budou € mít 

2005 2009, případně 2010 příliš pozdě 

2006 
2010 

2010 nereálné 
příliš pozdě 

2007 
2012 a později 

po 2012 
2014 

2012 je pozdě 

2008 
nejdříve 2012 

reálně 2013, 2014 
€ již mělo být přijato 

2009 
2012 

nejdříve 2013, reálně 2014 či 
2015 

nestihne se 

2010 
při přísných škrtech 2015 

horizont 2015 – 2017 
nikoli v blízké budoucnosti 

nereálné 
za jakou cenu 
příliš brzy 

2011 není na pořadu dne 

 

 Vnímání termínu přijetí jednotné měny se za dobu sedmi let, které provedený 

výzkum mapuje, výrazně proměnilo. Šlo o jednosměrný pohyb, který jako celek 

v zásadě kopíroval vývoj návrhů termínu přijetí.  

V původním zkoumaném vzorku článků z titulní strany Hospodářských novin 

a deníku Právo z let 2004 až 2008 je – bez ohledu na konkrétní navrhovaný termín – 

datum přijetí vždy, podobně jako v celém analyzovaném souboru, vnímáno záporně. 

Termín je označován za pozdní a tato percepce obsahuje výčitku, že vše již mělo být 

hotovo.  

Co se návrhů data přijetí týče, hovořilo se nejprve o letech 2009 či 2010 a v roce 

2005 byl jako pevný termín určen konec dekády. Už v druhé polovině stejného roku byl 

však v článcích rok 2010 označen za nereálný. Během následujících let se od stano-

veného termínu definitivně ustoupilo a o dalším datu se hovořilo jen velmi neurčitě. 

Hypotetickým horizontem přechodu na euro se stal rok 2012, nikdy s ním však 

v článcích nebyly spojovány konkrétní kroky k jeho uskutečnění. V roce 2007 byl 

význam tohoto termínu přeměněn na mezník, po jehož dosažení teprve bude možné 
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o přijetí eura uvažovat. Tato formulace se stala charakteristickou pro následný vývoj 

diskuzí o termínu přechodu na evropskou měnu, kdy je (ve větší míře od roku 2009) 

z článků patrná rezignace na hledání konkrétního data. Ta potom graduje s koncem roku 

2010, kdy se již přestávají zmiňovat možné roky přijetí, a z psaní o euru vyplývá, že 

jeho přijetí není na pořadu dne. 

Současně s odklonem od stanovování konkrétního termínu nastává v průběhu 

roku 2009 jako důsledek hospodářské krize změna v hodnocení horizontu pro přijetí 

jednotné měny. Z nespokojenosti nad zpožděným přijetím se stává otázka, zda je 

přechod vůbec žádoucí. Jsou-li prezentovány nějaké hypotetické termíny, bývají 

označeny za nerealizovatelné z důvodu nedostatku času.  

 Závěrem lze ještě konstatovat, že za reálná byla v článcích označována data, 

která by znamenala realizaci přechodu na jednotnou evropskou měnu nejdříve po 

uplynutí pěti let od publikování příspěvku. 

3.2. Mediální obraz přijetí jednotné měny 

Nyní se práce shrnutím závěrů obou provedených výzkumů dostává ke svému vyústění 

v podobě formulace mediálního obrazu přijetí eura v českém denním tisku.  

 Je třeba připomenout, že prezentovaný mediální obraz je ve skutečnosti pouze 

jeho částí, neboť kromě nemožnosti analyzovat všechny celostátní deníky se ve 

výzkumu pracovalo s omezeným vzorkem také v rámci zkoumaných periodik. Ten 

zahrnoval pouze titulní strany deníků Právo a Hospodářské noviny. 

Kvantitativní výzkum si položil otázku, jaká je informační kvalita zpravodajství 

v domácích médiích v otázce přijetí eura v České republice. Dle kritérií hodnocení, 

která stanovila kapitola 2.3.1., lze informační kvalitu zpravodajství o přechodu na 

jednotnou evropskou měnu označit za vyhovující, neboť poskytuje příjemci mediálního 

obsahu dostatečný prostor pro vytvoření vlastního názoru na prezentovanou proble-

matiku.  

Z výstupů obsahové analýzy vyplývá, že celkově je v článcích zachována vyvá-

ženost. S ní související nestrannost je, při zohlednění deklarovaného zaměření obou 

deníků, možné též označit za uspokojivou.
51

 Vypůjčíme-li si dílčí závěry metody 

zakotvené teorie, mění se hodnocení zkoumaného souboru v kritériu relevantnosti 

                                                 
51 Výsledky výzkumu kvantifikující citace mluvčích sice hovoří pro příklon každého deníku k jedné ze stran politického spektra, 

tento závěr však není podložen dalšími výstupy výzkumu, a to ani kvantitativního, ani kvalitativního. 
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postupem času k horšímu, když v článcích ubývá prostoru poskytnutého samotnému 

tématu přijetí eura. Frekvence výskytu článků však naopak mírně roste a pozitivně lze 

hodnotit i včasnost.
52

 Co do přiměřenosti (definované výzkumem jako poskytnutí 

základního prostoru tématu přijetí eura) zkoumaný soubor také vyhověl. Z hlediska 

možného využití článků k podněcování veřejné debaty se však, na základě výstupů 

zakotvené teorie, lze přiklonit spíše k názoru, že téma není dostatečně pokryto. To je 

nejvíce patrné ve druhé části vzorku, tedy v letech 2008 až 2011, kdy se projevuje 

rezignace na hledání možných dat přijetí společné měny.  

Výzkum neodhalil pravidelnost ve výskytu článků zmiňujících přijetí eura, jeho 

dílčí výstupy však ukazují na to, že závisí na přítomnosti jiných, převážně politických 

témat v mediální agendě. Největší frekvence zobrazení těchto námětů připadá na rok 

2007, vůbec nejširší pokrytí pak přijetí eura zaznamenalo v první polovině roku 2009, 

kdy k němu na titulní straně vycházely průměrně dva články měsíčně. Příčinu 

zvýšeného výskytu článků se v prvním případě zjistit nepodařilo,
53

 v tom druhém ho 

můžeme přisoudit kumulaci témat, která v té době plnila stránky novin: českému 

předsednictví Evropské unii, problémům evropského hospodářství a návazným 

výkyvům kurzu české koruny.  

Ze srovnání zkoumaných vzorků je patrný nárůst počtu článků, a to v obou 

zkoumaných denících. Články vycházely převážně ve formě zpráv střední délky 

(přibližně 406 slov), s mírnou tendencí ke zkracování. Ta je o něco více patrná v Hospo-

dářských novinách, kde však vychází článků třikrát více než v Právu.  

U většiny příspěvků se jednalo o původní text redakce a podíl autorských článků 

v průběhu času rostl. Tento fakt můžeme označit za ukazatel důležitosti tématu: jde 

o součást domácí politiky s výrazným dopadem na státní rozpočet. Zasluhuje tak nad-

průměrnou pozornost a informování o něm se pro média stává otázkou prestiže. 

Rozšířením zkoumaného vzorku se zvětšil i prostor pro identifikaci rozdílů 

ve způsobu informování obou analyzovaných deníků. Na rozdíl od bakalářské práce zde 

docházíme – na základě výsledků kvantitativní obsahové analýzy podpořených detailní 

znalostí analyzovaného vzorku díky použití metody zakotvené teorie – k závěru, že se 

oba listy způsobem informování liší. Kromě výrazně většího prostoru poskytnutého 

                                                 
52 Na včasnost zde můžeme (pouze) usuzovat z provázanosti obsahu příspěvků s tématem přijetí eura. Ta se zdá být v celém 
zkoumaném souboru (až na drobné výjimky) na dobré úrovni. 
53 Mohlo by se jednat o důsledek změny vlády, která, ačkoli proběhla už v roce 2006, se v informování o tématu mohla projevit až 

se zpožděním (když se téma dostalo na pořad jednání vlády). Tím mohl vzrůst i zájem médií o dění okolo eura. 
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tématu přijetí eura Hospodářskými novinami nabízí tento deník v porovnání s Právem 

větší pestrost a vyváženost.  

Jedním z důvodů je povaha tématu, které má pro ekonomický deník prioritu. 

Rozdíly jsou patrné zejména v otázce mluvčích, kde Hospodářské noviny poskytují 

stejně prostoru politikům i odborníkům a v citacích politiků usilují o diverzitu 

intenzivněji než deník Právo. Ten si, díky svému obecnému zaměření, může dovolit 

větší míru zjednodušení. Politickou scénu v citacích jejích reprezentantů k tématu přijetí 

eura v České republice redukuje na ODS a ČSSD a mluvčí ze sociální demokracie cituje 

výrazně častěji bez ohledu na to, zda je strana ve vládě či v opozici. Zatímco 

Hospodářské noviny přechod na jednotnou měnu akcentují z velké části jako svébytné 

téma, deník Právo ho využívá spíše jako doplněk při informování o domácí politice. 

Celkově se však zkoumaný soubor vyznačuje právě odklonem od přijetí eura jako 

hlavního tématu článku. Tím se stává domácí politika.  

V citacích zástupců politických institucí byla zcela minimálně zastoupena 

Kancelář prezidenta republiky a vůbec se nevyjadřoval Senát. V převážné většině 

případů se jednalo o promluvy členů Poslanecké sněmovny, a to pouze z řad ODS, 

ČSSD a KDU-ČSL. Zajímavostí je pak výsledek výzkumu ukazující na v průběhu času 

rostoucí podíl citací ČSSD v obou denících, který ústí v jejich převahu nad promluvami 

zástupců ostatních stran. Zde se pravděpodobně zprostředkovaně promítá přerozdělení 

politických sil v Senátu po posledních dvou termínech voleb.  

Poznatek, že v článcích zmiňujících na titulní straně přijetí eura nebyla v rámci 

celého zkoumaného souboru citována žádná další politická strana, svědčí o stálosti 

složení české politické scény a distribuce symbolické moci v podobě přístupu do médií.  

Politici jsou celkově nejdůležitějšími aktéry článků a v průběhu sedmi let 

vývoje, které výzkum mapoval, dochází k posílení jejích zastoupení. Zvyšuje se podíl 

jednotlivých politiků na úkor vlády jako celku a dochází tak k individualizaci 

zobrazování politické scény při informování o přechodu na jednotnou měnu. To nasvěd-

čuje závěru, že ve zkoumané otázce dochází k názorovému tříštění. 

Z dalších skupin mluvčích, které se ve zkoumaném souboru vyskytly, se značně 

snížilo zastoupení odborníků a obchodníků, což můžeme přičíst obecnému trendu 

úspornějšího informování o přijetí eura. Přítomnost České národní banky je v průběhu 

celého analyzovaného vzorku konstantní, což potvrzuje domněnku o stabilní roli této 

instituce v tématu. Analyzované příspěvky postrádaly perspektivu veřejnosti, která by 
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mohla nejen obohatit články o další úhel pohledu, ale také tuto problematiku více 

přiblížit čtenáři. 

 V případě genderového aspektu autorství článků dopadl výzkum ve prospěch 

mužů, kteří stáli za vznikem většiny článků. V průběhu sledování vývoje tématu 

zaznamenal počet žen–autorek pokles (z šestinového na desetinový podíl). Pokud jde 

o pohlaví citovaných mluvčích, zde je situace zcela jednoznačná. Ženy dostávají 

v případě zkoumaného tématu slovo jen velmi řídce a jejich promluvy navíc bezpro-

středně nesouvisejí s přechodem na společnou měnu. Na základě těchto výstupů 

můžeme formulovat závěr, že mediální obraz přijetí eura prezentuje toto téma jako ryze 

mužské.  

 Přestože v případě přechodu na jednotnou měnu euro není prostor pro dělení 

politické sféry na příznivce a odpůrce,
54

 dochází na pozadí článků k prezentaci 

názorového konfliktu. Ten nabývá zejména podoby rozporu mezi ODS a ČSSD a může 

být vnímán jako prostředek zdůraznění důležitosti tématu. Za podobným účelem bývá 

v článcích obsaženo varování či upozornění na možné důsledky odkládání přijetí 

jednotné měny či neplnění maastrichtských kritérií. Mezi zkoumanými články nejsou 

ojedinělé případy, kdy by bylo možné tento jev označit za strašení. Je to tehdy, když 

jsou za tímto účelem prezentována neopodstatněná či neúplná tvrzení (bez ohledu na to, 

že bývají v průběhu článku osvětlena či vyvrácena). K zatraktivnění článku může 

sloužit i volba expresivních jazykových prostředků. 

Co do hodnocení dění kolem plánovaného přechodu na euro lze články označit 

za neutrální. Ačkoli je možné v nich odhalit skryté podtexty, které určitou evaluaci 

naznačují, nejde o projev, který by bylo možné kvantifikovat.
55

 Tento poznatek je pouze 

pocitovou záležitostí a ani jeden z výzkumů ho nezaregistroval. 

Výrazným rysem příspěvků je však evaluace navrhovaných dat přijetí eura. 

Nevyskytuje se sice ve všech článcích, avšak pokud je v nich přítomna, pak vyznívá 

jednoznačně. V první části výzkumu, tedy mezi lety 2004 až 2008, příspěvky jasně 

říkají, že euro bychom měli přijmout raději dříve a společná měna je silně vnímána jako 

prostředek dosažení prosperity. Ve druhém zkoumaném souboru, tedy v rozmezí let 

2008 a 2011, nastává proměna percepce v podobě odklonu od naléhání na přijetí, ústupu 

                                                 
54 Toto tvrzení vychází z faktu, že přijetí eura je pro Českou republiku závazně dáno smlouvami Evropské unie. 
55 Zaznamenán byl pouze nepatrný příklon článků k názoru, že by bylo vhodné přijmout euro brzy. Ten byl identifikován pomocí 

značně subjektivního kritéria citové zabarvenosti v rámci kvantitativní části výzkumu a podpořen dojmem z kvalitativní fáze 

zkoumání. 
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víry v pozitivní vedlejší efekty přechodu na euro a přistoupení ke kladení otázek 

o vhodnosti přijetí jednotné měny i realizovatelnosti navrhovaných plánů. Narůstá také 

počet důvodů odkladu. V případě termínu coby hlavního parametru tématu přijetí eura 

tedy nastává vystřízlivění.  

 

Závěrem ještě připomeňme výstup kvalitativní analýzy poukazující na to, že články 

nehodnotí samotnou existenci měny (a to ani v příspěvcích ze závěru zkoumaného 

souboru, kdy na tuto debatu v médiích prokazatelně došlo). Příspěvky nerozebírají ani 

to, zda státům, které eurem platí, měna prospívá či škodí a nejsou ani uváděny příklady 

toho, jak se na přechod na jednotnou měnu dnešní členové eurozóny připravovali.  

Nejsou tudíž rozebírány ani náklady přechodu těchto zemí na společné platidlo či 

případné problémy s nesamostatností měnové politiky. 
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Závěr 

Diplomová práce Reflexe otázky přijetí jednotné evropské měny v českém denním tisku 

si stanovila cíl zhodnotit zpracování tématu přijetí eura v českém tisku, a to na základě 

dlouhodobého sledování, které bylo zahájeno již v bakalářské práci, na níž tento text 

navazuje. 

Výzkumný projekt se pokusil minimalizovat rezervy metod obsahové analýzy 

volbou dvou velmi rozdílných technik reprezentujících protichůdná paradigmata. 

I přesto však některé otázky nedokázal zodpovědět. Pozitivně lze hodnotit fakt, že 

výstupy obou výzkumů se nedostaly do vzájemného rozporu a v některých oblastech, 

kde závěr jedné metody potvrdil tezi té druhé, tak lze formulovat důraznější závěry. 

Analýza také připomněla ovlivnitelnost výstupů výzkumu kvantitativní metody 

obsahové analýzy způsobem výběru podkladů zkoumání, když se výstupy původního 

a přidaného vzorku v některých ohledech ukázaly jako zcela protichůdné.   

Výzkum v podstatě odpovídal na otázku, jak by na přijetí eura v České republice 

nahlížel jedinec se zdroji informací omezenými na titulní strany Hospodářských novin 

a deníku Právo. Provedené analýzy dospívají k závěru, že by takový člověk téma vnímal 

jako významnou součást politické agendy, která se postupem času transformuje ze 

samostatné oblasti na okolnost v obecné debatě o dalším směřování naší země či 

vládnutí v ní, při současném nárůstu frekvence zmínek o něm. 

K vnímání důležitosti tématu by mohlo přispět i většinové zastoupení redak-

čního obsahu při informování o otázce přijetí eura. Zmíněný čtenář by dále mohl 

přechod na jednotnou měnu považovat za námět maskulinní, díky převažujícímu 

mužskému prizmatu, které se odráží jak v oblasti autorství příspěvků, tak v genderovém 

zastoupení citovaných mluvčích. Na základě promluv politických reprezentantů by pak 

mohl dojít k závěru, že tuzemská politická scéna nepodléhá významnějším změnám 

a přístup jejích zástupců do médií probíhá na základě zavedených schémat. Při 

podrobnějším pohledu na aktéry příspěvků by kromě již naznačené převahy ústavních 

činitelů, která nastává postupně, na úkor odborníků a obchodníků, identifikoval také 



Diplomová práce               Reflexe otázky přijetí jednotné evropské měny v českém denním tisku 

 

56 

 

postupnou individualizaci zobrazování tuzemské politické scény u článků zmiňujících 

přechod na euro. Modelový příjemce mediálních obsahů by také mohl dojít k závěru, že 

v případě zkoumaného tématu není důležitý názor veřejnosti. 

V rámci mediálního obrazu přijetí eura v českém tisku je dále toto téma 

prezentováno jako konfliktní a pro jeho zviditelnění bývají použity pesimistické scénáře 

či výraznější jazykové prostředky. Zobrazování tématu se však v průběhu času 

proměňuje a od demonstrace příklonu k rychlému přijetí přechází v průběhu roku 2009 

ke skeptickému pojetí: dochází k vystřízlivění, které vede k oslabení tendence spojovat 

euro s dosažením dalšího prospěchu země. 

Výstupem realizovaného výzkumného projektu je závěr, že informační kvalita 

zpravodajství o závazku České republiky v podobě budoucího přechodu na jednotnou 

měnu Evropské unie je vyhovující. Články však jakoby postupem času rezignovaly na 

snahu přispět k podněcování veřejné debaty. Tendence k úspornějšímu informování 

o tématu může vést ke zkreslení a bez dostatečného povědomí příjemce sdělení také 

k dezinterpretaci. 

Při porovnání způsobu informování v obou zkoumaných titulech se vyskytovaly 

významné odlišnosti, které lze přičíst tematickému zaměření deníků ve vztahu k tomuto 

původem ekonomickému tématu. Zpravodajství Hospodářských novin se v porovnání 

s deníkem Právo zdá vyváženější. 

 

Z postřehů shromážděných mimo rámec definovaný výzkumem je třeba zmínit jeden 

aspekt informování v Hospodářských novinách, patrný zejména v období kolem voleb 

do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Z článků jako by vystupoval apel na odpovědný 

přístup k volbám, který tento titul spatřuje v nevolení levicových stran. Zdá se, že 

zmíněný jev souvisí i se změnou vlastnické struktury titulu. Jde však spíše o podtext; 

latentní prvek článků, který se těžko potvrzuje tvrdými daty a zkoumat by ho asi nejlépe 

mohla sémiotická analýza. 

  Právě vztažení proměn ve způsobu prezentace reality v souvislosti s vývojem 

vlastnické struktury by představovalo zajímavé doplnění realizovaného šetření. Další 
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výzvu, jejímž naplněním by bylo pokračování této práce, lze vidět v přizpůsobení 

metody zakotvené teorie pro obor mediálních studií, tedy konkrétně pro potřeby analýzy 

obsahů. Jak, doufejme, použití této techniky v předkládané práci ukázalo, může být 

aplikace postupů i samotná formulace teorie zakotvené v datech velmi plodná i pro 

analýzu mediálního obrazu. 
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Summary 

Focus of this thesis lies in the way of presentation of transition of the Czech Republic to 

the common currency euro in Czech newspapers Právo and Hospodářské noviny. 

Within the research project the image of euro has been examined by both the qualitative 

and the quantitative research method. Continuing the research established by bachelor 

thesis, the examined sample was extended. Instead of the period of May 2004 to April 

2008, the research of front pages from May 2004 to April 2011 was performed. 

Combination of outcomes of the quantitative content analysis and the qualitative 

method of grounded theory formed a balanced and cohesive image of the euro adoption. 

As an outcome it can be stated that the common currency adoption is considered an 

important topic and a significant component of political agenda, as declared by the 

majority of articles coming originally from the dailies´ editors.  

Male speakers are being quoted merely exclusively. As a consequence, the subject is 

viewed as a men´s concern, likewise economic topics in general. The research also 

pointed at stable situation in the field of political speakers and their access to media 

content. However, some development was recognized: within tendency of the articles 

concerning euro adoption to individualize political scene.   

The articles picture common currency as a conflict topic to emphasize its importance, 

usually by means of pessimist scenarios or expressive language. The main theme of the 

analysed articles is the adoption date. The importance lies in its presence in the article 

as a link to the rest of the sample. A slight tendency to promote the need of fast 

transition to euro was identified, although it is marginalized as the time goes by. 

Towards the end of the analyzed period (starting during the year 2009) the articles tend 

to be sceptic about the adoption benefits and it comes to sobering up. 

The information quality of euro adoption newspaper coverage can be described as 

sufficient. Nevertheless, the articles gradually resign to add to the public debate 

incitement. Inclination to information economy can lead to distortion of the fact and to 

misinterpretation subsequently.  
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2008, Právo ~ str. 01 ~ Titulní strana, (jov, nig) 
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01 ~ Titulní strana, (mcm, ČTK, DPA) 

115. Čtyřicet miliard proti krizi, 16. 2. 2009, Hospodářské noviny ~ str. 01 ~ Titulní 

strana, Petr Vašek 

116. Česká koruna vrací úder, 13. 3. 2009, Hospodářské noviny ~ str. 01 ~ Titulní 

strana, Jan Sochor 

117. ČSSD, to jsem já, potvrdí si Paroubek, 20. 3. 2009, Hospodářské noviny ~ str. 01 

~ Titulní strana, Petr Vašek 

118. Firmy: Rychle volby, a hlavně ne Paroubka, 26. 3. 2009, Hospodářské noviny ~ 

str. 01 ~ Titulní strana, Martin Mařík 

119. CO JE NOVÉHO, 2. 4. 2009, Hospodářské noviny ~ str. 01 ~ Titulní strana 

120. CO JE NOVÉHO, 7. 4. 2009, Hospodářské noviny ~ str. 01 ~ Titulní strana 

121. Paroubek po volbách zvýší daň na 38 procent, 8. 4. 2009, Hospodářské noviny ~ 

str. 01 ~ Titulní strana, Petr Vašek 

122. 99 SLOV, 8. 4. 2009, Hospodářské noviny ~ str. 01 ~ Titulní strana, Petr 

Kamberský 

123. ČSSD couvá, euro chce nejdřív v roce 2014, 19. 5. 2009, Hospodářské noviny ~ 

str. 01 ~ Titulní strana, Petr Vašek, Jan Sochor 

124. Milionářskou daň chtějí po volbách i lidovci, 30. 6. 2009, Hospodářské noviny ~ 

str. 01 ~ Titulní strana Petr Vašek 

125. Stát chce lidem více zdanit příjmy, 20. 1. 2010, Hospodářské noviny ~ str. 01 ~ 

Titulní strana, Zuzana Keményová, Vladimír Šnídl 
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126. Zvýšit daně, zmrazit dávky a platy, 25. 1. 2010, Hospodářské noviny ~ str. 01 ~ 

Titulní strana, Jana Sotonová, Luboš Kreč 

127. Účet za zdravotní reformu podle ČSSD, 11. 3. 2010, Hospodářské noviny ~ str. 01 

~ Titulní strana, Petr Vašek 

128. Klaus obvinil vlády soc. dem. ze zadlužování státu, 17. 3. 2010, Právo ~ str. 01 ~ 

Titulní strana, Jindřich Ginter 

129. EU udeřila na Česko kvůli rozpočtu, 13. 5. 2010, Hospodářské noviny ~ str. 01 ~ 

Titulní strana, Martin Ehl, Václav Lavička 

130. 99 SLOV, 25. 5. 2010, Hospodářské noviny ~ str. 01 ~ Titulní strana, Martin 

Jašminský 

131. Čas na změnu, 28. 5. 2010, Hospodářské noviny ~ str. 01 ~ Titulní strana, Petr 

Šimůnek 

132. Nový šéf ČNB Singer: Debaty o euru jsou folklor, 21. 6. 2010, Hospodářské 

noviny ~ str. 01 ~ Titulní strana 

133. Koruna posiluje. Euro je za 24,66, 29. 7. 2010, Hospodářské noviny ~ str. 01 ~ 

Titulní strana, Roman Šitner 

134. Nečas v Berlíně odmítl zpochybnění dekretů, 8.2010, Právo ~ str. 01 ~ Titulní 

strana, Jan Rovenský 

135. Komentáře, 7. 9. 2010, Hospodářské noviny ~ str. 01 ~ Titulní strana 

136. Unie bude mít protikrizový systém, 30. 10. 2010, Právo ~ str. 01 ~ Titulní strana, 

Michal Mocek 

137. Komentář, 28. 12. 2010, Hospodářské noviny ~ str. 01 ~ Titulní strana, Julie 

Hrstková 

138. Rozhovor, 21. 3. 2011, Hospodářské noviny ~ str. 01 ~ Titulní strana 
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Příloha č. 3: Kódovací kniha 

1. Periodikum 

1 – Hospodářské noviny 

2 – Právo 

2. Datum 

3. Počet slov článku 

4. Forma příspěvku 

1 – zpráva 

2 – komentář 

5. Zdroj článku 

1 – redakce 

2 – agentura 

3 – jiné médium 

4 – redakce + agentura 

5 – agentura + jiné médium 

6 – jiné médium + redakce 

7 – neuvedeno 

6. Pohlaví autora/autorů článku 

1 – mužské 

2 – ženské 

3 – mužské + ženské 

4 – nelze určit 

7. V příspěvku se k tématu vyjadřuje žena 

1 – ano 

2 – ne 

8. Hlavní téma článku 

1 – přijetí eura v ČR 

2 – vstup a členství ČR v EU 

3 – přijetí eura ve Slovinsku 

4 – přijetí eura na Slovensku 

5 – domácí politika 

6 – domácí měna, pohyby kurzu 

7 – jiné 

9. Hlavní aktér příspěvku 

1 – odborník 

2 – politik 

3 – česká vláda 

4 – EU 

5 – ČNB 

6 – veřejnost 
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7 – obchodník 

8 – jiný 

9 – nelze určit 

10. Citová zabarvenost článku v otázce co nejrychlejšího přijetí eura 

1 – neutrální 

2 – spíše pro 

3 – spíše proti 

4 – pro 

5 – proti 

6 – článek se tématu nedotýká 

11. Délka citace
56

 reprezentanta/reprezentantů ODS 

12. Délka citace reprezentanta/reprezentantů ČSSD 

13. Délka citace reprezentanta/reprezentantů KDU-ČSL 

14. Délka citace reprezentanta/reprezentantů SZ 

15. Délka citace reprezentanta/reprezentantů US-DEU 

16. Délka citace reprezentanta/reprezentantů KSČM 

17. Délka citace reprezentanta/reprezentantů jiné politické strany 

18. Délka citace odborníka 

19. Délka citace reprezentanta/reprezentantů vlády 

20. Délka citace reprezentanta/reprezentantů úřadu prezidenta 

21. Délka citace reprezentanta/reprezentantů senátu 

22. Délka citace reprezentanta/reprezentantů Poslanecké sněmovny 

23. Délka citace reprezentanta/reprezentantů opozice 

24. Délka citace reprezentanta/reprezentantů TOP 09 

25. Délka citace reprezentanta/reprezentantů Věcí veřejných 

  

                                                 

56
 Délka citace se vyjadřuje počtem slov; pokud se v článku vyjadřuje více zástupců určité skupiny, délky 

jejich projevů se sčítají. 



Diplomová práce               Reflexe otázky přijetí jednotné evropské měny v českém denním tisku 

 

74 

 

  



Diplomová práce               Reflexe otázky přijetí jednotné evropské měny v českém denním tisku 

 

75 

 

  



Diplomová práce               Reflexe otázky přijetí jednotné evropské měny v českém denním tisku 

 

76 

 

  



Diplomová práce               Reflexe otázky přijetí jednotné evropské měny v českém denním tisku 

 

77 

 

Příloha č. 5: Výstupy kvantitativní obsahové analýzy za jednotlivá období 

výzkumu 

Graf A1: Frekvence výskytu článků 2004 – 2008 

 

Graf B1: Frekvence výskytu článků 2008 – 2011 

 

 

 Tabulka A1: Celková četnost jednotek 2004 – 2008 

  Hospodářské noviny Právo celkem 

četnost 
absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 

počet příspěvků 21 78% 6 22% 27 100% 
z toho zpráv 18 75% 6 25% 24 100% 
z toho komentářů 3 100% 0 0% 3 100% 

 Tabulka B1: Celková četnost jednotek 2008 – 2011 

  Hospodářské noviny Právo celkem 

četnost 
absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 

počet příspěvků 29 76% 9 24% 38 100% 
z toho zpráv 23 72% 9 28% 32 100% 
z toho komentářů 6 100% 0 0% 6 100% 
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Tabulka A2: Délka článků 2004 – 2008 

 

Hospodářské noviny Právo celkem 

četnost 

absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 

celkem 8488 73% 3203 27% 11691 100% 

průměrný počet slov 404 533 433 

 

Tabulka B2: Délka článků 2008 – 2011 

 

Hospodářské noviny Právo celkem 

četnost 

absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 

celkem 10344 70% 4351 30% 14695 100% 

průměrný počet slov 357 483 387 
 

Tabulka A3: Zdroje článků 2004 – 2008 

  Hospodářské noviny Právo celkem 

četnost 

absolutní 
relativní 

absolutní 
relativní 

absolutní relativní 
v celku v deníku v celku v deníku 

redakce 12 44% 57% 4 15% 66% 16 59% 

agentura 1 4% 5% 0 0% 0% 1 4% 

jiné médium 2 7% 10% 1 4% 17% 3 11% 

redakce 
a agentura 

0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 

agentura 
a jiné 
médium 

0 0% 0% 1 4% 17% 1 4% 

jiné médium 
a redakce 

0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 

neuvedeno 6 22% 28% 0 0% 0% 6 22% 

celkem 21 77% 100% 6 23% 100% 27 100% 

Tabulka B3: Zdroje článků 2008 – 2011 

  Hospodářské noviny Právo celkem 

četnost 

absolutní 
relativní 

absolutní 
relativní 

absolutní relativní 
v celku v deníku v celku v deníku 

redakce 23 61% 79% 8 21% 89% 31 82% 

agentura 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 

jiné médium 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 

redakce 
a agentura 

0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 

agentura 
a jiné 
médium 

0 0% 0% 1 3% 11% 1 3% 

jiné médium 
a redakce 

0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 

neuvedeno 6 16% 21% 0 0% 0% 6 16% 

celkem 29 76% 100% 9 24% 100% 38 100% 
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Tabulka A4: Pohlaví autorů článků 2004 – 2008 

  Hospodářské noviny Právo celkem 

četnost 
absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 

mužské 6 29% 3 50% 9 33% 

ženské 3 14% 1 17% 4 15% 

mužské + ženské 3 14% 0 0% 3 11% 

nelze určit 9 43% 2 33% 11 41% 

celkem 21 100% 6 100% 27 100% 

Tabulka B4: Pohlaví autorů článků 2008 – 2011 

  Hospodářské noviny Právo celkem 

četnost 
absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 

mužské 20 69% 6 67% 26 68% 

ženské 1 3% 1 11% 2 5% 

mužské + ženské 2 7% 0 0% 2 5% 

nelze určit 6 21% 2 22% 8 21% 

celkem 29 100% 9 100% 38 100% 

 

Tabulka A5: Hlavní téma článku 2004 – 2008 

  Hospodářské noviny Právo celkem 

četnost 

absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní  

přijetí eura v ČR 14 65% 3 50% 17 63% 
vstup a členství ČR v EU 1 5% 1 17% 2 7% 

přijetí eura ve Slovinsku 1 5% 0 0% 1 4% 

přijetí eura na Slovensku 1 5% 0 0% 1 4% 
domácí politika 2 10% 1 17% 3 11% 

domácí měna, pohyby kurzu 1 5% 0 0% 1 4% 
jiné 1 5% 1 17% 2 7% 
celkem 21 100% 6 100% 27 100% 

Tabulka B5: Hlavní téma článku 2008 – 2011 

  Hospodářské noviny Právo celkem 

četnost 

absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní  

přijetí eura v ČR 14 48% 0 0% 14 37% 
vstup a členství ČR v EU 0 0% 3 33% 3 8% 
přijetí eura ve Slovinsku 0 0% 0 0% 0 0% 

přijetí eura na Slovensku 0 0% 0 0% 0 0% 
domácí politika 10 34% 5 56% 15 39% 
domácí měna, pohyby kurzu 4 14% 1 11% 5 13% 
jiné 1 3% 0 0% 1 3% 
celkem 29 100% 9 100% 38 100% 
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 Tabulka A6: Hlavní aktér článku 2004 – 2008 

  Hospodářské noviny Právo celkem 

četnost 

absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 

odborník 5 24% 0 0% 5 19% 
politik 5 24% 2 33% 7 26% 
česká vláda 2 10% 2 33% 4 15% 
EU 2 10% 0 0% 2 7% 
ČNB 2 10% 0 0% 2 7% 
veřejnost 0 0% 1 17% 1 4% 
obchodník 3 14% 0 0% 3 11% 
jiný 2 10% 0 17% 3 11% 
nelze určit 0 0% 1 0% 0 0% 
celkem 21 100% 6 100% 27 100% 

Tabulka B6: Hlavní aktér článku 2008 – 2011 

  Hospodářské noviny Právo celkem 

četnost 

absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 

odborník 3 10% 1 11% 4 11% 
politik 12 41% 8 89% 20 53% 
česká vláda 1 3% 0 0% 1 3% 
EU 1 3% 0 0% 1 3% 
ČNB 3 10% 0 0% 3 8% 
veřejnost 0 0% 0 0% 0 0% 
obchodník 1 3% 0 0% 1 3% 
jiný 3 10% 0 0% 2 5% 
nelze určit 5 17% 0 0% 6 16% 
celkem 29 100% 9 100% 38 100% 

 

Tabulka A7: Délka citací zástupců jednotlivých stran 2004 – 2008 

  Hospodářské noviny Právo 

četnost 

absolutní relativní absolutní relativní 

ODS 112 43% 25 16% 
ČSSD 66 26% 131 84% 
KDU-ČSL 81 31% 0 0% 
SZ 0 0% 0 0% 
US-DEU 0 0% 0 0% 
TOP 09 N/A N/A N/A N/A 
Věci veřejné N/A N/A N/A N/A 
KSČM 0 0% 0 0% 
jiná politická strana 112 43% 25 16% 
celkem 66 26% 131 84% 
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Tabulka B7: Délka citací zástupců jednotlivých stran 2008 – 2011 

  Hospodářské noviny Právo 

četnost 

absolutní relativní absolutní relativní 

ODS 165 26% 313 37% 
ČSSD 305 48% 539 63% 
KDU-ČSL 168 26% 0 0% 
SZ 0 0% 0 0% 
US-DEU 0 0% 0 0% 
TOP 09 0 0% 0 0% 
Věci veřejné 0 0% 0 0% 
KSČM 0 0% 0 0% 
jiná politická strana 0 0% 0 0% 
celkem 638 100% 852 100% 

 

Tabulka A8: Citová zabarvenost článku 2004 – 2008 

  Hospodářské noviny Právo celkem 

četnost 
absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 

neutrální 8 38% 3 50% 11 41% 
spíše pro 2 10% 1 17% 3 11% 
spíše proti 0 0% 0 0% 0 0% 
pro 0 0% 0 0% 0 0% 
proti 0 0% 0 0% 0 0% 
tématu se nedotýká 11 52% 2 33% 13 48% 
celkem 21 100% 6 100% 27 100% 

Tabulka B8: Citová zabarvenost článku 2008 – 2011 

  Hospodářské noviny Právo celkem 

četnost 
absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 

neutrální 17 59% 5 56% 22 58% 
spíše pro 5 17% 0 0% 5 13% 
spíše proti 0 0% 0 0% 0 0% 
pro 0 0% 0 0% 0 0% 
proti 0 0% 0 0% 0 0% 
tématu se nedotýká 7 24% 4 44% 11 29% 
celkem 29 100% 9 100% 38 100% 
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Příloha č. 7: Paradigmatické modely pro 1. (2004 – 2008) a 2. (2008-2011) 

zkoumané období 

 

A. Paradigmatický model 2004 – 2008 
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B. Paradigmatický model 2008 – 2011 
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