
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky  

 

 

 

 

 

 

 

 

Markéta Hánlová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důchodová reforma v médiích 
  

 

 

Bakalářská práce 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2013 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Markéta Hánlová 

Vedoucí práce: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. 

 

 

Rok obhajoby: 2013 

  



 

Bibliografický záznam 

 

HÁNLOVÁ, Markéta. Důchodová reforma v médiích. Praha, 2013. 60 s. Bakalářská 

práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jan Křeček, 

Ph.D.  

 

 

Abstrakt 

Cílem této práce je zjistit, zda v analyzovaných denících dochází k odklonu 

informací od původního sdělení obsaženého v tiskových zprávách Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR. Za tímto účelem analyzuji tiskové zprávy vztahující se k důchodové 

reformě generované v mezidobí od jejích příprav po její plánovaný schvalovací proces.  

Dále zkoumám a důkladně analyzuji články relevantní tomuto tématu v denících 

Hospodářské noviny, Mladá fronta DNES a Právo. V těchto analýzách se neomezuji 

pouze na vyhledávání případných odlišností, ale zkoumám článek z mnoha různých 

hledisek, abych později byla schopna proniknout hlouběji do celé problematiky a 

pochopila i celkový styl reprodukce tohoto tématu vybranými deníky.  

V závěru této práce odpovídám na počáteční výzkumnou otázku, sumarizuji a 

hodnotím výsledky celého výzkumu. Na základě získaných poznatků jsem vygenerovala 

2 hypotézy, které by bylo vhodné podrobit dalšímu zkoumání. Na základě pravidelností 

vyplynuvších z prováděných analýz jsem byla schopna i vytvořit novou typizaci 

novináře podle jeho stylu prezentace vzniku společensky závažného tématu.  

 

Abstract 

The aim of this thesis is to find whether in the analyzed newspapers there is a 

deviation from the original communication of information contained in the press 

releases of the Ministry of Labour and Social Affairs. To this end, I analyze press 



 

releases related to pension reform generated in the meantime since its preparation for its 

planned approval process. 

Further explore and analyze the relevant articles on the subject in the daily 

newspapers Hospodářské noviny, Mladá fronta DNES a Právo. In these analyzes I'm not 

confined to search any difference, but researching an article from many different 

perspectives, I was later able to enter more deeply into whole problem and to 

understand the overall style of this topic in selected journals. 

At the end of this thesis answer the initial research question, summarize and 

evaluate the results of the whole research. Based on these findings, I generated two 

hypotheses that could be subject to further investigation. On the basis of regularity 

gathered from conducted analyzes I was able to create a new typing of journalists in his 

presentation style of socially serious subject. 
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2. Úvod 
 

Téma této práce jsem si zvolila v návaznosti na své působení na Ministerstvu práce a 

sociálních věcí České republiky (MPSV ČR), kde jsem se jako externí partner tiskové 

kanceláře spolupodílela na komunikaci důchodové reformy s veřejností. V průběhu mé 

spolupráce jsem se setkávala s častým nepochopením problematiky ze strany veřejnosti a 

v jejích dotazech a interpretacích tématu nalézala mnoho faktických nepřesností, chybných 

dat a mylných informací. Vzhledem k tomu, že hlavním prostředníkem v komunikaci mezi 

veřejným sektorem a veřejností jsou média, rozhodla jsem se prozkoumat, zda v mediovaných 

textech vybraných deníků dochází k nějakému faktickému odklonu od oficiálního sdělení 

ministerstva. Toto zjištění je tedy cílem mé práce a výzkumná otázka zní: 

Docházelo u analyzovaných deníků k odklonu od informací obsažených v tiskových 

zprávách MPSV ČR zaměřených na téma důchodové reformy? 

V teoretické části se věnuji vysvětlení pro tuto práci stěžejních sekcí, jako jsou 

základní principy a rysy zpravodajství v tištěných médiích, public relations ve veřejném 

sektoru, dále uvádím parametry důchodové reformy a charakterizuji analyzované deníky a 

konečně představuji metodu výzkumu. To umožňuje lepší vhled do celé problematiky. 

V praktické části pak provádím samotný výzkum. Ten se zaměřuje na tři celostátní 

deníky, kterými jsou Hospodářské noviny, Mladá fronta DNES a Právo. Ty jsem zvolila kvůli 

jejich politicky polarizovanému zaměření a celkovému charakteru, důležitou roli pro mne hrál 

rovněž jejich náklad. Články v nich obsažené postavím do protikladu k tiskovým zprávám 

MPSV ČR zaměřeným na téma důchodové reformy. Sledované období je od 13. 7. 2010 

(nástup ministra Drábka do funkce) do 30. 6. 2011 (plánované čtení návrhu důchodové 

reformy v Poslanecké sněmovně ČR). Abych předešla osobní předpojatosti a střetu zájmů, 

analyzuji pouze období před svým působením na MPSV ČR (od srpna 2011). Výzkumnou 

metodou je kvalitativní výzkum.  

Tato práce se v několika bodech liší od tezí. Na základě doporučení vedoucího této práce 

byl změněn název, dále jsem zjednodušila strukturu za účelem dosažení větší přehlednosti, 

nezařadila některé její předpokládané části a upustila od používání několika zdrojů, ve kterých 

jsem proti očekávání nenalezla potřebné informace a použila místo nich zdroje jiné. 
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3. Zpravodajství v kontextu tištěných médií: 
 

Média tvoří jakýsi most mezi světovým děním a veřejností, protože ta nemá šanci být 

svědkem všech událostí. Mají moc promlouvat k mnoha příjemcům v jednom okamžiku a 

spoluutváří tak jejich obraz okolního světa. Jelikož si vědci a badatelé uvědomují tuto sílu, 

vznikají různá spektra výzkumů mediálních obsahů, teorií o médiích a jejich příjemcích, 

definic postupů při tvorbě zpravodajství, morálních a etických kodexů, vlivů a vazeb na média 

a mnoho dalších. V této části se pokusíme některé z nich stručně charakterizovat, abychom 

alespoň v základu odkryli principy a mechanismy fungování a vlivů zpravodajství. Důraz 

budeme klást vzhledem k zaměření této práce na tištěná média.  

 

3.1. Objektivita, nestrannost, vyváženost: 
 

Aby se veřejnost založená na liberálnědemokratických principech mohla zodpovědně a 

svobodně rozhodovat, potřebuje získávat spolehlivé, pravdivé a relevantní informace. Ty jí 

v drtivé většině případů mají šanci zprostředkovat pouze zpravodajská média. Tyto 

společnosti proto od médií často očekávají jednak kontrolní funkci např. ve vztahu k politice, 

ale zároveň na média kladou celou řadu tzv. normativních požadavků na podobu 

zpravodajství. Těmi základními jsou:  

 objektivita,  

 vyváženost  

 a nestrannost. (Trampota, 2006, s. 142 - 143) 

Teorie objektivity souvisí se skutečností, že každá událost, která je interpretována ve 

zpravodajství, byla někým vybrána, zpracována a následně ji někdo předkládá veřejnosti. 

Přitom je každý jedinec formován svým okolím, vzděláním, kulturou a společností. Na 

vzniklou událost se tedy každý můžeme dívat odlišným způsobem a odlišně ji reprodukovat a 

nutně tak dochází k jistému stupni zabarvení zpráv. Rovněž volba jazykových prostředků 

může do značné míry ovlivnit výsledné vyznění zprávy a o umístění zprávy např. v tištěných 

médiích a volbě jejího titulku to platí dvojnásob. (Osvaldová a kol., 2011, s. 12) 

Mediální studia proto vyslovují názor, že objektivity tak nelze dosáhnout a je to jakýsi 

ideologický model: „Při tom všem, co o žurnalistice víme, je jasné, že i v důsledku lidského 
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faktoru nemůže existovat žádný zcela neideologický, apolitický, nestranný systém 

zpravodajského výběru a referování. Tím méně komentování. Zpravodajství tak nemůže být 

čistě neutrální proces, protože není v lidských silách zbavit se jisté tendenčnosti a zaujetí. A je 

jedno, zda autor ke skutečnosti přistupuje s nejlepšími úmysly nebo dokonce snahou pomoci. I 

s nejlepším předsevzetím (nebo právě s ním) lze s fakty manipulovat.“ (tamtéž) 

Žurnalistické hledisko objektivitu ale považuje za dosažitelnou a to za předpokladu, že 

jsou dodržovány jisté profesní postupy: „Když mediovaný obsah označujeme jako objektivní, 

míníme tím, že tento vypovídá o faktech, nebo šířeji, zobrazuje realitu takovou, jaká je; a že 

toto zobrazení odpovídá skutečnému stavu věcí. Pojem objektivity ale také používáme 

v případě, že odkazujeme na soubor postupů, které reportér používá za účelem dosažení 

pravdivému popisu reality.“ (Iggers, 1999, s. 92, překlad autorka) 

O jedné z teorií, o které profesní postupy se jedná, vypracovali Waterstahl a kol. (1993), 

když za složky objektivity označili faktičnost a nestrannost.  Pro dosažení faktičnosti je dle 

nich nutné postihnout faktickou pravdivost, věcnou správnost, přesnost a úplnost dat a 

výpovědí. Všechny informace a aktéři obsažené ve zprávě zároveň musí být relevantní a nic 

závažného nemá být vynecháno. U složky nestranného zpravodajství je důležité, aby byly 

informace vyvážené, tzn., aby všichni aktéři a všechny zainteresované strany dostali možnost 

k vyjádření a byl jim dán zhruba stejný prostor, aby sdělení nebylo zkreslené a předpojaté. 

Naplněna musí být také s tím související podmínka neutrální prezentace, tzn., že si všímáme 

všech uváděných názorových soudů a hodnocení ve zprávě. 

Na to, jak definovat a pojmout objektivitu, existuje mnoho uznávaných teorií. Ta námi 

uváděná se ovšem hodí nejlépe v případech, kdy máme v úmyslu zkoumat mediální obsahy. 

(Waterstahl a kol., 1993. In: Trampota, 2006, s. 145 - 146) 

Máme-li hovořit o porušování objektivity, pak je nejčastějším jevem předpojatost. 

„...předpojatostí, neobjektivností se rozumí záměrné zkreslení reality, preferování určitého 

výkladu, zdůrazňování jedněch názorů na úkor jiných, jedněch sociálních skupin na úkor 

jiných, manipulace s pojmy apod.“ (Osvaldová a kol., 2011, s. 13)  
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3.2. Ekonomické vlivy na zpravodajství a zpravodajské rutiny: 
 

Do konfliktu s normativními požadavky na podobu zpravodajství se mohou dostat 

ekonomické vztahy, faktory a motivace. Peníze jsou totiž mocným hybatelem organizací, 

věcí i lidí, a pokud je na zprávy nahlíženo jako na zboží, musí se mediální organizace snažit 

různými prostředky dosáhnout jejich prodeje, přilákat a udržet spotřebitele a inzerenty, obstát 

v boji s konkurencí, dosáhnout minimálních nákladů apod., a to obzvláště v případě, kdy se 

jedná o organizaci v soukromém vlastnictví, jejímž primárním cílem je dosažení zisku. To 

může mít negativní vliv na volená témata, místa dění, kontrast závažných versus senzačních 

událostí, volbu jazykových prostředků, způsob narace aj. 

Dalším, kdo může mít vliv na podobu zpravodajství, je sám vlastník. Ten totiž rozhoduje 

o cílové skupině příjemců a tím tedy nepřímo ovlivňuje, jak má výsledná zpráva vypadat, 

působit. Rovněž má moc přerozdělovat finanční prostředky mezi jednotlivé sekce a některou 

tedy může zvýhodňovat na úkor jiné.  A samozřejmě určuje i personální obsazení.  

V rámci konkurenčního boje proti sobě stojí dvě strategie. Na jedné straně je to snaha o 

odlišnost a jedinečnost, která má přilákat cílovou skupinu a na druhé snaha nezaostat za 

ostatními. Běžnou praxí zpravodajských společností je totiž kontinuální monitoring 

konkurence, aby poznaly a případně se inspirovaly, o jakých tématech a jakým způsobem 

informovala. To může přinést negativní důsledek v podobě homogenizace nabídky témat a 

zúžení jejího spektra spolu se sbližujícími se styly zpravodajství. (Trampota, 2006, s. 138 -

161) 

Možným následkem snižování nákladů a zvyšování prodeje je tzv. bulvarizace. Dle 

označení je jasné, že se jedná o proces snižování kvality mediálních sdělení a o zanášení pro 

publika obzvláštňujících prvků a formátů. McLachlanová a Golding (2000) sledují čtyři 

ukazatele bulvarizace:  

 rozsah (range),  

 formu (form),  

 způsob oslovení (mode of address) 

 a strukturu trhu (market structure).  

Rozsah je bulvarizací ovlivněn snížením pestrosti zpráv a menším prostorem pro 

informace závažné (hard news) nebo zahraniční. Forma bulvarizovaného tištěného média 
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bude přinášet více atraktivních vizuálních prvků, jakými jsou grafy, fotografie, barevné 

přílohy apod. a naopak méně konzistentního textu. Bulvarizovaný způsob oslovení 

představuje větší personifikaci zpráv a detailnější zpracovávání příběhů jednotlivých aktérů. 

Sledování struktury trhu a přizpůsobování se jí má pak vliv na výběr a produkci zpráv. 

(McLachlan, Golding, 2000. In: Sparks, 2000, s. 76 – 77) 

Projevovat se bulvarizace může i na stylu práce reportérů, a to ve vztahu k vyhledávání a 

ověřování informací, typu jejich zdrojů a etice, neboť cílem přestává být naplňování 

normativních požadavků a veřejného zájmu, nýbrž informování o skandálech a dochází tak k 

deformaci faktů a dat za účelem zatraktivnění příběhu. (Esser, 1999. In: Trampota, 2006, s. 

161) 

Jak již bylo uvedeno, v zájmu maximalizace zisku média obecně přistupují k metodám, 

které jim pomáhají docílit maximálního prodeje za použití minimálních nákladů. Toho je 

mimo jiné docilováno pomocí uplatňování zpravodajských rutin, tedy jakýchsi zažitých 

postupů ve všech oblastech činnosti daného média. Ty totiž pomáhají zefektivnit celý proces 

tvorby zpravodajství, zvyšují možnost obsáhnout potřebné informace v časovém presu, který 

tento proces provází, pomáhají zorganizovat široký tým mnoha pracovníků na různých 

úrovních v hierarchii mediální organizace a vůbec poskytují jakýsi návod, jak obecně při 

tvorbě zpravodajství postupovat. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že je to v mediální praxi 

velmi cenný nástroj. (Burton, Jirák, 2001, s. 102 - 108) 

Má ovšem rovněž negativní důsledky. Mezi ně patří masová produkce: „Má-li 

mediovaný produkt oslovit početnou a různorodou skupinu (masu) čtenářů, posluchačů či 

diváků, musí jim nabídnout taková sdělení, jež budou přijatelná pro co největší počet lidí 

s nestejnými zájmy, nestejným vzděláním a nestejným společenským postavením. …Právě 

masový charakter médií bývá považován za jev, který může být jednotlivci i společnosti 

nebezpečný, neboť podporuje pasivitu, určuje dobovou estetickou normu (vkus) a zastírá 

komerční charakter mediální produkce.“ (Burton, Jirák, 2001, s. 109)  

Jako další Burton s Jirákem (2001, s. 108 - 115) uvádějí vznik již předem zacíleného 

produktu, když média přizpůsobují obsah svému publiku, s tím spojenou polarizaci publika, 

kterou chápeme jako rozkol mezi např. malou, avšak velmi specializovanou skupinou 

příjemců a tou širokou, masovou. Dále vyloučení některých skupin příjemců například 

z toho důvodu, že tato je malá a nemá dostatečnou kupní sílu. Rovněž může docházet k již 

pojednávané homogenizaci obsahu a tím k omezení nabídky témat a v neposlední řadě i 
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k opakování stejných témat, která byla populární a čtenářsky úspěšná, čímž pádem média 

mohou inklinovat k jejich opětovnému řazení do svého zpravodajství. Přidejme ještě 

bilancování Trampoty (2006, s. 58): „Přemíra rutin snižuje flexibilitu média a přibližuje 

produkci zpráv tovární montážní lince.“  

 

3.3. Zdroje informací: 
 

Otázka zdrojů informací, z kterých čerpají zpravodajská média, má v mediálních studiích 

své neopomenutelné místo. Paul Manning (2001) například tvrdí, že studium této 

problematiky je ústřední pro zkoumání produkce zpráv a že zdroje tvarují zprávy za účelem 

konstrukce příběhů. Hagen (1993) souhlasně tvrdí, že výběr zdrojů silně ovlivňuje výslednou 

podobu zpravodajství kvůli diskurzu vycházejícího právě od nich. (Trampota, 2006, s. 78) 

Dalším, kdo se zabýval teorií zdrojů, byl i Herbert J. Gans, ten v roce 1980 publikoval 

teorii čtyř klíčových vlastností zdroje pro přístup k mediálním pracovníkům. Těmi jsou 

podnětnost (usilování o přístup, přizpůsobení se logice médií), moc (moc zvýhodňuje zdroj 

oproti jiným), schopnost dodat vhodné informace (nejdůležitější a klíčová vlastnost) a 

geografická a sociální blízkost k novinářům, aby se zdroj mohl s novináři dostat do 

kontaktu. Nicméně o konečném zařazení zdroje do zpravodajství rozhoduje vždy novinář, 

proto Gans pokračuje a udává další faktory, které by zdroji měly usnadnit přístup do médií. 

Jedná se o jeho  

 předchozí vhodnost,  

 produktivitu,  

 spolehlivost,  

 důvěryhodnost,  

 autoritu  

 a schopnost vyjadřování. (Trampota, 2006, s. 84 – 87) 

Leon Sigal poté rozlišuje tři typy komunikačních kanálů, kterými zdroje k novinářům 

proudí. Ty mohou být rutinní (soudy, volební výsledky, tiskové zprávy, projevy atd.), které 

jsou v médiích reprodukovány nejčastěji. Následují zdroje neformální (zákulisní jednání, 

úniky informací, informace od jiných agentur aj.) a konečně kanály iniciované, které vychází 
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z aktivity žurnalisty, nebo se jedná o spontánní události. (Sigal, 1973. In: Trampota, 2006, 

s. 84) 

O zařazení zdroje však nerozhodují jen výše zmíněné faktory, ale např. i vzájemné 

souznění názorů a hodnot mezi zdrojem a novinářem. To může mít vliv i na výslednou 

podobu sdělení. Lutz Hagen (1993) si všímá tendence novinářů měnit vyznění zprávy 

z tiskových zpráv v souvislosti s tím, zda mají k aktérům pozitivní či negativní vztah. Dále 

tvrdí, že zdroje s názory korelujícími s těmi novinářovými, bývají ve zprávách často užity pro 

potvrzení názoru média a dostávají tak více mediálního prostoru než ty, které s ním jsou 

v názorové opozici. (Trampota, 2006, s. 84 - 87)  

Dále o zařazení zdroje či aktérů a jejich následné vyobrazení vypovídá i teorie hierarchie 

přístupu (hierarchy of access) (Eldridge, 1995, s. 289 – 295). Některé zdroje nám totiž média 

prezentují jako důležité a směrodatné, jiné zase jako okrajové a doplňkové. Pozorovat to 

můžeme u stylu zpracování výpovědi aktéra nebo jeho umístěním, jelikož vyprávění o 

jakékoli události má kostru logické posloupnosti a řazení jednotlivých výpovědí tak není 

náhodné. Jsou-li proto někteří aktéři záměrně řazeni na začátek zprávy, je zřejmé, že jde o 

jejich zvýraznění. Zdroje řazené ke konci zprávy mají spíše podobu jisté reakce či vyjádření 

na již vytvořený situační rámec.  

Neopomenutelný vliv na hierarchii přístupu má ve zpravodajství tištěných médií rovněž 

obrazový materiál. Zdařilou studii problematiky práce s obrazem přináší Fine ve své práci 

zaměřené na výzkum televizní kultury. V tištěných médiích nelze pochopitelně operovat se 

zvuky, hudbou či střihem, nicméně můžeme aplikovat tyto jím uváděné prostředky:  

 práce objektivu,  

 světelné podmínky,  

 vzdálenost/velikost,  

 detail,  

 výraz,  

 ale i situační rámec.  

Ty mohou vytvořit odlišné varianty zobrazení mluvčího a vzbuzovat různé dojmy. Pomocí 

vhodně zvolené ilustrační fotografie může redaktor dosáhnout zatraktivnění příběhu, 

vyjádření konfliktu, dialogu, akce, zachytit či vyjádřit vlastnosti aktérů, apod. 
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V neposlední řadě mají fotografie značný vliv na tvorbu tradičních znaků reprezentace 

(conventional representational codes).  (Fiske, 1987, s. 5 – 13) 

S řazením výpovědí aktérů souvisí i koncept, který vypracovali Deacon a Golding roku 

1994. Ti rozlišují zdroje na tzv. advokáty a arbitry. Advokáti ve zprávě reprezentují nějaký 

názor či úhel pohledu a určují tak rámec zprávy. Arbitři poté tvrzení advokátů kritizují, 

hodnotí a vyjadřují se k němu. Nejčastěji se jedná o zařazení výpovědi expertů či odborníků, 

kteří spíše odpovídají na otázky a nemají takový interpretační vliv ani netvoří zarámování. To, 

jak jednotlivé zdroje novinář pojme – zda jako advokáta či arbitra – má ve výsledku dopad na 

konečné vyznění zprávy. (Deacon, Golding, 1994 a 1996. In: Trampota, 2006, s. 85 – 86) 

 

3.4. Gatekeeping a zpravodajské hodnoty: 
 

Tento pojem označuje proces výběru událostí, které budou zařazeny do zpravodajství a 

které nikoli. Již překlad tohoto termínu – hlídání u brány – naznačuje, že média se musí 

rozhodnout, kterým zprávám dají přednost a které reprodukovány nebudou. Jak totiž shrnuje 

Trampota: „…novináři se při výkonu své profese setkávají s ohromným množstvím 

potenciálních zpráv, z nichž jen omezené množství mohou využít v obsahu svého média.“ 

(Trampota, 2006, s. 38) Jde tedy o problém, že potenciálních „kandidátů“ na zprávu je 

nepoměrně více, než jaká je kapacita, kterou média disponují a jsou schopna obsáhnout. Proto 

jsou dle něj média nucena vybudovat si spolehlivé mechanismy pro selekci potenciálních 

zpráv. Ty jsou ovlivněny jednak osobností toho, kdo o zařazení (respektive nezařazení) 

rozhoduje, rámci jeho činnosti, profesními rutinami, tlaky, zájmovými skupinami apod. 

Nenechme se ovšem ovlivnit dojmem, že toto rozhodování spočívá jen na jedné osobě. 

Zpravidla prochází toto rozhodnutí mnoha úrovněmi mediální organizace. (Trampota, 2006, 

s. 47) 

O možných vlivech na tento rozhodovací proces píše například i Denis McQuail: „Došlo 

k rozlišení na vlivy ‚organizační‘ a ‚ideologické‘. Organizační vlivy odkazují především 

k důsledkům rutinních byrokratických postupů, ideologické vlivy k hodnotám a kulturním 

tlakům, jež nejsou čistě individuální a osobní povahy, nýbrž pramení také ze sociálního (a 

státního) zakotvení zpravodajské činnosti.“ (McQuail, 2002, s. 241)  
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S konceptem gatekeepingu – a tedy tím, jaká událost bude začleněna do zpravodajství a 

jaká ne -  úzce souvisí teorie o zpravodajských hodnotách. „Zpravodajské hodnoty označují 

soubor kritérií, jimiž média poměřují zpravodajskou přijatelnost událostí a zpravodajskou 

vhodnost jejich zpracování.“ (Burton, Jirák, 2001, s. 240) Nebo také: „Zpravodajskými 

hodnotami se rozumí všechny faktory, jež v daném období a daném sociálním a kulturním 

prostředí rozhodují o zařazení zprávy do zpravodajství a o způsobu jejího zpracování, tedy o 

tom, že nějaké téma či nějaká událost překročí „práh pozornosti“ médií.“ (Jirák, Köpplová, 

2003, s. 77)“ Jak doplňují Burton s Jirákem (2001, s. 240 a 242), sledovat, které události a 

z jakých důvodů tento práh pozornosti překročily, je důležité i proto, že když už se média 

rozhodnou věnovat čas a prostor nějaké události, skutečnosti, informaci, tendují potom ke 

zdůrazňování jejího významu. 

O tom, co přesně jsou zpravodajské hodnoty, vzniklo od prvních úvah Waltera Lippmanna 

z roku 1922 mnoho teorií. Dnes se nejčastěji jako zpravodajské hodnoty uvádí:  

 výskyt (frekvence);  

 blízkost (kulturní, sociální a geografická);  

 jasnost; jednoduchost;  

 smysluplnost;  

 novost;  

 průběžnost;  

 možnost dalšího vývoje;  

 vztah k elitním národům/státům a vztah k elitním osobám/celebritám; 

  personalizace;  

 negativita;  

 souznění s očekáváním publika;  

 překvapení;  

 předvídatelnost  

 a konečně variace. (Burton, Jirák, 2001, s. 242 - 246) 
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3.5. Agenda setting: 
 

V souvislosti s tím, že média zprostředkovávají veřejnosti informace o okolním světu, 

vyvstala otázka, jak mohou média ovlivňovat své publikum. Vznikla tak teorie o nastolování 

témat – agenda settingu. Tím, že média vybírají témata, která zařadí do svých zpráv, určují, 

která témata bude veřejnost považovat za společensky významná a která méně. Čím častěji se 

pak daná témata ve zprávách objevují, tím větší význam jim veřejnost přisuzuje. Ovlivnění 

významu události neboli saliance (McCombs 2009: 26) může být dosaženo rovněž umístěním 

zprávy na titulní stranu novin, rozsahem zprávy, velikostí a formou titulku, grafickým 

zpracováním atpod. Tento poznatek výstižně definuje Bernard Cohen: „Média možná 

nedokážou lidem s úspěchem říci, co si mají myslet, ale neuvěřitelně úspěšně dokážou svému 

publiku sdělit, na co má myslet.“ (Cohen, 1963. In: McCombs, 2009, s. 27)  

Jelikož nám média ale předkládají již zprostředkovanou realitu, může dojít nejen 

k ovlivnění významnosti, ale i názorů, které si veřejnost o daném tématu vytváří. Každá nově 

vzniklá událost se totiž dá reprodukovat mnohými způsoby a je na osobě žurnalisty, který z 

nich zvolí. Některá fakta mohou média zdůraznit, některá ustoupí do pozadí nebo zcela chybí. 

Touto problematikou se pak zabývá nastolování agendy druhého stupně neboli nastolování 

agendy atributů. (Trampota, 2006, s. 123) „Každý z objektů v agendě má množství atributů, 

tj. charakteristik a vlastností, které vyplňují obraz objektu. Stejně, jako se objekty liší svou 

významností, jsou různé také atributy jednotlivých objektů.“ (McCombs, 2009, s. 111) 

McCombs dále rozvádí teorii Bernarda Cohena a ptá se: „Při bližším pohledu na druhý stupeň 

procesu nastolování agendy se ukáže, že média nám nejen říkají, na co máme myslet, ale také, 

jak přemýšlet o některých objektech. Mohlo by to vést k tomu, že by nám média někdy opravdu 

říkala, co si myslet?“ (McCombs, 2009, s. 113) 

Koncept agenda settingu atributů se úzce váže s dalšími dvěma poznatky – rámcováním 

(framingem) a vypíchnutím (primingem). Framing je vytyčení rámce, kontextu, v němž se 

daný obsah pohybuje. Je formou zpracování obsahu, kdy dochází k výběru a zdůraznění 

některých vlastností reprodukovaného obsahu, v důsledku čehož poté dominují ve výsledném 

sdělení a udávají tak celé události kontext, rámec, ale např. i konečné vyznění či morální 

hodnocení. Tyto rámce poté veřejnost přejímá spolu s tématem a v tomto spojení o něm také 

ve výsledku přemýšlí. (McCombs, 2009, s. 133)  
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Priming je rámcování velmi blízký a opět se jedná (jak již napovídá označení) o 

upřednostnění, vypíchnutí, nějaké vlastnosti obsahu, čímž ale přímo dochází ke změně postoje 

příjemců. (Wanta, 1997. In: Trampota, 2006, s. 123 - 124)  

Prostředky používané k primingu jsou ve výzkumných analýzách mediálních sdělení 

dobře pozorovatelné, neboť se může jednat např. o pojetí celé události, ale zároveň i volbu 

jazykových prostředků či ilustračních fotografií, které napomáhají formovat dojmy a názory 

příjemců. Fotografie ve zpravodajství zpravidla vznikají účelně a na objednávku, demonstrují 

nám o koho či o co se jedná a případně kde, ale není schopna reprezentovat důvod či přesný 

způsob. K tomu by měl sloužit již fotografický text, který musí být součástí mediovaného 

obsahu, a zbytek sdělení. (Osvaldová a kol., 2011, s. 90) Fotografie je v tisku dominantním 

prvkem a upoutává primární pozornost čtenáře. Proto je její volba a podoba pro vyznění 

zprávy natolik podstatná. 

 

4. Public relations (PR) ve veřejném sektoru a tvorba tiskových zpráv: 
 

PR - nebo také styk s veřejností – je velice účinným marketingovým nástrojem, u kterého 

zaznamenáváme vzrůstající vliv, a tedy i význam. Je jen logickým důsledkem, že se ze 

soukromého sektoru přesouvá i do toho veřejného.  

Definovat a jednoznačně jej vymezit není zcela snadné. V Encyklopedii praktické 

žurnalistiky nalézáme toto vymezení: „…Cílevědomé a dlouhodobé působení na veřejnost ve 

smyslu ovlivňování názorů nebo veřejného mínění; …snaží se o rovnováhu mezi zájmy 

instituce a názory na ni, o vytváření a udržování pozitivních vztahů s cílovou skupinou. 

…Public relations jsou využívány celospolečensky, nejen v oblasti ekonomické, ale např. 

i politické, …“ (Osvaldová, Halada et al., 1999, s. 146) 

Jeden z předních odborníků na současný marketing Philip Kotler jej zase pojímá takto: 

„Jedná se o budování dobrých vztahů s různými cílovými skupinami díky získávání příznivé 

publicity, budování dobrého „image firmy“ a řešení či odvracení nepříznivých fám, pověstí a 

událostí.“ (Kotler et al., 2007, s. 888) Jako některé z hlavních úloh PR pak uvádí upoutání 

pozornosti médií aktivní tvorbou atraktivních informací, z toho plynoucí zviditelnění 
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konkrétních osob, produktů či služeb a rovněž získávání pozitivní publicity a image u 

veřejnosti. (2007, s. 889) 

Vzhledem k sílícímu vlivu PR ve veřejném sektoru je možné aplikovat na něj tyto 

poznatky a namísto termínu „firma“ dosadit např. pojem „veřejná instituce“ a za produkt či 

službu označit i politické myšlenky, návrhy, plánované kroky apod. Jednotlivé tiskové 

kanceláře, do jejichž kompetence právě styk s veřejností spadá, pak tato témata předkládají 

veřejnosti například i v podobě tvorby tiskových zpráv.  

Některé z principů jejich tvorby a následné práce s nimi uvádějí pánové Crha a Křížek. 

Vysvětlují, že příprava a vydávání tiskových zpráv musí být přizpůsobeno primárním 

příjemcům, což jsou ve většině média. Teprve ta pak tato sdělení předkládají svému publiku. 

Jedná se tedy o jednu z podob nepřímé komunikace veřejného sektoru s veřejností. Proto by 

dominantní náplní těchto zpráv měly být informace atraktivní především pro veřejnost – a 

potažmo tak i pro média – nikoli ty, které jsou významné pro dané instituce. Obecné a zběžné 

informace by tiskovými zprávami neměly být komunikovány vůbec.  

Dále autoři upozorňují, že tiskový mluvčí, nebo pracovník tiskové kanceláře obecně, by 

měl mít novinářské vzdělání, jelikož sestavení samotné tiskové zprávy vyžaduje přizpůsobení 

textu tak, aby novinář tuto použil. Doporučují užití tzv. systému pyramidy, kdy se při 

výstavbě textu řadí ty nejdůležitější údaje do úvodu a prvního odstavce, obecné výčty a méně 

podstatné informace následně do nižších pasáží. Sama tisková zpráva podle nich musí mít i 

atraktivní titulek, aby lákal k přečtení dokumentu a v souladu s tím i rozsah tiskové zprávy 

doporučují na maximálně dvě strany.  

Autor musí předpokládat, že novináři budou text tiskové zprávy upravovat, krátit a 

komentovat a rovněž publikovat prostřednictvím mediální organizace, ve které působí. Měl by 

se tak při tvorbě tiskové zprávy vyhnout zanášení různých přesvědčovacích technik, výzev a 

přímých reklamních sdělení, jelikož ty mohou novináře odradit a do zprávy je tak jako tak 

nezahrne, jelikož by se tím dopustil šíření skryté reklamy – v případě politického tématu by 

projevil stranění některému názoru či sympatizování s politickým postojem a výsledný text by 

tak nemohl být vyvážený a názorově neutrální. (Crha, Křížek, 1998, s. 114 - 115) 

Na oblast PR ve státním sektoru plyne z rozpočtu s postupem času stále více finančních 

prostředků. Značná část ve veřejném sektoru působících osob má svého tiskového mluvčího, 

ten deleguje některé své povinnosti na množství asistentů, tiskové kanceláře jednotlivých 
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resortů pověřené komunikací s veřejností zaměstnávají hned několik pracovníků. Přesto 

bývají přehlceny a obrací se tak mnohdy i na najímání externích spolupracovníků. I z toho 

důvodu se tato práce na tvorbu tiskových zpráv částečně zaměřuje.  

 

5. Důchodová reforma: 
 

Na tomto místě bychom si jistě měli přiblížit parametry plánované důchodové reformy. 

Její podobu, v čem se liší od předešlého penzijního systému, a proč tedy byla svého času 

stěžejní náplní českých médií.   

9. září 2011
1
 byla de facto již schválena důchodová reforma z dílny Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR (dále MPSV ČR), která přináší mnoho změn v dosavadním penzijním 

systému. Při sestavování nového modelu penzijního systému v ČR autoři důchodové reformy 

argumentují jednak demografickými prognózami Eurostatu do roku 2050, který předpokládá 

mimo jiné prodlužování věku dožití, zvyšování počtu důchodců a současné snižování počtu 

mladých
2
. Dále i nálezem Ústavního soudu z roku 2010 uveřejněným pod č. 135/2010 Sb., 

který jasně říká, že dosavadní princip financování starobních penzí je nesolidární k těm 

občanům, kteří během svého života odvádí do systému vyšší částky ze své mzdy a v důchodu 

pak dostávají ze systému jen nízké penze.
3
 Zároveň i tím, že daný systém je zastaralý, neboť 

sestaven byl před zhruba 55 lety a od té doby prodělal jen malé procesní úpravy.
4
 

Jak tedy vypadal penzijní systém doposud: Systém státem vyplácených důchodů (jinak 

také první pilíř důchodové reformy) se nazývá průběžný. „Průběžným se nazývá proto, že 

peníze tímto systémem jen protékají. Česká správa sociálního zabezpečení jako správce 

prvního pilíře vybírá od zaměstnavatelů a od živnostníků ročně více než 300 miliard korun 

pojistného od přibližně 4,8 milionu ekonomicky aktivních osob a hned veškeré tyto prostředky 

průběžně vyplácí důchodcům.“ 
5
 Jinak řečeno, každý občan přispívá částí své hrubé mzdy do 

státního penzijního systému a tyto odvedené prostředky se okamžitě přerozdělují důchodcům 

                                                           
1
 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/135696-koalice-ve-snemovne-dala-zelenou-duchodove-

reforme/ 
2
 http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/164 

3
 http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/266 

4
 http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/280 

5
 http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/247 



 

26 
 

v penzi. Zároveň po dosažení určitého věku uplatní nároky na tyto peníze i doposud 

přispívající. Dá se tedy říci, že systém je založen na principu solidarity mladých se starými.  

Jak se ale na webových stránkách MPSV ČR dočítáme dále, dle nejnovějších analýz 

nebude v budoucnu možné financovat starobní penze tímto způsobem, neboť v populaci 

dochází ke strukturálním změnám, kdy přibývá počtu lidí pobírajících důchod, a zároveň se 

doba vyplácení těchto dávek prodlužuje. Zatímco dříve se tato doba počítala na roky, 

v současnosti se pohybuje okolo 20 i 30 let.  

Rovněž ubývá počtu ekonomicky aktivních občanů, kteří do sociálního pojistného 

systému přispívají. „Dnes připadá na jednoho důchodce 1,8 ekonomicky aktivních lidí - 

plátců sociálního pojištění. Pokud se systém neupraví, v roce 2050 to bude podle posledních 

analýz asi 1,2. Přitom schodek důchodového účtu v současnosti činí asi 30 miliard korun 

ročně. Státní systém důchodového zabezpečení proto není při nynějším nastavení dlouhodobě 

udržitelný.“ 
6
   

K jakým změnám tedy nově od ledna 2012 dochází? Namísto jednoho pilíře – průběžného 

systému – se zavádí pilíře 3. První se mění pouze ve věku odchodu do důchodu. MPSV ČR 

zde vychází z již zmiňované prognózy, která uvádí zvyšující se věk dožití. Zatímco 

v předešlém penzijním systému (v závislosti na roku narození, na pohlaví, počtu 

odpracovaných let, vychovaných dětí apod.) vznikal na starobní penzi nárok kolem 60 - 65 let 

věku, důchodová reforma plánuje postupné prodlužování, které nemá jasnou konečnou 

hranici, ale počítá s tím, že jednou budou občané moci do penze až po sedmdesátce. Současně 

se zrychlí i tempo sjednocení věku odchodu do důchodu pro muže i ženy. K tomu by mělo 

dojít v roce 2041 v jednotném věku 66 let.
7
 

Dále byl nově zaveden druhý fondový (kapitálový) pilíř, uváděn rovněž jako opt – out, a 

účast v něm si každý bude moci zvolit. Rozhodnutí však již bude nevratné. Prostředky do něj 

budou plynout rovněž z části pojistného zaměstnavatelů a podnikatelů, a to následovným 

způsobem: Osoby nezapojení do opt - outu nepřímo odvádí ze své mzdy 28% do 1. pilíře. Při 

vstupu do 2. pilíře bude odvedeno procent 25 a zbývající 3 + bude možno i další 2, bude 

odváděno na soukromý účet každého účastníka, kde tyto prostředky budou dlouhodobě 

                                                           
6
 http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/164 

7
 http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/284 
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zhodnocovány. 2. pilíř rovněž nabízí širší možnosti výplaty penzí v porovnání s pilířem 

prvním.
8+9 

A konečně je tu třetí pilíř. „Třetím pilířem důchodového systému jsou soukromé úspory 

na stáří. Zatímco v prvním a druhém pilíři pochází příjmy z pojistného od zaměstnavatelů, 

příspěvky třetího pilíře platí vždy klienti ze svého osobního majetku (z příjmu po zdanění). 

Stát jen obvykle spoření určitým způsobem zvýhodňuje - v České republice státními příspěvky 

i daňovým zvýhodněním.“ 
10

 Tento byl zaveden i v původním, ještě nezměněném systému a 

byla jen obměněna jeho podoba. Změní se výše státních příspěvků, podmínky pro investiční 

rozhodování a hospodaření penzijních fondů a spekuluje se rovněž o zřízení fondů státních. 

V souvislosti s důchodovou reformou provedla vláda Petra Nečase i zvýšení sazby DPH 

na jednotnou sazbu 20%. Tento krok byl s reformou úzce spjat, jelikož část takto získaných 

finančních prostředků byla určena jednak na pokrytí tehdejšího schodku penzijního systému a 

část i na tehdejší valorizaci penzí. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že důchodová reforma se týká každého z nás a nemůže být 

tedy pochyb o tom, že se v průběhu příprav a schvalování stala celospolečenským tématem, 

které bylo diskutováno napříč českými médii.  

 

6. Charakteristika analyzovaných deníků:  
 

Pro analýzu komunikace důchodové reformy jsem si vybrala tyto tři celostátní deníky: 

Hospodářské noviny, Mladá fronta DNES a Právo. Kritériem pro výběr pro mne byla 

jednak čtenost deníků, tedy jejich náklad, a rovněž zaměření obsahové a zacílení na určitou 

skupinu příjemců. Hospodářské noviny zde vystupují jako ekonomicky zaměřený deník 

s vysokou mírou odbornosti textů a se spíše pravicovým charakterem. Mladá fronta DNES 

jako zástupce středního proudu s prvky bulvarizace a Právo jako článek orientovaný levicově. 

Dle Media Projektu si za sledované období (tedy druhé pololetí roku 2010 a první pololetí 

roku 2011) přečetlo odhadem 69% respektive 71% obyvatel.  

 

                                                           
8
 http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/247 

9
 http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/164 

10
 http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/247 
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6.1. Hospodářské noviny: 
 

11
Hospodářské noviny byly založeny v roce 1990 jako nezávislý deník, patří do skupiny 

mediálního domu Economia, a.s. a ten pak od roku 2008 patří do investiční skupiny Zdeňka 

Bakaly. HN se zaměřují především na ekonomické a politické zpravodajství z České 

republiky i ze zahraničí, texty v nich uveřejněné vykazují známky vysoké odbornosti a 

profesionality, mají analytický ráz a vysokou informační hodnotu. Economia charakterizuje 

HN tímto podtitulem: „Deník s důrazem na ekonomiku a politiku v souvislostech.“
12

 Vychází 

od pondělí do pátku a jejich průměrný denní náklad za analyzované období 2010 a 2011 je 

zhruba 44 000 respektive 42 000 výtisků a počet čtenářů činí 179 000 a 195 000.
13

 Čtenáři 

Hospodářských novin jsou většinou vysokoškolsky vzdělaní, v produktivním věku a 

s vysokou životní úrovní.
14

 

 

6.2. Mladá fronta DNES: 
 

15
Deník Mladá fronta DNES v takové podobě, v jaké ho známe v současné době, vznikl 

v roce 1990. Spadá do mediální skupiny MAFRA a majoritním vlastníkem je německý 

koncern Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH. Přímo ovšem 

navazuje na mnohaletou tradici periodika Mladá fronta založeného již v roce 1945.  

Za dobu své existence si tak na českém trhu vybudoval silnou pozici a řadí se dlouhodobě 

k nejčtenějším periodikům vydávaným na našem území. Vychází šest čísel týdně a jeho 

průměrný denní náklad se za analyzované období 2010 a 2011 pohyboval kolem 240 000 

respektive 220 000 výtisků. Výtisk četlo zhruba 819 000 a 834 000 obyvatel.
16

  Ačkoli 

původně byla Mladá fronta levicovým plátkem, který byl později ovládán i stranickými 

zájmy, v dnešní době se řadí mezi deníky seriózní bez jasné orientace k nějakému politickému 

směru. Sama MAFRA označuje Mladou frontu DNES takto (cituji): „MF DNES je největší 

seriózní celostátní deník v České republice. Čtenářům přináší aktuální a kvalitní 

zpravodajství, užitečné servisní informace i oddechové čtení ve specializovaných přílohách a 

                                                           
11

 http://economia.ihned.cz/ 
12

 http://economia.ihned.cz/2/obsah-sekce/hospodarske-noviny/ 
13

 http://www.abccr.cz/+ Media Projekt 
14

 http://economia.ihned.cz/403/193/file/HN_mediaprojekt.pdf/ 
15

 http://www.mafra.cz/cs/default.asp 
16

 http://www.abccr.cz/ 

http://www.abccr.cz/
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magazínech.“
17

 Toto periodikum se svým obsahem i formou zaměřuje na široké spektrum 

publika. Má cca 800 000 čtenářů, dle Media Projektu ve většině ekonomicky aktivních 

s vyšším vzděláním.  

 

6.3. Právo: 
 

18
Deník Právo navazuje na původní periodikum Rudé právo vydávané od roku 1920. Po 

revoluci v roce 1989 došlo k několika organizačním změnám a k přejmenování na dnešní 

název Právo došlo v roce 1995. Deník je vlastněn společností Borgis, a.s. Deník byl již od 

svého vzniku levicově orientován, nejinak je tomu dnes. Ve zpravodajských textech z českého 

i zahraničního prostředí tak spatřujeme jasnou politickou a názorovou orientaci. Právo 

vychází šestkrát týdně a jeho průměrný denní náklad za námi sledované období 2010 a 2011 

byl 128 000 respektive 120 000 a počet čtenářů byl circa 402 000 a 438 000 za sledované 

období
19

. Čtenáře Práva dle výsledků Media Projektu tvoří především starší lidé s nižšími 

příjmy, většinou z Moravy a menších obcí. 

 

7. Kvalitativní výzkum: 
 

Kvalitativní výzkum je jednou z mnoha metod, jejíž pomocí můžeme zkoumat obsahy 

médií. Na otázku, jak na něj nahlížet a jak jej definovat, existuje v odborných kruzích mnoho 

názorů, které nejsou ucelené. Uveďme si proto stručnou a jednoduchou definici Glasera a 

Corbinové (1989), kteří za kvalitativní výzkum považují: „…jakýkoli výzkum, jehož výsledků 

se nedosahuje pomocí statistických metod nebo jiných způsobů kvantifikace.“ (Hendl, 2008, s. 

48) Ačkoli se toto pojetí může na první pohled zdát nicneříkající, po dalších úvahách zjistíme, 

že právě jednoduchost této definice je klíčem k přesnému pojmenování. Chápeme-li totiž 

kvalitativní výzkum jako protiklad k výzkumu kvantitativnímu, je již nasnadě blíže si 

představit, jak s takovým výzkumem pracujeme a co si při něm můžeme dovolit.  

                                                           
17

 http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_produkty-a-sluzby_mlada-fronta-dnes.htm 
18

 http://www.pravo.cz/ 
19

 http://www.abccr.cz/ + Media Projekt 
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Výzkumník není striktně vázán metodologickými pravidly po celou dobu projektu, ale 

v průběhu zkoumání může do práce opakovaně vstupovat, vracet se k jednotlivým částem, 

postupně sbírat a vyhodnocovat data, může dát prostor svému vlastnímu úsudku, může si klást 

různé doplňující otázky, vytvářet nové hypotézy a především se rozhodnout, která data jsou 

pro něj směrodatná a která ne. Cílem výzkumu kvalitativního je totiž porozumění. To pak 

vyžaduje důsledný vhled do co možná největšího množství dimenzí zkoumaného problému. 

(Disman, 2007, s. 286)  

Z výše uvedeného tedy plyne, že kvalitativní výzkum je oproti tomu kvantitativnímu 

flexibilnější, dává větší prostor subjektivnímu zpracování a výsledkem nemusí být jen suma 

čísel a proměnných, ale ucelené závěry opřené o logické dedukce výzkumného pracovníka. 

Nevýhodami na druhou stranu mohou být například výsledky v podobě subjektivních dojmů 

výzkumného pracovníka, to, že jsou oproti kvantitativnímu výzkumu hůře replikovatelné, 

těžko zobecnitelné a další. 

Tato práce užívá metody kvalitativního výzkumu dokumentů. Doporučený postup uvádí 

např. Mayring (1990): 

 V první fázi je nutné definovat výzkumnou otázku. Stanovení tématu analýzy a 

výzkumných otázek je stěžejní. Jejich nevhodná volba se může negativně odrazit 

v konečných výsledcích.  

 Dále se definuje, co bude považováno za dokumenty k analýze, a všechny relevantní 

se vyhledají. Pojem dokument je přitom chápán v nejširším slova smyslu – jako 

jakýkoli záznam daného jevu. Existuje mnoho druhů, skupin a vlastností dokumentů, 

pro potřeby této práce byly vybírány úřední dokumenty v podobě tiskových zpráv 

MPSV ČR a výstupy masových médií v podobě článků.  

 Poté nastává fáze pramenné kritiky (což chápeme jako externí a interní analýzu 

dokumentů)  

 a v poslední fázi interpretujeme dané dokumenty a sestavujeme závěrečnou 

zprávu. Do ní jsou zahrnuty nové hypotézy či typizace, které vznikají v průběhu 

celého výzkumu, diskuse tématu a případná doporučení. (Hendl, 2008, s. 130 - 322)  

Během výzkumné práce je ovšem třeba dávat si pozor na rizika a faktory, které 

kvalitativní výzkum skýtá a mohly by jej tak negativně ovlivnit. Relativně volný styl 

kvalitativního výzkumu totiž může vést k pro výzkum nežádoucím jevům. Dle teorie Robsona 

(1993) musíme být obezřetní zejména v těchto případech:  
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 přetížení daty;  

 první dojem, který je silnější než ty pozdější;  

 informační nedostupnost (tendence věnovat se spíše dostupným zdrojům);  

 pozitivní instance (podcenění informací nepotvrzujících dosavadní výsledky a 

přeceňovat ty potvrzující);  

 interní konzistence (ignorování překvapivé informace);  

 nestejná spolehlivost (prověření stejné hodnověrnosti všech zdrojů);  

 scházející informace (ignorování faktů s méně informacemi);  

 revize hypotéz (při kontrole se novým informacím přikládá příliš velká či naopak 

malá významnost);  

 přehnaná sebedůvěra (neochota vyvracet vlastní již dříve provedené rozhodnutí, to je 

považováno za spolehlivé);  

 příčinnost současných jevů (tendence hledat spojitosti mezi dvěma jevy 

vyskytnuvšími se v jeden okamžik);  

 fiktivní základ (při nedostatku dat se porovnává s průměrem či zvoleným základem)  

 a faktor často se lišících výsledků od předchozích výzkumů. (Robson, 1993. In: 

Hendl, 2008, s. 224) 

Je tedy nutné snažit se vyvarovat v práci osobních předsudků a předjatostí a postupovat 

při výzkumu zodpovědně a precizně, abychom mohli dosáhnout kvalitních výsledků celé 

analýzy. Vycházím přitom i z doporučení o správném postupu při kvalitativní analýze od 

Strausse a Corbinové: „…je nutné udržovat rovnováhu mezi tím, co vytvořil badatel a 

realitou.“ (Strauss, Corbinová, 1999, s. 31)  

 

7.1. Metodologie: 
 

V první fázi jsem si vytyčila tuto výzkumnou otázku: 

Docházelo u analyzovaných deníků k odklonu od informací obsažených v tiskových 

zprávách MPSV ČR zaměřených na téma důchodové reformy? 

Tuto jsem vytvořila vzhledem k potřebě generování tezí k této práci před započetím samotné 

analýzy. Zároveň tak byla vytyčena základní oblast zájmu tohoto výzkumu. Sledovala jsem 



 

32 
 

přitom období od nástupu Jaromíra Drábka do funkce ministra MPSV ČR – tedy od 13. 7. 

2010 – do plánovaného schvalování důchodové reformy 30. 6. 2011. 

Dále jsem na webových stránkách MPSV ČR vyhledala všechny tiskové zprávy 

vztahující se k důchodové reformě uveřejněné ve sledovaném období a reprodukovala je. 

Následně jsem provedla monitoring sledovaných deníků. Při jejich výběru pro mne byly 

hlavními kritérii jejich čtenost a především politicky polarizovaný charakter. 

V nich jsem následně vyhledala všechny relevantní články (zpravodajské i 

publicistické) obsahově spjaté s tematikou probíranou v příslušných tiskových zprávách. 

Jelikož cílem této práce není analyzovat komunikaci důchodové reformy jako celku, nýbrž 

odhalit případný odklon od znění tiskových zpráv, volila jsem články publikované v období 

zhruba jeden týden před uveřejněním tiskové zprávy
20

 a zhruba dva týdny po něm v závislosti 

na naléhavosti zprávy, jejím obsahu a možnosti dějového vývoje. Tyto jsem následně 

podrobila důkladné analýze, a to nejprve u jednotlivých deníků samostatně a následně jsem 

zkoumala i niance v interpretaci tématu mezi deníky samotnými. Při provádění monitoringu 

jsem pozorovala i celkovou agendu mediovaných textů.  

Pro hloubkové a důkladné proniknutí do problematiky jsem se neomezila na pouhé 

reprodukování textu, nýbrž jsem se zaměřila na celkový styl jeho narace, na užívané 

semantické prostředky, konvence, grafické prvky, semiotické znaky při používání ilustračních 

fotografií apod. Vzhledem k tomu, že však prioritně operuji s analýzou textů, uvedu ještě 

shrnutí Burtona s Jirákem: (2001, s. 61 - 62) „Mezi koncepty, jako jsou „text“, „znak“, 

„struktura“, „vyprávění (narace)“, „kód“ a „konvence“, existují velice těsné vazby. Zvláště textová 

analýza, strukturní analýza a sémiotická analýza …v sobě zahrnují podobný výklad těchto pojmů a 

představují různé cesty k témuž cíli – k pochopení toho, jak je text sestaven a jak z něho dokážeme 

vyčíst význam.“  

V závěru výzkumu sumarizuji získané poznatky a hodnotím celý výzkum, vytvářím 

nové hypotézy a typizaci vypozorovaných jevů. 

Konečně ještě zdůrazním, že tato práce si rozhodně neklade za cíl zkoumat účinky 

mediálních obsahů na publika, neboť jak píše Burton a Jirák (2001, str. 358): „Z mediovaných 

                                                           
20

  Pozn.: zaměstnanci tiskové kanceláře MPSV ČR nemusí být pohotoví tak, jako novináři a může dojít ke 
zpoždění v prezentaci tématu a zároveň tendují k interpretaci tématu až po ukončení jeho vývoje. Pro novináře 
může být ovšem atraktivní sledovat např. průběh jednání a obsahově spjaté články tak mohou být publikovány 
dříve než samotná tisková zpráva 
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obsahů nelze skutečné účinky žádným způsobem určit. Tomuto poznatku se zpronevěřují 

všichni, kdo z toho či onoho mediovaného obsahu… „věští“, jaké bude mít účinky.“  

 

8. Analýza 
 

8.1.  14. 7. 2010 Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek oznámil 

priority a organizační změny v resortu21 
 

Pan Drábek oficiálně nastoupil do funkce ministra práce a sociálních věcí dne 13. 7. 2010 

a den poté, tedy 14. července, byla na stránkách MPSV ČR uveřejněna tisková zpráva, ve 

které jsou představeny jeho priority pro následující období v celém resortu MPSV ČR. Těmi 

jsou řešení nálezu Ústavního soudu ohledně zásluhovosti penzí – tedy příprava námi 

sledovaného tématu důchodové reformy - dále formulování nového Zákoníku práce a kontrola 

pobírání sociálních dávek.  

Shrnutí a vysvětlení těchto kroků je následováno citací pana Drábka, ve kterém mimo jiné 

prohlašuje, že jeho prioritou bude vést politiku ministerstva tak, aby dosáhl úspor, což ale 

nemá znamenat asociální politiku.  

Celá tato tisková zpráva je spíše jakýmsi příslibem do budoucna a pana Drábka až 

glorifikuje jako člověka ohleduplného a poctivého, ale nekompromisního a přísného. Často 

jsou zde vyzdvihovány předvolební sliby a garance plnění programového prohlášení vlády 

typu snížení výdajů státu, zpružnění pracovněprávních vztahů a potlačení zneužívání dávek. 

Informace o důchodové reformě, které jsou v této práci sledovány, zde uvedeny ještě 

nejsou, neboť ta byla v této době teprve ve fázi příprav. Proto bude tato tisková zpráva (a 

následně i ta třetí, jejíž vyznění je rovněž pouze obecné bez konkrétních informací o 

důchodové reformě) analyzována pouze v nejzákladnějších rysech z důvodu analýzy agenda 

settingu druhého stupně, se kterým zkoumané tři deníky pracovaly i nadále v pozdějších 

článcích a do jehož kontextu poté zapracovávaly další zprávy.  

Hospodářské noviny publikují pouze dva články na toto téma, a to již 9. 7. 2010. Jejich 

autorem je Petr Vašek. Na první straně je interpretován plán sociálních úspor s palcovým 
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titulkem „Další škrty: dávky chudým a postiženým“ a na straně čtyři rozhovor s Jaromírem 

Drábkem na téma jeho nastávajícího působení na MPSV ČR s pojmenováním „Sociálních 

nepokojů se nebojím. Česko není Řecko.“ S ohledem na zaměření tohoto výzkumu nebudou 

rozhovory hloubkově analyzovány. Pro účely této práce postačí uvádět jejich výskyt, 

umístění, rozsah a tematické zaměření. Řazení těchto zpráv v úvodní části novin a jejich délka 

předznamenávají výjimečnost a význam celé problematiky.  

V komunikaci tohoto tématu Hospodářské noviny kombinují dva aspekty – předkládají 

negativní sdělení a překvapivé šokující novinky (čímž text zprávy působí na deník svého 

charakteru až příliš bulvárně) a zároveň promlouvá čistá řeč čísel a ekonomických dopadů na 

jednotlivce i na stát. V komunikaci tématu dochází k vypíchnutí omezení výplaty některých 

dávek a dalších úspor v sociálním sytému, čímž dochází k zarámování nástupu Jaromíra 

Drábka do kontextu radikálních změn s možnými negativními dopady na občany.  

Součástí obou článků je i výrazná grafika (dominantní titulky, červené sumy 

s komentářem uprostřed článku, …) a k rozhovoru připojena fotografie ministra Drábka 

zobrazeného v dynamické gestikulaci. 

Mladá fronta DNES přináší v tomto měsíci sérii zpráv zaměřených tímto směrem. 12. 7. 

2010 je to zpráva Jitky Vlkové a Antonína Viktory „Vláda přitvrdí proti zneužívání dávek. Už 

v září“ na první straně s pokračováním „Změny v dávkách pocítí každý“ na straně následující 

(s přispěním Lenky Petrášové). 17. 7. 2010 je to monotematický článek Radky Wallerové na 

straně dva pod názvem „Délku rodičovské půjde měnit,“ 19. 7. 2010 vychází na titulní straně 

článek o sociální reformě „Vznikne superúřad pro výplatu sociálních dávek“ a na straně osm 

nalézáme rozhovor s ministrem Drábkem „Recept na spravedlivý důchod: bohatým přidat, 

chudým ubrat“ s podtitulem „Superdávky bude za pár let vyplácet superúřad.“ Autorkou 

obou článků je Jitka Vlková. A konečně 21. 7. 2010 si na straně čtyři můžeme přečíst článek 

„Starejte se o postižené doma, dostanete za to lepší důchod“ (Radka Wallerová). Jak je tedy 

patrné z titulků, řazení zpráv do popředí jednotlivých čísel a rozsahu článků v průměru na 

jednu samostatnou stranu, agendě MPSV ČR se Mladá fronta DNES věnovala velice 

podrobně a považovala ji v tu dobu za významnou a čtenářky atraktivní. V těchto článcích je 

možno vypozorovat snahu deníku o přilákání pozornosti čtenáře a vzbuzení dojmu jakési 

naléhavosti sdělení jednak volbou širokého spektra témat a rovněž užíváním razantních 

titulků. Současně s tím je ovšem podán i snadno srozumitelný a ucelený přehled a výklad 
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všech plánovaných změn v této oblasti. U rozhovoru z 19. 7. je uprostřed strany dominantní 

fotografie Jaromíra Drábka (pravděpodobně v hale MPSV ČR). 

Právo přináší 13. a 14. 7. 2010 dvě zprávy, ve kterých se zaměřuje na sestavování vlády, 

jmenování ministrů, jejich uvedení do funkcí a průběhy a výsledky jednání o koalici. Tyto 

relativně nudné a pouze popisné informace však nesou titulky: „Cesta k reformám otevřena. 

Budou bolet (Lukáš Bek, Oldřich Danda); Klaus vládě: ‚Na dovolenou zapomeňte“ (Marek 

Přibil, Lukáš Bek) a v sekci Inzerce na straně osm Právo upoutává pozornost dvěma titulky: 

„Spuštění penzijní reformy může změnit opatrnost Čechů“ a „Bez investování se 

neobejdeme.“ Namísto relevantních a podstatných informací zde však nalézáme pouhé 

reklamní sdělení investičních poradců z ČSOB.  

Právo tedy operuje s naléhavými a údernými titulky, zprávy samotné však nejsou čtenářky 

příliš atraktivní a mnoho informací o konkrétních záměrech budoucí vlády zde nenacházíme. 

Součástí všech článků je bohatý obrazový materiál. 

 

8.2.  17. 8. 2010 Důchody by se od ledna 2011 měly v průměru zvýšit o 

371 Kč22 
 

Tato tisková zpráva informuje o návrhu na zvýšení všech důchodů přiznaných před 1. 

lednem 2011 a to ze zákonem stanovených pravidel, které tisková zpráva důsledně vysvětluje 

včetně uvádění různých právních předpisů, označení příslušných zákonů a přesného výpočtu 

procentuálního zvýšení. K dispozici jsou zde i konkrétní částky, o které se penze zvýší a 

celkové náklady na rozpočet.  

Zpráva upozorňuje, že poslední valorizace penzí proběhla v roce 2009 a že se nejedná o 

symbolické sumy. Zdůrazňuje také, že zvýšení se bude týkat i příplatku k důchodu ke zmírnění 

některých křivd způsobených komunistickým režimem a ocenění účastníků národního odboje 

nebo jejich pozůstalým. Tisková zpráva obsahuje i jednu citaci Jaromíra Drábka o 

předpokládaném přijetí návrhu: „Návrh nařízení o zvýšení důchodů od ledna příštího roku 

předložím vládě počátkem září, kabinet o něm rozhodne do 30. září.“ 
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Tato tisková zpráva zde tedy nepochybně funguje jednak jako zdroj informací pro 

důkladné pochopení problematiky, ale rovněž působí lehce populisticky, jelikož výše zmíněná 

navýšení nejsou zásluhou pana Drábka, ale zákonnou povinností ministerstva. 

Hospodářské noviny ani Mladá fronta DNES téma valorizace penzí do svého 

zpravodajství nezařadily. Oba dva deníky se v tomto období sice agendě MPSV věnují, ale 

z ní shodně snížení platů státních zaměstnanců, Mladá fronta DNES ještě doplňuje 

problematikou rodičovských příspěvků a Hospodářské noviny dne 17. 8. 2010 publikují 

reprodukci exkluzivního rozhovoru Hany Škodové s ministrem Drábkem na téma nového 

dělení sociálních dávek. Tato témata ovšem nejsou náplní tiskové zprávy ze dne 17. 8. 2010 a 

nejsou ani spjata s námi sledovaným tématem důchodové reformy, čili pro účel této analýzy 

nejsou relevantní. Vzhledem k probíhajícím parlamentním prázdninám si ale všechny tři 

deníky politických témat z českého prostředí všímaly minimálně. 

Nicméně Právo dne 18. 8. 2010 (tedy jeden den po uveřejnění tiskové zprávy) přichází se 

zprávou takřka kopírující tu tiskovou z dílny MPSV ČR. Nese titulek „Důchody od ledna 

vzrostou v průměru o 371 korun,“ (autoři jon, vč) a je umístěna na druhé stránce deníku 

v sekci „Zpravodajství“ na dobře viditelném místě uprostřed strany. Rozsahem ji řadíme ke 

kratším zprávám, které mají spíše informativní charakter.  

Zpráva začíná slovy: „Důchodci mají dobrý důvod k radosti.“ Následují všechny potřebné 

informace o plánované valorizaci penzí a jsou předkládány přesné částky navýšení. Tyto 

informace jsou svým řazením do úvodu zprávy zdůrazněny a podporují tak pozitivní ráz celé 

informace. Naopak suma 12,41 miliard korun, o kterou bude z důvodu valorizace zatížen 

státní rozpočet, je uvedena až v samotném závěru spolu s nudným a čtenářky neatraktivním 

legislativním odůvodněním, což ji značně bagatelizuje.  

Zpráva obsahuje i shodnou citaci ministra z tiskové zprávy, vyjádření tiskové mluvčí 

Viktorie Plívové a citací odkazuje přímo i na tiskovou zprávu samotnou. Není tedy pochyb, že 

zdrojem této zprávy je dokument vydaný ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. To je 

možno odvodit mimo těchto citací i ze shodných větných konstrukcí a slovních spojení a jak 

již bylo napsáno, tímto vším tedy tato zpráva téměř kopíruje tu tiskovou.  

Přesto Právo této zprávě vdechlo trochu jiný charakter. Sice zde až překvapivě zůstává 

pozitivní vyzdvižení zásluh středopravicového ministra na této zákonem dané valorizaci, celá 

zpráva působí snahou vlichotit se penzistům – tedy významné části svých čtenářů. Je to patrné 



 

37 
 

zejména z pořadí, v jakém jsou ty které informace v článku řazeny, z používaných slovních 

spojení typu: … konečně se zvýší …, … naštěstí by měly projít schvalováním hladce …, … 

zvýší se až o celých …“, apod. Navíc je zde oproti tiskové zprávě mnohem větší měrou 

zdůrazněno, kdy naposledy a o jaké částky k valorizaci penzí docházelo, což v kontextu celé 

zprávy předznamenává příchod lepších časů a významného přilepšení pro důchodce.  

Ve zprávě je obsažena i starší citace předchozího předsedy vlády Fishera o důvodech, 

proč on valorizaci penzí v předešlém roce odmítl (jako argument uvedl probíhající 

ekonomickou krizi) a opět následuje pochvalná zmínka o tom, že tato vláda naopak valorizaci 

zajistí, jelikož tím částečně splní své programové prohlášení. To je vzhledem k charakteru a 

politickému vymezení deníku relativně překvapivý fakt. 

 

8.3. 21. 10. 2010 Sto dní nové vlády: MPSV směřuje k vyrovnaným 

státním rozpočtům23 
 

Tato zpráva má být jakousi sumarizací dosavadních kroků, které MPSV pod vedením 

ministra Drábka podniklo od doby jeho jmenování – tedy za sto dní (počítáno od 13. 7. do 20. 

10.). Jako stěžejní zpráva opět uvádí kroky směřující k vyrovnanému státnímu rozpočtu a 

konkrétně jsou jmenována jednotlivá opatření. Těmi je 18 novel zákonů, vytvoření nového 

zákona o Úřadu práce, novela Zákoníku práce a kontroly úřadů práce namířené proti 

porušování pracovněprávních vztahů. Dále je uváděna pozornost ministerstva k prorodinné 

politice, přípravě důchodové reformy a změnám v sociálním systému.  

Tisková zprávy tedy ministra Drábka a i ministerstvo samotné jednoznačně za dosavadní 

působení chválí a opětovně operuje s předvolebními sliby nové vlády, které jsou dle této 

zprávy úspěšně plněny. 

Jak bylo napsáno již v závěru analýzy první tiskové zprávy, rovněž tato neobsahuje 

informace o důchodové reformě a z tohoto důvodu bude analyzována pouze okrajově – opět 

z důvodu nastínění framingu a primingu tématu důchodové reformy v Hospodářských 

novinách, Mladé frontě DNES a Právu. 

S tématem sta dní nové vlády shodně přichází všechny tři deníky. Hospodářské noviny 

na straně šest předkládají 21. 10. 2010 článek „Sto dní vlády: nové daně, škrty a hádky.“ 
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Autorem je Jan Kubita a zaměřuje se na působení vlády jako celku a stěžejní postavou je 

premiér Petr Nečas. Autor této zprávy je k vládě velmi kritický, otevřeně jí vytýká porušení 

slibu nezvyšovat daně, nedodržování předvolebních slibů a minimální plnění programového 

prohlášení vlády, konflikty mezi koaličními partnery a celkovou názorovou nesourodost u 

stěžejních témat. Vyznění celé zprávy je tedy značně negativní. Zpráva zabírá celou stranu a 

její součástí jsou text ozvláštňující grafické prvky. 

Na konci strany jsou zobrazeni všichni tehdejší ministři a autor komentuje jejich 

dosavadní působení. Ministr Drábek je popisován takto: „Má potíže prosadit přes premiéra 

Nečase svoji podobu Zákoníku práce. Není tak důrazný jako jeho kolega Kalousek a částečně 

ustupuje i odborům.“ 

Mladá fronta DNES se dopustila úsměvného přešlapu, když s tématem přišla již 13. 10. 

2010, což jsou přesně tři měsíce, nikoliv však sto dní. Nicméně podává nejobsáhlejší a 

nejkomplexnější informace a tématu se věnuje na třech různých místech. Otevírá článkem 

Ondřeje Šťastného a Jakuba Pokorného „Věci veřejné po 100 dnech vlády: strach o přežití,“ 

který pokračuje na druhé straně a jehož náplň je zřejmá. Na titulní straně je i úvod ke zprávě 

v sekci Ekonomika C1 „Penze bohatších se za rok zvýší“ respektive „V penzi nejméně pětinu 

mzdy.“ V této zprávě se autorka Jitka Vlková věnuje zvýšení penzí lidem s vyšším příjmem 

na úkor těch se středním příjmem, kterým se penze naopak sníží. Zpráva obsahuje i množství 

výpočtů, grafů, tabulek a předkládá i situaci penzí v Evropě. Ačkoli je toto nepopulární a pro 

komunikaci náročné téma, autorce se podařilo dodržet neutrální informativní charakter zprávy 

a podat ucelený výklad o celé koncepci. A konečně v sekci Ekonomika C4 je rozhovor Jitky 

Vlkové s Jaromírem Drábkem na téma sjednocení sociálních dávek „Z osmnácti typů dávek 

zbude v roce 2012 jediná.“ V horní části rozhovoru je umístěna rozsahem dominující 

fotografie ministra.  

Je tedy patrné, že se Mladá fronta DNES zaměřila na různá témata a její tendence psát o 

agendě MPSV ČR neustala. V daných zprávách není patrné žádné názorové zabarvení. 

Právo přesně v den výročí sta dní působení nové vlády (tedy 20. 10. 2010) uvádí na straně 

17 celostránkové interview Petra Kotka s ministrem Drábkem pod titulkem: „Sto dnů ministra 

Drábka: Voliči mne chodí kritizovat i chválit.“ Z množství ministrů, mezi kterými si Právo 

pro rozhovor mohlo vybrat, je nasnadě, že zvolen byl ministr práce a sociálních věcí. Toto 

ministerstvo a jeho reformní kroky jsou pro čtenáře Práva v porovnání s agendou jiných 

ministerstev jistě nejatraktivnější. Jako překvapivé by se mohlo zdát, že při této příležitosti 
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nenalézáme žádné bilancování dosavadního působení nové vlády, informace o opozici či 

rozhovor s některým ze stínových ministrů či jiných opozičních představitelů. Na ilustrační 

fotografii je vyobrazeno jmenování pana Drábka ministrem a gratulace od prezidenta Klause. 

 

8.4. 21. 12. 2010 Přehled změn v působnosti MPSV v roce 201124 
 

Jak již napovídá sám název, tato tisková zpráva rozebírá změny, ke kterým dochází 

s platností od 1. 1. 2011. Jsou mezi nimi čtenářsky atraktivní témata jako podpora 

v nezaměstnanosti, důchody a jejich reforma, Zákoník práce, rodičovské příspěvky a jejich 

změny, porodné, sociální příplatek, příspěvek na péči, nemocenské pojištění a konečně i 

příspěvek na bydlení. 

Vzhledem k blížícímu se konci roku a plánovaným změnám v resortu ministerstva je 

snaha tiskové kanceláře o podání přehledného souhrnu pochopitelná. Nicméně ani jeden 

z námi sledovaných deníků se agendě MPSV ČR nevěnuje. To se dá přisuzovat několika 

faktorům. 

Pro média obecně platí, že vybírají témata mj. především aktuální a překvapivá. A 

vzhledem k tomu již tato témata v médiích byla reprodukována několikrát – a to zejména 

v průběhu příprav těchto změn a jejich schvalování - kdy tedy tato byla aktuální. Nebylo tak 

pro média zřejmě atraktivní, aby se opět k této problematice vracela.  

Další a neméně významnou roli zde rovněž jistě sehrála probíhající stávka lékařů v akci 

„Děkujeme, odcházíme“, která právě v té době byla častou agendou napříč mediální krajinou 

v Čechách. Shodně se jí v této době věnovaly všechny tři deníky a není tedy divu, že zmínky 

o změnách v resortu MPSV nenacházíme v žádném titulu ani na konci prosince, ani v měsíci 

lednu.  
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8.5. 17. 2. 2011 Porada ekonomických ministrů se dohodla na 

parametrech důch. reformy25 
 

Tisková zpráva informuje o ukončení jednání vládní koalice o parametrech důchodové 

reformy a následně tyto představuje a vysvětluje. Dle zprávy tak byl změněn systém 

zásluhovosti, což bylo požadováno kvůli nálezu Ústavního soudu. Rozebrán je tak systém opt-

out, věková hranice 35 let pro vstup do systému, způsoby vyplácení dávek a dědického řízení 

v případě úmrtí účastníka, budoucí povinnosti fondů spravujících úspory a další drobná 

systémová dovysvětlení. Údaje jsou vysvětleny jen v základních obrysech a je jimi vysvětleno, 

jak budou jednotlivé parametry fungovat. 

Celá tisková zpráva působí neutrálním, čistě informačním charakterem. Pouze v závěru je 

ekonomický dopad založení druhého penzijního pilíře interpretován pozitivně a je ve vztahu k 

účastníkům hodnocen jako prospěšný.  

18. 2. Marek Hudema v Hospodářských novinách publikuje na straně 1 a 2 článek o 

dvou částech. První nese nadpis „Koalice dohodla penzijní reformu“, ve které referuje o 

předschválených změnách v systému penzí a s tím plynoucím zvýšením DPH na jednotnou 

dvacetiprocentní sazbu. Podtitul přehledně shrnuje hlavní změny „Spoření ve fondech bude 

dobrovolné, zvýší se DPH, stát bude strhávat z platu 3%, ušetří i firmy.“ Tato zpráva vyniká 

svou přehledností, lehkostí projevu i přesnými údaji a doplňujícími ekonomickými dopady, a 

to bez zaměření na určitou skupinu. Podchyceny jsou nízkopříjmoví obyvatelé, bohatí, mladí i 

staří občané. Pozornost je věnována i soukromému sektoru a státu. V seznamu zdražovaných 

komodit uvádí autor na prvním místě vstupy na kulturní akce a služby, čímž očividně 

přizpůsobuje obsah příjemcům (vzdělání, s vyššími příjmy, aktivní). Interpretováno je v této 

části sdělení ministra financí Miroslava Kalouska a člena Národní ekonomické rady (NERV) 

Vladimíra Bezděka. Vyjádření názorové opozice zde zastoupeno není. Ve zprávě je patrná 

lehká názorová inklinace k pravicovému proudu, neboť autor dokladuje svá tvrzení 

argumenty o potřebnosti daných změn a tyto motivy dále popisuje. Uzavírá zároveň 

vyjádřením lítosti pana Bezděka, že se kvůli opozičnímu a odborovému tlaku nepodařilo 

zavést povinné fondové spoření obsažené v původním návrhu předkládaném národní 

ekonomickou radou vlády. Umístěním v závěru je toto poslední informace, kterou čtenář 

obdrží a tím je zdůrazněna. Článek vyznívá značně proreformně a faktický odklon od tiskové 
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zprávy zde není možné pozorovat. Naopak změny přináší blíže a detailněji je příjemcům 

vysvětluje.  

Na druhé straně článek pokračuje a přináší pohled na změny v důchodové reformě ve 

vztahu ke konkurenceschopnosti české ekonomiky. Pozornost upoutá bulvárně zabarvený 

podtitulek jinak ekonomicky vyhlížejících hlavních titulků „Ostrý start vládních reforem se 

blíží. Kabinet schválí důchody už příští týden“, který působí dynamicky a nese v sobě příslib 

razantních změn. Hlavní článek představuje prorůstová opatření navrhovaná NERV a 

jednoznačně se klaní na jejich stranu, např. řečnickou otázkou: „Podaří se však někdy těchto 

kroků dosáhnout?“ Autor důsledně dbá na to, aby byl každý navrhovaný postup NERV 

vysvětlen z hlediska dlouhodobých efektů s důrazem na konkurenceschopnost české 

ekonomiky. U jednotlivých kroků uvádí, jak se k nim vyjádřil Petr Nečas. Z této zprávy již 

jasně plyne pravicové smýšlení autora. 

Poslední zpráva je převzata z ČTK a informuje čtenáře přehledným a jasným způsobem o 

plánovaných výnosech ze zvýšené sazby DPH a jejich následném přerozdělení ve státním 

rozpočtu. Zpráva si zachovává čistě informativní charakter, spíše jen konstatuje výsledek 

jednání, než by nad ním vynášela soud.  

Ani jedna zpráva nenese známky odklonění od oficiálního prohlášení MPSV, vzhledem 

k většímu množství použitých zdrojů jsou parametry naopak vysvětlovány hlouběji. Součástí 

první zprávy je výrazné barevné schéma odsouhlasených parametrů důchodové reformy a 

první dva články jsou uvedeny masivními titulky. 

Mladá fronta DNES 18. 2. otevírá rovněž článkem o dvou částech. První je na titulní 

straně a pokračování nalezneme na straně desáté.  Autorkou je Jitka Vlková. Titulkem 

„Změnu důchodů zaplatíme vyššími cenami“ označila autorka první polovinu textu a článek 

začíná větou takřka citující tiskové prohlášení: „Ekonomičtí ministři se včera definitivně 

dohodli na základních rysech důchodové reformy.“ Následuje ale dovětek: „Všichni za to 

však draze zaplatí - vyššími daněmi.“ Tento úvod působí jako „popudlivý výkřik“ a v duchu 

zdražování se nese i celý zbytek zprávy. Zatímco v tiskové zprávě je stručná noticka: 

„Výpadek příjmů na sociální pojištění bude financován zvýšenými příjmy ze sjednocené sazby 

DPH…,“ v tomto článku se autorka pouští do kritiky navrhovaných změn a důchodová 

reforma jako by zanikla v kontextu zdražování. Mladá fronta DNES stejně jako Hospodářské 

noviny předkládá příklady zdražených položek a na prvních místech uvádí: „…většina 

potravin, léky, dětské pleny…“. Volbu položek tedy rovněž přizpůsobila své čtenářské 
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skupině, kterou tvoří široké spektrum veřejnosti, proto i položky jsou zcela základní, primární 

potřeby. Je zde citován poslanec Věcí Veřejných Babák a premiér Nečas. 

Teprve v pokračování zprávy nalézáme bližší informace o konečné podobě všech 

parametrů, ovšem článek přesto nese jednoslovný titulek „Zdražování.“ V něm je v úvodu o 

zdražování opět psáno a nové informace v porovnání s textem na titulní straně zde 

nenalézáme. Po tomto úvodu autorka vysvětluje přerozdělení zisků ze zvýšené sazby DPH a 

používá výrazy typu: „…dalších šest miliard korun spolkne sleva na dítě…“, apod., čímž 

dojem odčerpávání peněžních prostředků od poplatníků umocňuje. Po zbytek zprávy se však 

již reportérka neprojevuje tendencí k panickým zprávám a již jen dovysvětluje zbylé 

parametry, které velice přesně vystihují sdělení tiskové kanceláře MPSV. 

Zpráva tedy neobsahuje prvky politického stranění ani názorového soudu. Tématu ale 

udává rámec zdražování a obav z drahé budoucnosti. Vypíchnutí těchto negativních prvků je 

příznačné pro bulvární zpravodajství.   

Rovněž Právo 18. 2. přináší výsledky jednání formou článku o dvou částech, u zprávy je 

uvedeno, že se jedná o vlastní zprávu a autoři jsou označeni jako svj (pravděpodobně Jan 

Svoboda), ron, rsk. První část je na titulní straně a nese výrazný titulek „Čeká nás zdražení: 

důchodovou reformu zaplatí 20% DPH.“ Stejně jako v Hospodářských novinách i Mladé 

frontě DNES první část článku vypovídá o dohodě ekonomických ministrů a celý zbytek 

článku se týká zdražování. Vyznění plánované reformy je negativní, přesto však nedošlo 

k manipulaci s daty. Veškeré parametry jsou uváděny i s vysvětlením shodujícím se 

s informacemi v tiskové zprávě. Prostor k vyjádření dostává Vít Bárta z Věcí veřejných a 

tisková mluvčí MPSV Viktorie Plívová.  

Druhá část textu je umístěna na straně 15 a zabírá přibližně polovinu strany. Obsahuje 

citace dvou odstavců z tiskové zprávy a text vysvětluje zbylé úpravy. Článek uvádí i 

nejmenovaný zdroj, stavící se vyloženě negativně k principu opt-out a doplňuje kritikou 

Bohuslava Sobotky za ČSSD. Předseda senátu Milan Štěch a pan Zavadil z ČMKOS poté 

důchodovou reformu kritizují rovněž. Pan Zavadil je následně citován: „Vláda dostala rozum 

alespoň v tom, že ustoupila od hlouposti s povinným spořením. Ukázalo se, že tlak obyčejných 

lidí proti nesmyslu má smysl.“ 

Uprostřed textu je umístěna dominující fotografie veselého manželského páru 

v důchodovém věku.  
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Článek čerpal z neformálních zdrojů, z vyjádření středolevicových politiků a zástupců 

odborů. Tím i způsobem ekonomické interpretace dopadů plánovaných změn je v něm patrné 

levicové názorové hodnocení situace. 

Všechny tři deníky přišly s tématem v ten samý den a co se týče informací obsažených 

v tiskové zprávě, obsáhly je bezchybně. Každý deník ale zvolil jinou ekonomickou 

interpretaci dat. U Mladé fronty DNES a Práva převážilo nad tématem změn v systému penzí 

zdražování související se zvýšením sazby DPH. Tématu důchodové reformy si deníky 

všímaly i v průběhu jednání a po jeho skončení. Jelikož ale pracovaly s daty, jež nemohu 

porovnat s oficiálními sděleními, nemohu je v analýze použít. V měsíci únoru ale všechny tři 

deníky naplňovala především témata Libyjské krize a projekt Sčítání lidu 2011. Téma 

důchodové reformy bylo v jednotlivých novinách uvedeno ve dvou až čtyřech dnech, což je 

vzhledem k jeho závažnosti poměrně nízké číslo. 

 

8.6. 22. 2. 2011 Důchodová reforma26 
 

Poměrně rozsáhlý dokument, který se detailně a odborně věnuje potřebě zavést reformu 

penzijního systému, následným stabilizačním opatřením a v závěru také mýty, které přípravy 

důchodové reformy provázely. 

Dokument se zpětně vyjadřuje ke kritice, která zaznívala ze strany politické opozice, 

ekonomů, odborů a jiných zájmových skupin či zainteresovaných osob. Tuto kritiku zpráva 

samozřejmě vyvrací a důchodovou reformu pochopitelně hájí. 

Vzhledem k tomu, že tisková zpráva se ohlíží zpětně na uplynulých sedm měsíců jednání 

a to v souhrnu, namísto toho, aby tyto reakce přicházely průběžně a adresně, jedná se o 

rozsáhlý a vyčerpávající dokument a jsou v něm obsaženy osobní postoje a názory, 

nenalézáme v námi analyzovaných denících o tomto prohlášení žádné články s podobným 

obsahovým zaměřením. 

Přitom téma důchodové reformy bylo v únoru velice populární. Hospodářské noviny, 

Mladá fronta DNES i Právo se jí v průběhu měsíce věnovaly v mnoha článcích, ale za použití 
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vlastních zdrojů a se zaměřením na zvyšování sazby DPH. Tisková kancelář tedy v tu dobu 

nenabídla novinářům atraktivní prezentaci tématu. 

Náplní všech tří deníků v této době byla zůstávala krize v Libyi a plánované březnové 

sčítání lidu. 

 

8.7. 25. 2. 2011 Ekonomičtí ministři se dohodli na řešení tzv. 

mezigenerační solidarity27 
 

Tato zpráva úzce tematicky navazuje na prohlášení ze 17. února toho roku, kdy informuje 

o uzavření dohody nad posledním nevyjasněným bodem plánované reformy – mezigenerační 

solidaritou. Výsledkem jednání byl návrh na vyvedení jednoho procenta ze mzdy potomků ve 

prospěch svých rodičů v penzi. Jaromír Drábek následně uvádí, že tento krok je zároveň 

prorodinným opatřením a stručně popisuje princip jeho fungování.  Tiskovou zprávu doplňuje 

obrázek starého ale vitálního muž spolu s malým smějícím se chlapcem. Tento výjev v nás 

asociuje představu dědečka s vnukem a rodinnou idylu. 

Zpráva tedy působí jako radostné sdělení o úspěšně odvedené práci a schválená opatření 

za ryze pozitivní. 

Hospodářské noviny se tématu nevěnují.   

Mladá fronta DNES 26. 2. informuje o výsledné podobě řešení mezigenerační solidarity 

stručným článkem Jana Brože „Děti přilepší rodičům na penzi“, umístěným na 11. straně. 

Vzhledem k tomu, že tisková zpráva není příliš rozsáhlá, máme malý vzorek pro srovnání 

oficiálně publikovaných údajů, nicméně data uvedená v článku se s těmi v tiskové zprávě 

shodují, všechna ostatní jsou jasně a srozumitelně vysvětlena i s principem fungování a autor 

uvádí i ilustrační příklady možných situací. Prostor pro vyjádření dostali Jaromír Drábek, 

Michal Babák (VV), Petr Nečas a Vít Bárta, kteří všichni poskytli vyjádření k principu 

mezigenerační solidarity a reprezentovali kladný postoj k tématu. Zdrojem těchto prohlášení 

bylo pravděpodobně množství jednotlivých rozhovorů s politiky přímo po skončení jednání. 

Jediným kritikem byla analytička Raiffeisenbank Helena Horská. Článek nevyjadřuje žádný 

názorový soud a vzhledem k obsazení řečníků splňuje i kritéria nestrannosti a vyváženosti. 
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Právo 26. 2. přináší zprávu Jakuba Svobody na titulní a následně i druhé straně „Velké 

zdražení přijde dřív, než se čekalo“. V podtitulu je uvedeno, že děti budou moci přispět 

jedním procentem na penze svých rodičů. Ačkoli tato zpráva zasazuje princip mezigenerační 

solidarity již do zvýrazněného úvodu, je o něm ve zprávě jen jeden odstavec, ve kterém je 

věcně a fakticky neutrálně prezentován. Citován je v této části premiér Petr Nečas. Zbytek 

zprávy však již pojednává o jiné agendě a tím se dostává mimo rámec naší analýzy. Zůstává 

ale priming zdražování v návaznosti na chystané změny. Princip mezigenerační solidarity je 

zde vyjádřen velice stručně, bez hodnotového soudu, a informace společné pro tento článek a 

tiskovou zprávu jsou zde prezentovány neutrálně a čistě informativně.  

 

8.8. 28. 2. 2011 Nejčastější dotazy a odpovědi k důchodové reformě28 
 

Jak již napovídá sám název, tato zpráva se zabývá formulací odpovědí na nejčastěji 

kladené otázky v souvislosti s důchodovou reformou. Není uvedeno, odkud MPSV čerpá tyto 

otázky nebo kým a komu jsou kladeny, ale vždy je mezinadpisem problém a následuje 

vyjádření ministerstva, které se snaží – a nutno dodat, že důsledně a srozumitelně – tento 

objasnit. Jak ale můžeme očekávat, tisková zpráva vždy řešení, které ministr nebo vláda 

chystají, obhajuje ze svého postoje a poukazuje na jeho klady. 

Články s podobným obsahovým zaměřením ve sledovaném období nenacházíme 

v žádném z analyzovaných periodik, neboť tato tisková zpráva se opět věnuje tématu zpětně a 

v souhrnu. Jedná se o stejnou situaci jako v případě šesté tiskové zprávy ze dne 22. 2. 2011, 

toto sdělení tedy pro redaktory nebylo dostatečně atraktivní. 

 

8.9. 11. 3. 2011 Vyjádření ministra práce a sociálních věcí Jaromíra 

Drábka k dnešnímu jednání K9 o důchodové reformě29 
 

Krátká tisková zpráva, ve které jde spíše o soukromý a politický dojem Jaromíra Drábka 

ohledně jednání skupiny K9 o důchodové reformě. Ten den byl totiž po předchozích jednáních 

schválen návrh týkající se druhého pilíře důchodového systému a to ve zprávě ministr kvituje 
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s povděkem (zpráva je psána v první osobě, označila jsem proto za autora pana Drábka, jejím 

původcem však mohl být jakýkoli zaměstnanec tiskového oddělení MPSV). Dalším bodem, 

kterým se ministr zabýval, bylo sjednocení sazeb DPH. Následuje soukromý odhad, dle nějž 

by tento krok neměl mít zásadnější vlivy na inflaci a neměl by proto být bolestným. Jedním 

dechem ovšem ministr dodává, že se však ze získaných prostředků nepodaří pokrýt veškeré 

budoucí náklady zamýšlené reformy, zejména opatření posilující konkurenceschopnost české 

ekonomiky se tak nepodaří zcela naplnit. 

Vedle krátkého prohlášení je fotografie zobrazující sloupky mincí (jedná se o starší 

československé desetihaléře, dvacetihaléře a koruny), což má nejspíše ve čtenáři vzbudit 

dojem, že se jedná o ekonomické téma související úzce s financemi. Na druhou stranu však 

tento obrázek nemá s článkem žádnou věcnou spojitost, jistě nebyl vyfotografován za tímto 

účelem a to celé vytváří dojem, jakoby někdo na webovém vyhledavači zadal dotaz např. 

mince a náhodně zvolený obrázek k textu přidal, což působí dosti laciným dojmem.  

Jak bylo tedy řečeno, tisková zpráva obsahuje spoustu ekonomických interpretací a 

osobních postojů. Na ty je ovšem pečlivě poukázáno a čtenář je tedy upozorněn, kdy se jedná 

o obecný popis situace a kdy o osobní hodnocení ministra.  

Ačkoli se jedná o velice atraktivní téma, relevantní články nalézáme ve sledovaném 

období pouze v deníku Právo. Příčinou by mohlo být, že téma plánovaného sjednocení sazby 

DPH a s tím spojený druhý pilíř důchodového systému, bylo v analyzovaných denících 

interpretováno již několikrát, a to právě v průběhu jednání o něm. Všechny tři deníky 

poukazovaly spíše na zamýšlené parametry a na koaliční jednání. Hospodářské noviny a 

Mladá fronta DNES tedy možná vyhodnotily opětovně reprodukovat to, co bylo již řečeno, 

jako neefektivní a věnovaly se jiným tématům. Rovněž ovšem tato tisková zpráva prezentuje 

soukromé postoje pana Drábka a je velmi krátká. To odporuje tezím pánů Crhy a Křížka o 

úspěšné tvorbě tiskových zpráv (vysvětleno výše v teoretickém základu práce). 

Nicméně deník Právo se tématu druhého pilíře i sjednocení sazeb DPH věnuje i nadále. Je 

možné tedy porovnat dva články ze dne 9. a 10. 3. 2011. V prvním případě se jedná o 

rozhovor Jakuba Svobody s Pavlem Rusým na první a s pokračováním na druhé straně „Nový 

důchodový systém bude horší než nynější“.
30

 Zatímco v tiskové zprávě vítá pan Drábek 

                                                           
30

 Uváděla jsem, že v této práci nebudou analyzovány rozhovory, nicméně sama tisková zpráva působí až 
publicistickým stylem, jelikož obsahuje značné množství subjektivních názorů pana Drábka. Rozhodla jsem se 
tedy v tomto případě učinit výjimku a tento rozhovor je do analýzy zařazen. 
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zavedené kroky a vyjadřuje se pozitivně ke schváleným změnám, pan Rusý naopak nesouhlasí 

ani s jedním parametrem a ostře změny kritizuje. Uveďme nyní pár příkladů: „Jak se Vám 

zamlouvá nápad vlády spojit důchodovou reformu se sjednocením sazeb DPH na dvaceti 

procentech? Vůbec. …; Na mě to působí jako zoufalé politické gesto, bohužel. …; Považuji 

toto tvrzení za nejškodlivější a nejzákeřnější mýtus o důchodech. …; …to už vnímám téměř 

jako podvod… atpod.“ Z uvedených ukázek je tedy patrný diametrální rozdíl v pohledu na 

věc obou politiků. Nicméně i sám novinář skladbou svých otázek panu Rusému „nahrává na 

smeč“. Například volba jazykových prostředků v otázkách „Jak se Vám zamlouvá nápad 

vlády …; K čemu je vlastně oněch sedm výjimek u potravin?; Proč by si lidé vlastně měli 

spořit v soukromých fondech?… atpod.“ I sám titulek zprávy „Nový důchodový systém bude 

horší než nynější“ je svým vyzněním negativní. Součástí rozhovoru je fotografie pana 

Rusého, na níž je zobrazen se sympatickým úsměvem.  

Druhého dne Právo publikuje na straně šest v sekci Publicistika sloupek pana Jana Kellera 

„Ti nahoře za nic neručí“. V něm pan Keller ostře vystupuje proti systému druhého pilíře 

důchodové reformy, na rozdíl od pana Drábka v něm vidí nejistoty, nerentabilitu vkladů pro 

přispěvatele a kritizuje absenci záruky, že prostředky ve fondech nebudou znehodnoceny. 

Rovněž na několika místech označuje ministra Drábka za nedůvěryhodného a vládní členy za 

„gaunery“. Součástí sloupku je fotografie (neutrální, průkazového typu) pana Kellera.  

Z uvedeného tedy plyne, že oba články jsou v názorové opozici s vyjádřením pana 

Drábka, neshodují se ani na základní interpretaci ekonomických důsledků zaváděných změn, 

vystupují proti nim a v obou případech zaznívá i kritika na stranu vlády jako celku. To plně 

koresponduje s levicovým zaměřením deníku a vzhledem k použitým útvarům (rozhovor a 

sloupek) neodporuje etickým principům novinářské práce.  

Na závěr ještě uveďme, že jednání vlády o sjednocení (tedy zvýšení) sazby DPH bylo 

téma natolik atraktivní, že ve své době zastínilo ve všech třech denících důchodovou reformu 

jako takovou a stalo se dominantní a samostatnou náplní. Buďto bylo pojednáváno 

samostatně, a pokud byly přidruženy informace o reformě penzí, byly pojednány okrajově. 

Z celé problematiky zavádění druhého penzijního pilíře tedy došlo k primingu sjednocení 

sazeb DPH a v souvislosti s důchodovou reformou byl použit rámec zdražování. 

V této době bylo v denících možné rovněž zaznamenat vysoký podíl článků na téma 

tsunami v Japonsku a následné jaderné hrozby. 
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8.10. 6. 4. 2011 MPSV zveřejnilo kalkulačku k důchodové reformě31 
 

Tato zpráva představuje webovou aplikaci, tzv. kalkulačku k důchodové reformě
32

, díky 

které mají uživatelé možnost orientačně si zjistit předpokládanou výši svého důchodu, věk, ve 

kterém dosáhnou důchodového věku a rozdíl výše důchodu u mužů a žen. Zpráva stručně 

uvádí, jaké údaje budou muset uživatelé vložit (rok narození, pohlaví, počet dětí u žen, 

průměrný měsíční hrubý příjem a očekávané měsíční zhodnocení vkladů od penzijních fondů) 

a poté vysvětluje dva výsledky (dvě varianty), které kalkulačka spočítá. První varianta spočítá 

důchod, pokud se občan do reformy nezapojí a druhá pro opačný případ. 

Dále zpráva také upozorňuje na další odkazy a dokumenty, které jsou pro veřejnost 

dostupné na stránkách ministerstva. V samotném závěru nalézáme tři kratší odstavce, ve 

kterých jsou v základních obrysech vysvětleny základy důchodové reformy (princip 

dosavadního systému – prvního pilíře, opt-outu – druhého pilíře a soukromého fondového 

spoření – třetího pilíře) a rovněž cíl reformy. Tím má být rozložení rizik, lepší zhodnocování 

spořících vkladů a vytvoření nového systému, který bude kombinovat státní zaopatření 

důchodů spolu s osobní účastí ve formě spoření. 

Tisková zpráva představuje tuto aplikaci jako užitečnou pomůcku, díky níž každý získá 

přesný odhad své budoucí penze. Opět zde nalézáme velmi pozitivní prezentaci tématu a další 

vyzdvihování předností důchodové reformy obecně. 

Hospodářské noviny předkládají 8. 4. na 10. straně pouze publicistický článek Pavla 

Sobíška (hlavní ekonom UniCreditBank) zhruba na půl strany nesoucí titulek „Vychýlená 

penzijní kalkulačka“. V záhlaví je umístěna menší fotografie usmívajícího se pana Sobíška. 

Ten v textu používá ironii, aby poukázal na chyby, jež aplikace obsahuje. Kalkulačku 

vyhodnotil jako zavádějící a zkreslující. Uvádí pro svá tvrzení vždy přesná odůvodnění a 

předkládá i vlastní propočet. Tím tedy aplikaci jednoznačně odsuzuje. V poměru k tiskové 

zprávě se nedopustil žádného pokřivení uvedených informací, naopak přinesl přesný popis 

aplikace a vysvětlil princip, na němž je založena. Tím tedy laikovi zprostředkoval v porovnání 

s tiskovou zprávou detailnější informace a upozornil jej, nač je třeba dávat si při použití 

aplikace pozor.  

                                                           
31

 http://www.mpsv.cz/files/clanky/10654/06042011_v2.pdf 
32

 http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz/www/ 
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V Mladé frontě DNES 9. dubna Jitka Vlková píše na 10. stránce článek rovněž 

vyhodnocující aplikaci s titulkem „Kalkulačka penzí: čisté výnosy fondů z říše snů“. Koncept 

kalkulačky kritizuje, poukazuje na jeho vady a pokud je uvádí, vždy podá detailní vysvětlení. 

Rovněž byl proveden propočet modelového příkladu. Velký prostor je ale dán pracovníkovi 

MPSV Tomáši Machancovi, který má vždy možnost dotazy a poznámky vysvětlit a obhajuje, 

že výsledky jsou skutečně pouze orientační. Text je tím pádem vyvážený. Prostor je dán 

rovněž Pavlu Rusému – sociologovi – který dal zprávě název tvrzením, že výnosy 

předpokládané ministerstvem jsou jako z říše snů. V porovnání s tiskovou zprávou je tedy 

článek detailnější a vysvětluje, jak výsledky aplikace chápat. Principy a data žádným 

způsobem nemanipuluje, ale rozvádí do důsledků. Vedle této půlstránkové zprávy je 

přehledné schéma výpočtu modelového příkladu a odkaz na webové stránky, kde je 

kalkulačka k dispozici.  V závěru je článek ironický.  

Právo se tématu Důchodové kalkulačky nevěnovalo. 

Oba deníky zde zafungovaly jako zprostředkovatelé informací a upozornění, které 

ministerstvo ve zprávě ani u aplikace neuvádělo, když odhalují čtenářům nepřesnosti, které by 

laik jednoznačně nebyl s to rozpoznat a zdůvodnit si, že se jedná o orientační výsledky 

vycházející pouze za určitých předpokladů. Uvedením příkladů dávají oba autoři čtenáři 

možnost si princip lépe představit a pochopit, v čem konkrétně spočívají jeho nedostatky a 

rizika. Užitím ironie byly články odlehčeny a humor v nich zvyšuje čtivost celého textu. Oba 

deníky pracovaly s vlastními zdroji a ke spolupráci na tvorbě článků si přizvaly odborníky. 

 

8.11. 21. 4. 2011 Odchod odborářů z jednání je zbabělý, říkají 

ministři z TOP0933 
 

Tato zpráva reaguje na nezdárný průběh schůze tripartity konané 21. 4. 2011, na které 

měli vládní ministři – mezi nimi tedy i Jaromír Drábek a Leoš Heger (ministr zdravotnictví, 

TOP09) spolu s odboráři a zástupci zaměstnavatelů diskutovat nad parametry zdravotnické, 

sociální a důchodové reformy. Zástupci odborů totiž jednání předčasně opustili, aniž by došlo 

k jakémukoli věcnému projednání či posunu. Tisková zpráva dává prostor oběma ministrům, 

aby vyjádřili svůj názor na tento přístup. Oba dva tak hájí vládní priority a vystupují zde jako 

                                                           
33

 http://www.mpsv.cz/cs/10730 
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otevření a slušní politici se zájmem komunikovat, kteří se na jednání důkladně připravovali a 

zástupci odborů vychází z této zprávy jako ti (promiňte mi tento expresivní výraz) „zlí hoši“. 

Slova Jaromíra Drábka mířená na odbory zpochybňují jejich důvěryhodnost, viní je 

z úkroků stranou a preference protestních akcí namísto produktivního vyjednávání. Ministr 

Drábek tedy odsuzuje celé toto chování. 

Pan Heger je naopak přesvědčen, že se odborům jedná o politický vliv a vyjadřuje spíše 

zklamání z celého výsledku. Obhajuje rovněž proreformní myšlení a potřeby reformy zavést 

ještě na konci toho roku. Následně přidává i obvinění, že zástupcům odborů jde pouze o 

zvýšení mezd, nikoli o dosažení nějaké systémové změny a toto argumentuje změnou postoje 

odborů v závislosti na projednávaných krocích. 

Oba ministři jsou zde citováni ze svého komuniké k novinářům, které provedli po odchodu 

zástupců odborů z jednání. Tato zpráva vznikla spíše jako „doplňkový produkt“, ve kterém 

nalézáme souhrn jejich názoru na nastalou situaci. 

Ilustračním fotem u této TZ je řada prázdných židlí, jež má pravděpodobně zpodobnit 

prázdnou jednací síň z důvodu odchodu odborářů a následně předčasného ukončení celého 

jednání. 

Zprávy s podobným obsahem nalézáme v Hospodářských novinách a v Právu. 

Jeden den po jednání tripartity, tedy 22. 4. 2011, přináší Hospodářské noviny rozsáhlou 

zprávu Jakuba Kalenského a Jiřího Táborského na téma plánovaných vládních reforem. Na 

úvodní straně je téma v hrubých rysech představeno v článku „2011: vláda předloží dva 

reformní balíky“ a ten pokračuje na stranách dva a tři „4x jak si Nečas představuje 

schvalování reforem.“ Jedná se o kompletní souhrn všech plánovaných reforem – tedy 

sociální, zdravotní, daňové a dalších a přímo na průběh schůze ministrů Hegera a Drábka 

s odboráři a zaměstnavateli se tedy nezaměřuje.  

Jediný styčný bod, který nalézáme ve spojitosti s uveřejněnou tiskovou zprávou, je 

fotografie, která doprovází podčlánek celého tématu „Stát zaplatí těm, kdo najdou lidem 

práci.“ Tento se zaměřuje na vznik privátních pracovních agentur, které by měly pomáhat 

úřadům práce a o schůzce tripartity žádné informace ve zprávě nejsou. Přesto byl jako 

ilustrační fotografie použit právě odchod představitelů odborů ze schůzky s následujícím 

popisem: „ODCHÁZÍME! Reformní plány vlády rozzlobily odborové předáky, kteří včera 
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sáhli k nezvykle silnému gestu a na protest opustili jednání tripartity. Šéf ČMKOS Jaroslav 

Zavadil na snímku spolu s nejbližšími kolegy odchází z Úřadu vlády. Vláda podle něho dělá 

reformy po svém a je třeba se jí postavit.“ (foto čtk) 

Tato fotografie nesouvisí se zbytkem textu a bylo zde zachyceno pouze vyjádření pana 

Zavadila, které je ve vztahu k vládě negativní. Chybí zde objektivní vysvětlení situace a 

odchod zástupců odborů je zde vytržen z kontextu. Opět je pracováno s bohatými a pestrými 

grafickými prvky – ať již jde o uspořádání textu, velikost titulků, umisťování množství 

podnadpisů či práci s barvami. Tyto dva znaky jsou společnými indikátory bulvarizovaného 

textu. 

Zato Právo ten samý den o schůzce informuje detailněji. Věnuje jí prostor na začátku 

čtvrté strany v článku Jakuba Svobody „Odbory se naštvaly, chystají vlnu protestů“. V něm 

otevírají prohlášením, že po čtyřicetitisícové zářijové demonstraci a prosincové stávce 

státních zaměstnanců přijdou další protesty a motiv budoucích stávek provází celou zprávu. Je 

zde tedy operováno s negativním tématem, které vzbuzuje zájem a je atraktivní.  

Autor skrytě sympatizuje s postoji odborářů a pracuje účelově i s jejich výpověďmi. 

Nepoměrně vícekrát a vždy v úvodu odstavce je vyjádřen postoj a argument zástupců odborů 

(pana Jaroslava Zavadila z ČMKOS nebo Bohumíra Dufka z ASO). Vyjádření vládních 

představitelů (pánů Drábka, Nečase a Kalouska) jsou v protikladu k nim a autor je záhy 

dementuje, např.: „Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) včerejší odchod 

odborářů z jednání ostře odsoudil, podle něj „narušili sociální dialog“. Ten je však podle 

odborářů narušen už dlouho, a to neochotou ministrů hledat jakýkoli kompromis.“ Rovněž: 

„Někteří ministři označili postup odborářů za politický krok. To předáky urazilo.“ Ačkoli 

tedy dostaly prostor k vyjádření obě protistrany, zpráva je nevyvážená a jednoznačně se kloní 

k postoji odborů. Vzhledem k tomu, že článek není publicistický, ale zpravodajský, není toto 

seriózní a dochází k jasnému stranění jedné z vystupujících skupin. Za zdroj této zprávy 

můžeme považovat přímá prohlášení představitelů jednání po ukončení schůzky a odchodu z 

ní. Článek není rozsáhlý a neobsahuje ani žádný obrazový materiál. 
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9. Závěr: 
 

Základní výzkumnou otázkou této práce bylo, zda docházelo u analyzovaných deníků 

k odklonu od informací obsažených v tiskových zprávách MPSV ČR zaměřených na téma 

důchodové reformy. Výsledky této analýzy prokazují, že v žádném ze zkoumaných deníků 

nedošlo ani k záměrné a ani k náhodné deformaci údajů a dat, manipulaci s nimi či jejich 

zkreslení. Naopak byla některá data v mnoha případech v porovnání s tiskovými zprávami 

vysvětlena v denících důkladněji a hlouběji. 

K rozdílům mezi tiskovými zprávami a mediovanými texty docházelo v případě odlišné 

ekonomické interpretace dopadů některých opatření (na rozdíl od tiskových zpráv byly deníky 

kritičtější a nenahlížely na vše pozitivně a prorůstově). Případně byly některé údaje 

zdůrazněny, jiné ustoupily do pozadí tématu atpod. Rovněž nedocházelo ani k prezentaci 

subjektivních postojů ministra Drábka, které se v tiskových zprávách nezřídka vyskytovaly, 

ale redaktoři naopak projevovali vlastní postoj, či reprodukovali hodnotové soudy jiných 

zdrojů. To vše je ale v naprostém pořádku, média na to mají pochopitelně právo a dokonce se 

to od nich i očekává. 

Tato práce však přináší i další poznatky. Došlo k potvrzení některých mediálních teorií, 

základních principů novinářské práce a fungování médií. V komunikaci a prezentaci témat 

bylo u všech tří deníků možné pozorovat znaky bulvarizace v plném rozsahu vymezení – tedy 

v rozsahu, formě, způsobu oslovení i snaze přizpůsobovat se trhu. Nejznatelnější však byla 

forma oslovení. Nepřehlédnutelné senzační titulky psané masivním velkým písmem, které 

zaujímalo takřka více prostoru než samotný text, množství podnadpisů, barevných polí a 

různých schémat a souhrnů často pokrývalo beze zbytku celou stranu deníků. Zarážejícím by 

se mohlo zdát, že nejmarkantnější stopy bulvární formy oslovení nesly ve svých článcích 

Hospodářské noviny. 

Je to nejspíš důsledek konkurenčního boje mezi jednotlivými deníky, které nechtějí přijít o 

jediného čtenáře a naopak získat nové a zvyšovat si tím tak prodej svých novin a dosáhnout 

větších zisků. Díky tomu si můžeme povšimnout i značné homogenizace obsahu. Všechny 

deníky ve sledovaném období ve snaze držet krok s konkurencí přinášely téměř stejná témata, 

která by mohla vyhovovat široké mase čtenářů. A důchodová reforma a nastavování jejích 

parametrů bylo celospolečensky významné téma, které média sledovala po celý rok. Projevily 

se tedy jasně i základní zpravodajské hodnoty a princip gatekeepingu. Vysokou míru 
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významu prezentace důchodové reformy ve všech denících můžeme dokázat i rozsahem 

zpráv, umisťováním tématu na titulní strany a do přední sekce zpravodajství i samotnou 

četností výskytu článků na toto téma.  

Dalším potvrzením již definovaných principů bylo i uplatnění základních novinářských 

rutin. Uveďme příkladem přidělení tématu důchodové reformy v Mladé frontě DNES 

prioritně Jitce Vlkové a v Právu Jakubu Svobodovi. Rutinní bylo i užívání relativně chudé 

základny opakujících se zdrojů (ať již se jednalo o experty, kteří se vyjadřovali k tématu, či o 

politiky, kteří prioritně dostávali prostor k vyjádření). Ve většině případů však novinář získal 

informace osobně (např. aktivní účastí na jednáních apod.).  

Shodný je pro všechny tři deníky i způsob uchopení tématu a nastavení kontextuálního 

rámce. Je možné pozorovat, že circa první tři sledované měsíce média používala 

v komunikaci agendy MPSV ČR rámec razantních a nutných změn, následně byla zasazena 

do kontextu nejistoty a obav z budoucnosti a na jaře 2011 již byla důchodová reforma pevně 

zakotvena do rámce zdražování. Tyto rámce vznikaly zejména v důsledku primingu 

negativních a senzačních informací, které mnohdy zastínily jiné aspekty komunikované 

problematiky. 

Navzdory volbě výrazně politicky polarizovaných deníků tak objevujeme relativně stejný 

mediovaný obsah.  

Svůj charakter si analyzované deníky však dokázaly i přesto udržet. Hospodářské noviny 

se ve svých zprávách v porovnání se zbylými dvěma deníky největší měrou orientují na 

ekonomickou stránku probíraných témat a jejich články jsou nejvyváženější. Mladá fronta 

DNES zase přinesla nejširší spektrum své agendy i mluvčích a zdrojů. A Právo si 

ekonomickou interpretací dopadů zaváděných změn, vnášením levicových postojů redaktorů 

do zpravodajství, řazením mluvčích, výběrem zdrojů a v neposlední řadě i náplní 

publicistických útvarů zachovalo levicový charakter.  

Tyto a další výsledky mne v průběhu práce vedly k vytvoření dvou následujících hypotéz. 

H1: Navzdory výrazné politické polarizaci prezentují analyzované deníky společensky 

závažná témata podobným způsobem. 

H2: Současný způsob tvorby tiskových zpráv z dílny MPSV ČR je ve vztahu k analyzovaným 

deníkům neefektivní formou komunikace. 
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Motivy, které mne přivedly k první hypotéze, jsou obsaženy v předchozím výkladu. 

Vzhledem ke struktuře této práce, jejímu zaměření i dosaženým výsledkům však dochází ke 

konfliktu mezi tím, že byla zjištěna značná míra homogenizace obsahu, používání obdobných 

postupů, nastavení shodných komunikačních rámců a shodně indikován i vysoký význam 

tématu u všech deníků. Nicméně přetrval charakter deníků a jejich politické vymezení zůstalo 

rovněž nezměněno. Proto by bylo vhodné otestovat a ověřit tuto hypotézu (např. 

kvantitativním výzkumem), aby byl tento konflikt vyřešen.  

Druhou hypotézu jsem vytvořila, jelikož tiskové zprávy samotné nebyly 

pravděpodobně zdrojem analyzovaných. Autoři ve většině čerpali ze svých ověřených zdrojů 

případně sledovali osobně vývoj situace a nespoléhali na editování tiskové zprávy. Současně 

čerpání informací z tiskových zpráv nepředstavuje nejrychlejší formu zpravodajství a novináři 

se tak k tiskovým zprávám obrací spíše zpětně. Tato hypotéza rovněž vyžaduje testování 

formou např. kvantitativního výzkumu. 

Způsob, kterým novináři v analyzovaných denících interpretovali téma připravované 

důchodové reformy, vykazoval jisté známky pravidelnosti. Ty jsem vytřídila, sumarizovala a 

na jejich základě sestavila typizaci novináře podle jeho přístupu ke komunikaci vývoje 

společensky závažných témat. 

1. Nedočkavec 

1.1. Nedůsledný nedočkavec 

1.2. Pečlivý nedočkavec 

2. Lenoch 

3. Opozdilec 

4. Nihilista 

Předešlé typy novinářů můžeme dále rozdělit na: 

A. Vlídný učitel 

B. Přísný učitel 

Nyní jednotlivé typy vysvětlím. Nedočkavec je novinář, který o zprávě píše již v průběhu 

jejích příprav a nečeká tak až na konečnou podobu události. Může tedy informovat pouze o 

návrzích jednotlivých protistran a o průběžné situaci. Nedůsledný nedočkavec se spokojí 

pouze s tímto sdělením a už neuvede, který z jím prezentovaných návrhů je platný a v jaké 
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podobě. Pečlivý nedočkavec je jeho opakem a po ukončení všech jednání prezentuje 

čtenářům konečnou podobu tématu. 

Lenoch je novinář, který neinformuje o průběhu jednání a vývoji situace jako Nedočkavec, 

ale interpretuje pouze finální podobu tématu.  

Opozdilec si tématu nevšímá ani v průběhu jeho příprav a ani po oznámení jeho konečné 

podoby, ale věnuje se mu až zpětně, např. v souvislosti s jinou problematikou. 

Nihilista pak téma nereprodukuje vůbec. 

Všichni tito novináři (až na nihilistu, v jeho případě je takové dělení zbytné) mohou ve vztahu 

k příjemci působit jako: 

Vlídný učitel - ten téma důsledně vysvětluje, upozorňuje na podstatné věci, na rizika, 

předkládá příklady, radí a poukazuje na dopady pro jednotlivce;  

nebo jako přísný učitel - ten se ve výkladu omezuje na pouhou reprodukci známých faktů a 

dostupných dat, ale ty již ponechává bez bližšího vysvětlení a příjemce tak musí problematiku 

pochopit sám. 

 

10. Summary: 
 

Conducted research was achieved the answer to the original research question of whether 

there was analyzed daily newspapers to deviation from information contained in press 

releases MLSA focused on pension reform. Results of the analysis did not confirm any real 

substantive deviation from the press releases reported data or information. Differences 

between the Articles in the analyzed newspapers and press releases can be seen only in the 

following cases - difference of opinion value judgment, different economic interpretation - 

journalists are usually more critical. But this is obviously all right and it corresponds with 

what is right and what journalist from his job after all we expect - critical thinking. 

Although this thesis was only one initial objective, the results of analyzes of individual 

articles confirmed some of the principles of journalism and basic media theory. In this thesis 

it is possible to confirm the trend found tabloidization of media, a significant economic 
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impact on the news and style of media, there is a homogenization of content, we confirm the 

basic principles of gatekeeping, using routines in journalism, factors influencing the selection 

of sources, confirm second level agenda setting (framing, priming) and fundamental news 

values. 

These factors can be found identically in all three journals. Still retaining politically 

polarized definition and character. 

There has to generate two new hypotheses that could be tested such as quantitative 

research. It is a hypothesis: 

H1: Despite strong political polarization present analyzed diaries socially serious topics in 

same way. 

H2: The current method of creating press releases from the workshop MLSA is in relation 

to the analyzed newspapers inefficient form of communication. 

Finally, this thesis brings typing of journalists according to how presents the 

emergence of socially important topics. 
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