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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá mediální prezentací současné ekonomické krize a 

veřejným míněním o ekonomické situaci. Vychází především z teorie nastolování 

agendy. Zkoumá intenzitu, s jakou se danému tématu věnovaly deníky Hospodářské 

noviny a Blesk v období od září 2007 do prosince 2011, a pomocí obsahové analýzy 

zjišťuje, jakým způsobem o ekonomické krizi tyto deníky vypovídaly v prosinci roku 

2008. Potvrdilo se, že ekonomicky zaměřený deník mluví o krizi více, z širšího hlediska 

a více pátrá po jejích příčinách. Bulvární deník se v článcích o ekonomické krizi 

zaměřuje na Českou republiku, zmiňuje krizi převážně v kontextu neekonomických 

témat (a to hlavně sportu) a nepoužívá bulvární postupy v takové míře, jak by se dalo 

očekávat. 

Pomocí sekundární analýzy dat z výzkumu veřejného mínění byli odděleně 

zkoumáni čtenáři obou deníků. Ekonomické očekávání čtenářů Hospodářských novin 

odpovídalo mediální prezentaci do poloviny analyzovaného období. Ekonomické 

očekávání čtenářů Blesku se s mediální prezentací shodovalo pouze v období jejího 

vrcholu. Čtenáři Blesku vnímají ekonomickou situaci negativněji a méně proměnlivě, 

než čtenáři Hospodářských novin. 

Ekonomické a politické preference čtenářů odpovídají předpokladům, vytvořeným 

na základě odlišné hodnotové orientace obou deníků. 

 

Abstract 

This thesis deals with the current global recession, its presentation in the media, and 

the public opinion on the economic situation in the Czech Republic. It is based on the 

theory of agenda-setting. Content analysis is used to examinate the intensity of attention 

of two different journals paid to the subject of the recession in the observed period 
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September 2007 – December 2011, with a special focus on December 2008. The objects 

of the current study are two Czech nation-wide journals: the economic newspaper 

Hospodářské noviny and the tabloid newspaper Blesk. The study shows that the 

economic journal presents the recession more intensively, from a more general point of 

view, and questions the causes of the recession. The tabloid concentrates on the Czech 

Republic, writes about the recession primarily in the context of non-economical news 

(especially sport), and does not use the mechanisms typical for tabloids as much as 

expected.  

A secondary analysis of the outcomes of public opinion surveys examines the 

readerships of these journals separately. The economic expectations of the readers of the 

economic journal correspond with the intensity of attention paid by this journal to the 

recession, but only in the first half of the analysed period. The expectations of the 

tabloid readers correspond with the intensity of this journal’s coverage of the recession 

only during the time when it reaches its top. Blesk readers’ perception of the economic 

situation shows to be more consistent and more negative than that of the readers of 

Hospodářské noviny.  

The economic and political preferences of the readers correspond with the value 

orientation of the given journals. 
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ekonomická krize, obsahová analýza, sekundární analýza, agenda-setting, veřejné 

mínění, mediální prezentace, Hospodářské noviny, Blesk 

 

Keywords 
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news coverage 
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EKONOMICKÁ KRIZE : MEDIÁLNÍ OBRAZ A VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ 

 
Vymezení výzkumného problému 
 

Cílem této práce bude sledovat obraz současné hospodářské krize ve vybraných 

tištěných mediích a dále analyzovat veřejné mínění o této krizi.  

Práce bude sledovat korelace mezi četností výskytu tohoto tématu v médiích a 

veřejným míněním a bude zjišťovat, zda je veřejné mínění médii ovlivňováno, nebo ho 

média naopak reflektují. Dále bude sledovat i názory ekonomických odborníků. 

Budu vycházet z obdobného výzkumu Denise Wu, který zkoumal korelace mezi 

zobrazováním ekonomické krize v médiích, ekonomickými ukazateli a veřejným 

míněním v Číně a ve Spojených státech amerických.  

Vycházeje z teorie vlivu hodnotového systému na ekonomiku bude tato práce testovat, 

zda lidé pohlížejí na ekonomickou krizi odlišně v závislosti na svých hodnotách. 

 
Hypotéza 1: Veřejné mínění je ovlivněno zprávami v médiích (následuje média s určitým 

zpožděním). 

Hypotéza 2: Média následují názory expertů. 

Hypotéza 3: Jinak zaměřená média (HN a Blesk) interpretují krizi různě. 

Hypotéza 4: Jinak hodnotově orientovaní respondenti interpretují mediální zprávy 

různě. 

 
Struktura práce 
 

V teoretické části práce rozeberu teorie, zabývající se utvářením mediálního sdělení 

a jeho přenesením na příjemce, jako jsou teorie agenda-setting a agenda-framing, 

media-malady effect a teorie morální a mediální paniky. Dále se budu zabývat teoriemi 

o procesu utváření veřejného mínění, zejména teorií spirály mlčení. Krátce rozeberu 

možné příčiny ekonomické krize z pohledu různých ideologií.  

Institut sociologických studií 
Teze diplomové práce 
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Četnost pojmu "krize" v HN
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krize

Empirická část bude tvořena dvěma celky. Obsahovou analýzou novinových článků a 

sekundární analýzou výzkumů veřejného mínění. Zkoumané období bude pro obě 

analýzy shodné, a to přelom roku 2008 a 2009 kdy se téma ekonomické krize začalo 

v médiích objevovat výrazně častěji.  

Následující grafy ukazují zlom, který nastal právě v období, jež bude tato práce 

analyzovat. 

 
   Graf 1: četnost výskytu pojmu „krize“ v Hospodářských novinách   

(http://mediasearch.newtonmedia.cz) 

 
(www.cvvm.cas.cz) 
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Analytická část bude testovat závislosti mezi mediálním obrazem a vnímáním krize 

veřejností a dále bude zjišťovat, zda je vnímání ekonomické krize ovlivněno 

hodnotovou orientací respondenta, která bude zjišťována pomocí faktorů, tvořených 

spojením více proměnných. 

Na závěr budou zjištění podrobena diskusi.  

 

Předpokládané metody výzkumu a zdroje dat 
 
Obsahová analýza médií 
Data: Hospodářské noviny, Blesk, popř. Mladá Fronta DNES – články, v nichž se 

vyskytuje výraz „ekonomická / hospodářská / finanční krize“, v blíže specifikovaném 

období mezi lety 2008 a 2009. 

Zdroj: databáze Newton Media   (http://mediasearch.newtonmedia.cz) 

 

Analýza veřejného mínění 
Zdroj: Archiv sociologického ústavu (soc.cas.cz) 

Výzkumy veřejného mínění CVVM:  

- Hodnocení současné ekonomické situace v ČR 

- Míra zadlužení - běžní občané ČR 

-  Míra zadlužení - ČR jako stát 

- Je problémem míra současného zadlužení běžných občanů 

- Je problémem míra současného zadlužení ČR 

ISSP 

Eurobarometr: (http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm) 

- The financial situation of your household 

- The situation of the economy 

- What are your expectations for the next twelve months when it comes to 

economic situation in our country 

- Trust in institutions 

- Crisis on the job market has reached the peak / The worst is still to come 

- Who is able to take effective actions against the effect of economic crisis 

- Who has acted effectively 

 

European Values Study (http://www.europeanvaluesstudy.eu) 

European Social Survey (http://www.europeansocialsurvey.org/) 
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Úvod 
 

Cílem této práce, je srovnat dva celorepublikové deníky z hlediska toho, jakým 

způsobem podávají obraz o současné ekonomické krizi. Ve světle těchto zjištění pak 

prozkoumat, jak na ekonomickou situaci České republiky pohlíží čtenáři těchto deníků, 

a propojit tak mediální prezentaci s veřejným míněním. 

Srovnání bude dosaženo pomocí metody obsahové analýzy, pro niž byly záměrně 

vybrány dva velmi odlišné deníky – Hospodářské noviny a Blesk. První z nich je 

ekonomicky zaměřený a určený pro užší skupinu čtenářů. Druhý je bulvární deník, 

určený široké veřejnosti a nejčtenější v České republice. Cílem obsahové analýzy bude 

zjistit, jak se liší strategie, se kterou deníky o ekonomické krizi vypovídají a zda jsou 

tyto strategie konzistentní s hodnotovou orientací deníků. 

Názor čtenářů bude zmapován za pomoci sekundární analýzy dat, poskytnutých 

agenturou Median. Díky charakteru těchto dat lze zkoumat ekonomické očekávání 

čtenářů jednotlivých deníků, a to i opakovaně v delším časovém období. Tato analýza se 

zaměří na čtyřleté období od září roku 2007 do prosince roku 2011.  

Kromě očekávaného vývoje ekonomické situace budou čtenáři analyzováni 

z hlediska jejich politických a ekonomických preferencí. Díky tomu bude možné 

porovnat, zda jsou hodnoty čtenářů konzistentní s hodnotami daných deníků. 

Současná ekonomická krize je stále aktuálním tématem. Jako námět obsahové 

analýzy byla zvolena proto, že právě ekonomické zpravodajství může mít významný 

vliv na samotnou ekonomickou situaci. Chování a rozhodování jednotlivců má 

významný vliv na hospodářskou situaci. Pokud se významná část jedinců rozhodne 

změnit své spotřební chování, ovlivní tak stav ekonomiky. K takové změně může dojít i 

na základě informací, získaných prostřednictvím médií. Proto bude právě mediální 

prezentace podrobena analýze. 

Předmětem obsahové analýzy je vždy komunikace. Komunikace se skládá ze šesti 

základních prvků. Je to zdroj, proces kódování, zpráva, kanál přenosu informací a 

příjemce zprávy. To, na co se obsahová analýza zaměřuje, je zpráva. Její výsledky se 

ovšem mohou zmiňovat i o dalších prvcích komunikace [Holsti 1969:24]. Klasická 

otázka, shrnující analýzu komunikace zní: „Kdo říká co, komu, jak a s jakým účinkem?“ 

(„who says what, to whom, how, and with what effect?“) [Lasswel, Lerner, Pool 
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1952:12]. Tato analýza se pokouší zodpovědět na některé z těchto otázek, konkrétně na 

„jak“ a „s jakým účinkem“. Ten, kdo vysílá zprávu, je v tomto případě autor článku, 

tedy novinář, nebo externí přispěvatel. Příjemce zprávy je čtenář daného deníku a 

předmět komunikace, tedy „co“ je informace o ekonomické krizi. Otázka, jak je tato 

informace čtenáři předávána, tedy jakým způsobem a v jakém kontextu, bude 

předmětem detailní části obsahové analýzy zpráv, publikovaných během jednoho 

měsíce. Na otázku „s jakým účinkem“ se pak pokusí odpovědět propojení výsledků 

obsahové analýzy a sekundární analýzy veřejného mínění. Na tuto otázku totiž 

prostřednictvím obsahové analýzy v podstatě odpovědět nelze. Výzkumník z obsahu 

nemůže vyvozovat, jaký účinek bude mít na své obecenstvo [Holsti 1969:35-36]. 

V teoretické části diplomové práce bude nejprve vysvětleno, jakým způsobem 

působí média na své publikum podle teorie agenda-setting. Dále se práce konkrétněji 

zaměří na bulvární média a zpravodajské techniky, které jsou pro ně typické. 

V následující kapitole bude stručně popsán vznik a vývoj současné globální ekonomické 

krize. Práce se odvolává na dva odlišné ekonomické koncepty – keynesiánský a 

monetaristický, které pohlížejí na ekonomickou krizi rozdílným způsobem. Oba tyto 

principy a způsob, jakým se staví k příčinám krize, budou vysvětleny. V poslední 

kapitole teoretické části budou shrnuty dosud provedené výzkumy s podobným 

zaměřením. 

V empirické části bude nejdříve podrobně vysvětlena metodologie obsahové 

analýzy, způsob výběru analyzovaného vzorku, jednotlivé sledované proměnné, hlavní 

výzkumné otázky a hypotézy. Dále bude upozorněno na určitá úskalí výzkumu, týkající 

se validity a reliability. Následuje popis metodologie sekundární analýzy veřejného 

mínění, informace o poskytnutých datech, postup, jakým jsou tato data zpracována, a 

hypotézy. Poté je opět probrána otázka validity a reliability výzkumu. Poslední částí 

metodologické kapitoly je zamyšlení nad etikou výzkumu. 

Po metodologické kapitole následují přímo výsledky analýzy, které jsou nejprve 

popsány podrobněji a dále shrnuty a použity k vyvození závěrů v kapitole Interpretace.  

Na závěr tato práce diskutuje omezení a možné problémy výzkumu a navrhuje další 

postupy, jak analýzu rozšířit. 
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Propojením výsledků obsahové analýzy s veřejným míněním v kontextu 

ekonomické krize se dosud na českých datech nikdo nezabýval. V zahraničí přitom 

takových výzkumů proběhlo mnoho (viz 1.4 Dosavadní zjištění). 

Obsahová analýza není příliš rozšířenou metodou, pravděpodobně kvůli její časové 

náročnosti. Přínosem této práce je tedy vhled do způsobu, jakým deníky vypovídají o 

tématu, jež je stále velmi aktuální. Dále je jím průnik do problematiky toho, jak toto 

zpravodajství může ovlivňovat své publikum. 
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1. Teoretická část 
 
1.1 Působení médií 

Jedním z předpokladů této práce je, že média mají určitý vliv na své čtenáře a na 

jejich mínění. Ve svých výzkumech se tímto vlivem médií na veřejnost zabývali 

Maxwell McCombs a Donald Shaw, kteří vytvořili teorii nastolování agendy (agenda-

setting) (McCombs, Shaw 1972). Podle této teorie spočívá funkce médií v tom, že nutí 

čtenářovu pozornost, zaměřit se na určité problémy, a to tím, že o nich píší a nastolují 

tak určitou agendu. Představují publiku témata, o která by se mělo zajímat, o kterých by 

mělo vědět a přemýšlet. Novináři tak působí na smýšlení svého publika, ovšem nikoliv 

tím, že by se snažili přímo ovlivnit jeho názor na určité události a říkat mu, co si o nich 

má myslet. Ukazují mu pouze, na které události má zaměřit svou pozornost, které má 

považovat za důležité. Média by tak měla určovat, o čem bude veřejnost diskutovat a 

přemýšlet. 

V duchu této teorie je citát Bernarda Cohena: „Tisku se možná nedaří, říkat lidem, 

co si mají myslet, ale skvěle se mu daří, říkat jim, o čem mají přemýšlet.“1 [McCombs 

2009: 27]. 

Podle McCombse se čtenář dozvídá informace z médií za pomoci principu 

mimovolného učení, podobně jako zachycuje ostatní informace ze svého okolí. Média 

na něj opakovaně působí a vytváří v něm představu toho, o čem se právě mluví. 

Podobně jako u záměrně naučených informací, dochází i u těch mimovolně naučených 

k zapomínání. I účinky nastolování agendy se tedy časem rozpadají, pokud se média 

tématu přestanou věnovat a působit tak na čtenáře [McCombs 2009:82-83]. 

Média slouží jako prostředník mezi okolním světem a obrazy v našich hlavách 

[Griffin 2008:359]. Ovlivňují, na jaké události zaměříme svou pozornost. Kromě 

samotného nastolování agendy média uplatňují procesy, nazvané rámcování (framing) a 

usměrňování (priming) (McCombs 2009). 

Rámec je z pohledu této teorie „ústřední organizační myšlenkou zpravodajského 

obsahu, která mu dává kontext a napovídá, co je tématem, a to tak, že selektuje, 

                                                 
1 COHEN, B. The Press and Foreign Policy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963. dle 
[McCombs 2009: 27]. 
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zdůrazňuje, zamlčuje a komentuje“2. Rámcování je tedy spojování informací s určitými 

kontexty a vybírání určitých aspektů vnímání reality. Zvyšování důležitosti určité 

informace a snižování jiné [McCombs 2009:132-133]. Rámcování může mít velký vliv 

na to, jak čtenář (divák, posluchač) určitou zprávu vnímá. Jeho zájem o určitou událost 

se mění v závislosti na tom, v jakém kontextu je podána. Proto je v této obsahové 

analýze důležité, zaměřit se i na to, v jakém kontextu je ekonomická krize v novinách 

zobrazována, jaká jsou témata článků, v nichž je zmíněna, a s jakými dalšími motivy je 

spojována. 

Významným následkem nastolování agendy je usměrňování orientace veřejného 

mínění. Toto usměrňování, tedy spojnice mezi účinky nastolováním agendy, které mají 

za následek zvýšení významnosti určitého tématu v očích veřejnosti, se nazývá priming. 

Teorie primingu vychází z principu selektivní pozornosti veřejnosti. Lidé se nemohou 

zaměřit rovnoměrně na všechny podstatné události a vnímat všechny stejně. Jsou-li 

dotázáni na názor, týkající se určité aktuální události, např. při výzkumu veřejného 

mínění, nesnaží se v tu chvíli začít komplexně analyzovat daný problém a zohledňovat 

všechny dostupné zdroje. Řídí se kusými informacemi, které v danou chvíli považují za 

významné. Tuto významnost jim připisují především masová média [McCombs 

2009:176-177]. 

McCombs sám provedl několik výzkumů a vycházel i z výzkumů jiných, aby 

dokázal vztah příčiny a následku mezi mediální a veřejnou agendou, tedy vliv médií na 

veřejnost. Měřil, jakými tématy se média zabývají a v jaké míře. Pomocí řady 

panelových, longitudinálních i experimentálních výzkumů dokázal, že mezi mediální a 

veřejnou agendou existují prokazatelné korelace, navíc s určitým časovým posunem, 

který ukazuje, že se jedná o vliv médií na veřejnost, nikoliv veřejnosti na média 

[McCombs 2009:44-46]. Z jeho výzkumů vyplývá, že doba, jakou trvá přenos mediální 

agendy na veřejnou agendu, je obvykle mezi čtyřmi a osmi týdny [McCombs 2009:79]. 

Připouští ovšem, že korelace s časovým posunem nutně nedokazuje vliv jednoho na 

druhé. Jev může být vysvětlen i tím, že média i veřejnost reflektují skutečné události 

nezávisle na sobě a média tak pouze činí rychleji [Griffin 2008:361]. 

                                                 
2 TANKARD, J. et al. Media frames: approaches to conceptualization and measurement. Přednáška pro 
Association for Eduction in Journalism and Mass Communication, Boston, 1991. dle [McCombs 
2009:133].  
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Tato práce se zaměřuje pouze na vliv tištěných médií. Mnoho výzkumů se již 

zabývalo srovnáním televize a novin z hlediska schopnosti nastolovat agendu. Přibližně 

polovina výzkumů nezaznamenala žádný významný rozdíl. Druhá polovina ukazuje 

převahu působení novin, což může být překvapivé, protože televize je obvykle v 

současné době považována za vlivnější médium. Ukazuje se však, že čtenáři novin mají 

více času seznámit se s novinovou agendou, oproti televizi, která podává informace v 

rychlém sledu a v menším množství a zastává tak spíše funkci titulní strany novin. V 

novinách může určitá agenda působit na čtenáře už mnohem dříve, než se dostane na 

titulní stranu nebo do televizních zpráv [ McCombs 2009:85]. 

Zprávy, publikované na titulní straně, mají podle výzkumů nastolování agendy 

přibližně dvojnásobné množství čtenářů, než zprávy uvnitř novin [McCombs 2009:89]. 

McCombs se dále zabývá tím, zda jsou všichni lidé médii ovlivňováni stejně a 

dochází k závěrům, že nikoliv. Nastolování agendy podléhá více člověk, který má větší 

potřebu se v daném tématu zorientovat. Tato potřeba narůstá s nejistotou a s relevancí. 

To znamená, že člověk se nechá médii více ovlivnit, jestliže se ho téma nějakým 

způsobem týká a jestliže toho o něm moc neví [Griffin 2008:363-364]. Výzkumy, které 

se zabývaly mírou, v jaké je člověk vystaven působení médií, a jaký to na něj má vliv, 

dokazují, že při zvyšující se míře vystavení působení médií se stírají vlivy 

demografických rozdílů na posuzování významnosti určitého tématu. Jsou-li tedy lidé 

určitému tématu vystaveni často, považují ho za významné, nehledě na to, do jaké 

demografické skupiny spadají [McCombs 2009:194]. 

S přihlédnutím k významu role, kterou média v nastolování agendy hrají, je vhodné 

se zamyslet nad tím, co je zdrojem jejich informací. Novináři sami nikdy nemohou být 

schopni zachytit všechny podstatné zprávy, o kterých by měli veřejnost informovat. 

Častým zdrojem informací ohledně činnosti např. vlády nebo dění v byznysu jsou pro 

ně proto pracovníci v oblasti pro styk s veřejností, kteří jim poskytují uspořádané 

tiskové zprávy. Dalším významným zdrojem jsou tiskové konference a brífinky. 

Zdrojem zpráv, které se zabývají expertními tématy, zase bývají příspěvky, poskytované 

vědci. Obor public relations, tedy oddělení pro styk s veřejností různých institucí, má 

tudíž velmi významný vliv na nastolování agendy [McCombs 2009:152-154]. 

Tato práce se soustředí na zprávy, týkající se ekonomické krize. Ekonomické 

zpravodajství může mít obzvláště velký vliv. Negativní zprávy o ekonomické situaci 
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mohou negativně ovlivnit spotřebitele, pozměnit jeho chování a tím následně změnit i 

další ekonomické ukazatele. Mohou ho například přimět k většímu šetření a menší 

spotřebě, či jinému neobvyklému chování. Tento jev se nazývá media malady effect 

(Blood, Phillips 1997). 

Právě v této oblasti, která je tak citlivá na chování spotřebitele a tudíž i na jeho 

úsudku o aktuální ekonomické situaci, může velmi dobře fungovat tzv. sebenaplňující 

se proroctví (Merton 1948). Zprávy o špatném stavu ekonomiky mohou svým 

působením na jejich příjemce ovlivňovat jejich chování a dosavadní krizi tak ještě 

prohlubovat. V extrémním případě by dokonce mohla média zobrazováním falešných 

zpráv o neexistující krizi skutečnou recesi vyvolat. Právě proto jsem se rozhodla 

zmapovat způsob, jakým média zobrazují ekonomickou krizi. 

Výzkum Blood a Phillipse (1997) prokázal, že negativní zprávy o ekonomice 

utlumují spotřebu a pozitivně zabarvené články ji naopak posilují. Množství a pozitivní 

nebo negativní orientace ekonomického zpravodajství mělo silný vliv na ekonomické 

prostředí. Agenda ekonomického zpravodajství přitom nebyla nastolována panujícími 

ekonomickými podmínkami [McCombs 2009:184]. 

Na druhou stranu právě pro ekonomické zprávy je typické, že při utváření názorů na 

ně hraje významnou roli osobní zkušenost. Mnohé dopady ekonomických změn může 

čtenář sám pocítit, čímž je ovlivněno jeho vnímání těchto zpráv [McCombs 2009:99]. 

V současné době při zkoumání vlivu médií nelze opomíjet internetové 

zpravodajství, ke kterému se pozornost veřejnosti stále ve větší míře přesouvá. Z toho 

důvodu může zmiňovaná moc a vliv médií na nastolování agendy klesat. Podle Scotta 

Althause a Davida Tewksburyho z Univerzity v Illinois jsou klasická tištěná média v 

nastolování agendy účinnější, než elektronická. Čtenář na internetu má mnohem větší 

svobodu volby, sám si vybírá, co ho zajímá. Jeho volba není tolik ovlivněna volbou 

editora novin. Tím se může i zcela vyhnout hlavním proudům informací, které ve 

společnosti kolují, a nepovažovat je za podstatné. V dnešní době však ani tradiční 

tištěná média nemusí mít tak silný vliv, jako v minulosti [Griffin 2008:368]. 

 

Podle výše vysvětlené teorie nastolování agendy by samotný fakt, že se o 

ekonomické krizi píše v novinách, nehledě na to, v jakém světle je zobrazována, měl 

způsobit, že o ní lidé začnou uvažovat a diskutovat. Kromě četnosti prezentace daného 
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tématu se na nastolování agendy podílí ještě další prvky. Je to redakční členění, tedy 

umístění zprávy na významné pozici, jako je titulní strana, konfliktnost zprávy a délka 

jejího působení v čase, tedy jak dlouho se jí média věnují [McCombs 1986:8]. 

Proto se bude obsahová analýza zabývat i dalšími charakteristikami analyzovaných 

zpráv a nikoliv pouze množstvím pozornosti, kterou média hospodářské krizi věnují. 

 

1.2 Bulvární tisk 
Pro analýzu byly záměrně vybrány dva velmi odlišené deníky, aby bylo možné 

vysledovat, jakým způsobem o ekonomické krizi komunikují. Mimo jiné se tato 

obsahová analýza pokouší odhalit bulvární techniky a zjistit, zda se projevují i ve 

zprávách, zmiňujících se o hospodářské krizi. Analýza tak odhalí rozdíly mezi 

bulvárním a seriózním deníkem. 

Slovo „bulvár“ je odvozeno od názvu širokých ulic, kde byly původně tyto noviny 

prodávány kameloty, zatímco serióznější tisk bylo možné získat pouze formou 

předplatného. V našem prostředí má slovo bulvár často hanlivý nádech. Podle novináře 

Karla Hvížďaly se jedná o „… druh levného novinového zboží, (které) ve společnosti 

hraje jistou nezastupitelnou ekonomickou i sociální roli.” [Hvížďala 2011:79] 

Bulvární tisk je určený širokým masám a jeho cílem je, aby ho četli prakticky 

všichni. Jsou pro něj typické vysoké tržby z reklam a to zejména na levné, masové zboží 

[McQuail 2009:42 a Hvížďala 2011:80]. Jeho náklad a čtenost je obvykle 

mnohonásobně vyšší, než je tomu u seriózních novin [Hvížďala 2011:79]. Kromě 

přemíry reklamy je pro „komerční“ masová média typická snaha o pobavení. Tato 

média nekladou na čtenáře žádné nároky, jsou povrchnější a jejich obsah je spíše 

nepůvodní a standardizovaný [McQuail 2009:137]. 

Z grafického hlediska jsou pro bulvární tisk typické velké titulky, kresby, fotografie 

a krátké články. Často je v něm užíván nespisovný jazyk a emotivní výkřiky, za účelem 

přilákání pozornosti čtenáře. 

Hvížďala uvádí pět strukturálních znaků bulváru. Jeho funkcí je seznámení lidí, kteří 

příliš nečtou, s nejdůležitějšími politickými událostmi ve zjednodušené formě. Dále je 

to bezplatný právní a sociální servis, stimulace kultu úspěšnosti a kanalizace touhy po 

krvi a sexu. Pátým znakem bulvárních novin jsou pak velmi kvalitně zpracované 

sportovní rubriky, které často tvoří až polovinu obsahu. 
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Od seriózního tisku bulvár odlišuje to, že je založen na přenosu emocí, místo 

přenosu informací. Bulvární tisk pracuje s aktualitou, což je typ sdělení, který postupem 

času ztrácí svou hodnotu, narozdíl od informace, která si hodnotu zachovává [Hvížďala 

2011:80]. 

 

Mezi techniky, které bulvární tisk používá, aby zaujal čtenáře, a na které se bude 

obsahová analýza soustředit, patří orientace na osudy obyčejných lidí (human interest 

story)3, podávané dramatickým a senzacechtivým způsobem. V původním slova smyslu 

je human interest story příběh obyčejného, čtenářům dosud neznámého člověka, který 

musí bojovat s nepřízní osudu a jehož příběh je pro chod společnosti nepodstatný. Tento 

typ příběhů se rozvinul v bulvárních médiích. Určitým způsobem však human interest 

story pronikají i do širšího zpravodajství, a tedy do zpráv relevantních pro veřejnost, 

jako jsou informace politické, či ekonomické [Fine, White 2002:58-59]. 

Dalším bulvárním znakem je zaměření na zločiny, katastrofy, skandály, krize a 

slavné osobnosti [McQuail 2009:43] a tzv. infotainment, nebo infozábava, tedy mísení 

zábavných témat s důležitými informacemi [Hvížďala 2011:89]. 

Tato práce se v článcích o ekonomické krizi zaměří na následující bulvarizační 

techniky: personalizace/human interest, tedy články popisující osud konkrétních osob, 

přičemž budou rozlišeny populární osobnosti a „obyčejní lidé“; katastrofičnost, tedy 

spojování ekonomické krize s výrazy, které se obvykle pojí s přírodními katastrofami 

(např. zkáza, zachvátit atd.). Dále se zaměří na to, zda se v článcích o ekonomické krizi 

zmiňuje kriminalita a skandály, erotika a zda je užíván infotainment. 

Ačkoliv se standardní noviny začaly postupem času přibližovat bulváru a začaly 

přejímat některé jeho techniky, Hospodářské noviny lze stále ještě považovat za tisk 

seriózní [Hvížďala 2011:89]. Budou tedy fungovat jako protipól Blesku, který v České 

republice vznikl v roce 1992 jako první standardní bulvární deník.  

Podle Hvíďaly by se na bulvární tisk nemělo pohlížet s despektem. “Bulvár je 

přirozenou součástí každého mediálního světa.” Problém českého mediálního prostředí 

je spíše v tom, že zde chybí prestižní a seriózní tisk, jako jeho protiváha. Kromě bulváru 

se většina tisku řadí do kategorie tzv. pop-novin, které částečně přejímají bulvární 

                                                 
3 In HUGHES, H. M. News and the Human Interest Story. Chicago: University of Chicago Press, 1940.  
dle [McQuail 2009:43]. 
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techniky, mísí zpravodajství s emocemi a informace se zábavou. Jediným 

celorepublikovým deníkem, který lze považovat za skutečně seriózní jsou právě 

Hospodářské noviny [Hvížďala 2011:89]. 

 

1.3   Ekonomická krize 
Propuknutí současné globální ekonomické krize v takové síle bylo pro mnohé 

ekonomy i politiky překvapením, přestože bylo již dlouho možné pozorovat určité 

varovné signály [Islam, Verick 2011:9]. Kořeny současné hospodářské krize lze 

vystopovat ve Spojených státech amerických, kde mezi lety 2001 a 2003 americký 

Federální rezervní systém udržoval krátkodobé úrokové sazby na extrémně nízké 

úrovni, ve snaze podpořit ekonomický růst a zabránit hospodářské recesi. Neobvykle 

levné a dostupné hypotéky tak způsobily stavební boom. Vlastní bydlení bylo 

umožněno i lidem s nízkými a nejistými příjmy, kteří navíc často přehlédli dodatky o 

možnosti zvyšování sazeb, nebo jim nerozuměli, nezřídka proto, že šlo o přistěhovalce, 

kteří dostatečně neovládali anglický jazyk [Kohout 2010:12]. Tito lidé později nebyli 

schopni hypotéku na svůj dům splácet. V důsledku poklesu cen nemovitostí a zároveň 

nárůstu hypotečních úroků začali příslušníci americké nižší a střední třídy ve velkém 

opouštět své nesplacené domy, protože splácet drahou hypotéku na levný dům se jim 

nevyplatilo. Bankám se začal vymykat z rukou systém derivátů, zavedený 

v devadesátých letech. Velké banky zaznamenávaly výrazné ztráty a některé krachovaly 

a stát už je odmítl zachraňovat4. To, co začalo jako lokální krize na hypotečním trhu 

Spojených států v roce 2007, se pak postupně přelilo do dalších sektorů a krize nabyla 

celosvětového charakteru [Klváčová 2009:7]. 

Za pravý začátek krize je některými považován krach americké investiční banky 

Lehman Brothers v září 2008. Ten vyvolal nejistotu či dokonce paniku na trhu. 

V roce 2007 a 2008 se potýkají s fatálními problémy i některé významné evropské 

banky. V České republice se tou dobou ještě následky krize neprojevují. V září roku 

2008 však společnost Bohemia Crystalex Trading podstupuje insolvenční řízení a Škoda 

Auto snižuje výrobu automobilů. Člen bankovní rady České národní banky Mojmír 

Hampl tehdy tvrdí, že Česká republika je od finanční krize izolovaná.  V prosinci 2008 

je však České republice sníženo hodnocení důvěryhodnosti ratingovou agenturou 

                                                 
4 ŠIMEČKA, M. Stručné dějiny krize. Respekt 3.8.2009. 
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Moody´s z pozitivního na stabilní [Hamalčíková 2010:24-26]. Do tohoto období je 

situován sběr dat pro obsahovou analýzu. 

Česká ekonomika v posledních letech opírala svůj růst převážně o nemovitosti a 

automobilový průmysl, což jsou sektory, které byly krizí zasaženy nejvýznamněji 

[Kohout 2010:72]. 

V lednu 2009 zahajuje svou činnost Národní ekonomická rada vlády (NERV). Tento 

nezávislý poradní orgán byl zřízen proto, aby vládě pomáhal s ekonomickými 

reformami a opatřeními, ve chvíli kdy začala Česká republika pociťovat první dopady 

krize5. Podle předběžného odhadu HDP, vydaného v listopadu 2009 se česká 

ekonomika dostala do krize. V září toho roku je českými poslanci schválen rozpočet na 

rok 2010 s úspornými opatřeními [Hamalčíková 2010:26 a 28 ]. 

Nezaměstnanost se od června 2008 postupně zvyšuje, v prosinci roku 2008 dosahuje 

míra nezaměstnanosti v České republice 6 %, o rok později je to již 9,2 %. Vrcholem je 

únor 2010, kdy míra nezaměstnanosti dosahuje 9,9 %, dále začíná velmi mírně klesat. 

Koncem roku 2009 se začínají šířit náznaky o možném zlepšení a konci krize. 

V prosinci 2010 dojde k dalšímu stoupání nezaměstnanosti na 9,6 %. V prosinci roku 

2011, kdy končí období, analyzované v  této práci, dosahovala míra nezaměstnanosti  

hodnoty 8,6 %6. 

 

1.3.1 Teorie p říčin hospodá řského cyklu 

Vznik ekonomické krize, stejně jako obecně vznik hospodářských cyklů, není 

pojímán všemi ekonomy jednotně. Jejich pohled se liší podle toho, k jakému směru se 

kloní. 

Mezi dva základní ekonomické směry patří keynesiánství a monetarismus. Jedná se 

o hlavní směry liberálního a intervencionistického přístupu k hospodářské politice 

[Kladiva 2011:28] a jako takové mají i odlišný pohled na samotnou ekonomickou krizi.  

Podle keynesiánství je jasnou hybnou silou ekonomického rozvoje síla trhu. Stát má 

za úkol vyvažovat ekonomické výkyvy skrze veřejný sektor. Příčiny ekonomické recese 

podle keynesiánců tkví ve výkyvech celkové poptávky. Během období vysoké 

nezaměstnanosti a ekonomického poklesu by měla být ekonomika podporována 

                                                 
5 http://www.vlada.cz/cz/ppov/ekonomicka-rada/narodni-ekonomicka-rada-vlady-51371/ 
6 http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/?G=4&A=2&page=2 
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veřejnými investicemi a zvýšenou spotřebou. V době období růstu by se naopak měla 

držet zpátky a snižovat inflační tendence [Uusitalo 1984:38]. Mají-li lidé v ruce méně 

peněz, firmy produkují méně zboží a tím se zvyšuje nezaměstnanost a ekonomická krize 

se dále prohlubuje a volný trh podle keynesiánství není schopen se z ní vymanit 

[Heywood 2005:73]. Cyklický vývoj ekonomiky je podle keynesiánství důsledkem 

vnitřní nestability tržní ekonomiky. Kolísání poptávky vede ke kolísání HDP, 

zaměstnanosti a dalších ekonomických veličin. Pokles poptávky souvisí s 

pesimistickým očekáváním, která podnikatele vedou k omezování investiční aktivity 

[Klváčová 2009:10]. 

Podle teorie monetarismu jsou to výkyvy v množství peněz, co způsobuje výkyvy v 

ekonomice. Regulace množství peněz by měla být hlavním nástrojem hospodářské 

politiky a plánování. Monetarismus věří ve stabilitu soukromého sektoru a prosazuje co 

nejmenší zasahování vlády. Ekonomická recese je podle monetaristů reakcí na chybné 

kroky státu [Uusitalo 1984:38]. 

Monetaristé vnímají ekonomickou krizi jako běžnou fázi hospodářského cyklu a 

jako šanci k napravení chyb a obnově. Pro keynesiánce je krize pouze devastující a 

nežádoucí jev.  

Keynesiánství, jakožto směr prosazující silnou roli státu v řízení ekonomiky, 

odpovídá spíše levicově orientovaným politickým stranám a shoduje se s nimi také ve 

způsobu nazírání na sociální péči, která by podle nich měla být důsledná a celoživotní a 

nikoliv sloužit pouze jako nutná záchranná síť. 

Monetaristický pohled, který upřednostňuje volný trh a méně zasahující politiku, je 

zase blíže stranám pravicovým [Heywood 2005:74]. 

 

1.3.2 Příčiny ekonomické krize 

Kdykoli se přihodí nějaká nečekaná a negativní událost, odborníci, laici i média 

pátrají po příčinách.  

Příčiny současné ekonomické krize, o nichž se mluví v médiích i mezi odborníky, 

mohou být chamtiví hypoteční bankéři, kteří překročili etické hranice a začali příliš 

riskovat a nabízet hypotéky lidem, kteří je evidentně nebyli schopni splácet, dále 

ratingové agentury, které nevhodně odhadly situaci, politika volného trhu, nebo naopak 
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přílišný tlak vlády na zvýšení vlastnictví domů mezi chudší a střední třídou. Někdo viní 

přílišné rozšíření systémů typu kreditních a debetních karet [Bragues in Kolb 2011:3].  

Klváčová uvádí jako jednu z příčin současné krize monetární expanzi, 

uskutečňovanou v dobách ekonomického růstu, spolu s deregulací a pochybnými 

finančními inovacemi [Klváčová 2009:10]. 

Další často zmiňovanou příčinou je ztráta zodpovědnosti a vzájemné důvěry ve 

společnosti. 

Základním stavebním kamenem liberální demokratické společnosti je důvěra, která 

umožňuje správný chod půjček a dluhů, bez nichž by současné společnosti nemohly 

fungovat tak, jak fungují [Bragues in Kolb 2011:4]. 

Současná ekonomika je však podle profesora H. H. Friedmana pojímána tak, že 

bude-li každý sledovat pouze svůj vlastní zájem, bude systém fungovat ke spokojenosti 

všech. Zapomínáme na myšlenku Adama Smithe, kterou popsal ve své první knize (The 

Theory of Moral Sentiments), tedy že ekonomický růst závisí na morálce [Friedman in 

Kolb 2011:32]. 

Vzájemná důvěra je v současné společnosti klíčem k ekonomické prosperitě a 

vysoká úroveň důvěry v rámci určitého státu bývá obvykle provázena i lepším stavem 

ekonomiky [Mlčoch 2006:69 a 72]. 

Snižující se vzájemná důvěra ve společnosti tak může velmi poškodit stav 

ekonomiky a může být i jedním z důvodů vzniku ekonomické krize. 

 

Jak bylo ukázáno v předchozí kapitole, příčiny mohou být vnímány odlišně na 

základě různých ideologických pohledů. Vycházíme-li z toho, že analyzované deníky 

mají rozdílnou ideologickou orientaci, měly by tedy příčiny krize interpretovat odlišně. 

 

1.4   Dosavadní zjišt ění 
Vztahem mezi ekonomickými zprávami v tisku a veřejným míněním se opakovaně 

zabýval tým Denise Wu. Jedním z výzkumů, které provedl, byla longitudinální analýza 

zpráv, týkajících se ekonomické recese v americkém tisku v letech 1987-1996 (Wu 

2000). Zájem výzkumníků o vztah mezi mediálními zprávami a veřejným míněním byl 

motivován zjištěním, že média začala být často obviňována ze zhoršování již tak 
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oslabené ekonomiky publikováním pesimistických zpráv. Odpůrci tohoto názoru 

naopak tvrdili, že média pouze reflektují tvrdou realitu a ekonomiku neovlivňují.  

Studie Denise Wu je výjimečná zejména tím, že spojuje tři jevy – intenzitu 

novinových zpráv o ekonomické krizi, vnímání veřejnosti a skutečný stav ekonomiky. 

Podobným spojením se před ním zabývali Stevenson, Gonzenbach a David (1994)7 a 

Blood a Phillips (1995). Haller a Norpoth (1997) došli po analýze dat z let 1979 až 1990 

k závěru, že vystavení čtenáře ekonomickým zprávám nemá na jeho mínění tak 

významný vliv, jako skutečné ekonomické podmínky.  

Wu analyzoval články deníku New York Times, které obsahovaly slovo „recession“ 

v titulku. Tuto analýzu srovnal s výsledky veřejného mínění, kde se dotazoval na 

vnímání ekonomické situace, očekávání a důvěru, a s „ekonomickým indexem“, který 

byl složen celkem z jedenácti ukazatelů
8.  

Zkoumané období bylo rozděleno na tři části – před krizí, během krize a období 

zotavení ekonomiky. Vztahy mezi proměnnými se v jednotlivých obdobích lišily. 

Výzkumníci došli k závěru, že intenzita, se kterou se média tématu věnují, může dobře 

sloužit k predikci veřejného mínění. V období deprese média reflektují spíše vnímání 

veřejnosti, než reálný stav ekonomiky. V období zlepšování po krizi je však názor 

veřejnosti na ekonomickou situaci ovlivněn skutečnými hospodářskými podmínkami, 

nikoliv mediální prezentací. Závěry pro celé zkoumané období jsou takové, že 

ekonomické ukazatele ovlivnily respondenty v hodnocení současné situace, ale nikoliv 

v očekáváních. Mediální prezentace při zavedení ekonomických ukazatelů na veřejné 

mínění vliv neměla. Média následovala spíše reálnou ekonomickou situaci. 

Později provedl Wu další obdobnou analýzu, která používala data z let 2008 a 2009, 

z USA a z Číny (Wu 2011). Zabýval se tedy stejnou ekonomickou krizí, jako tato práce. 

Díky sběru dat ve dvou státech bylo možné výsledky porovnávat. Obsahovou analýzou 

novinových článků několika nejvlivnějších deníků, které vyšly na titulní straně a týkaly 

se ekonomiky, došel k následujícím závěrům. Články amerického deníku jsou více 

orientované na domácí ekonomiku, negativní a více odpovídající reálnému stavu 

                                                 
7  STEVENSON, R. L., GONZENBACH, W. J., David, P. Economic recession and the news. Mass 
Communications Review. 1994, roč. 21, s. 4-19. dle [Wu 2000:22]. 
8 1. průměrný pracovní týden manuálních pracovníků, 2. týdenní průměr žádostí o státní pojištění 
v nezaměstnanosti, 3. nové objednávky zboží a materiálů, očištěné od inflace, 4. výkon dodavatelů, 5. 
smlouvy a objednávky na provoz a vybavení, očištěné od inflace, 6. nově udělená stavební povolení, 7. 
změny nenaplněných objednávek zboží dlouhodobé spotřeby, 8. změny v cenách materiálu, 9. burzovní 
index, 10. peněžní zásoba, 11. index spotřebitelských očekávání. 
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ekonomiky a mínění veřejnosti. Čínské zprávy se naopak jeví jako nezávislé na 

ekonomických ukazatelích i vnímání situace veřejností.  

 

Zajímavé je zjištění, že ačkoliv americké zpravodajství dobře reflektuje reálnou 

ekonomickou situaci, zároveň ekonomické ukazatele také ovlivňuje. Výsledky tak 

potvrzují teorii „media malady“, zmiňovanou v kapitole o působení médií. 

Výzkumu vlivu ekonomického zpravodajství na veřejné mínění se dále věnovali 

následující výzkumníci. 

Haller a Norpoth provedli výzkum, kde analyzovali ekonomické zprávy 

v amerických denících a srovnávali respondenty podle toho, zda tvrdí, že jsou, nebo 

nejsou vystaveni zprávám o ekonomice. Došli k závěru, že názory obou skupin se od 

sebe výrazně neliší. Respondenti, kteří uvedli, že nejsou vystaveni ekonomickým 

zprávám, vnímali ekonomickou situaci podobně, jako respondenti, kteří ekonomické 

zprávy sledovali (Haller, Norpoth 1997). 

Youngkee Ju zkoumal obdobné téma v Jižní Koreji. Dělil zprávy o ekonomice na 

pozitivní a negativní, přičemž došel k závěru, že ty negativní ve zpravodajství 

převládají. Negativní zprávy měli větší šanci objevit se na titulní straně, nehledě na to, 

zda ekonomika zrovna stoupala, či klesala. Mediální prezentace podle tohoto výzkumu 

měla významný vliv na vnímání veřejnosti. Čím více se média zaměřovala na negativní 

zprávy, tím hůře hodnotili ekonomickou situaci respondenti (Ju 2008).  

Tento výzkum vycházel mimo jiné z literatury, pojednávající o velmi nízké znalosti 

reálných ekonomických podmínek (Conover, Feldman, Knight 1986), (Holbrook, 

Garand 1993)9. Tato myšlenka přepokládá, že většina lidí se nezajímá o tzv. tvrdá 

ekonomická data a ukazatele. V důsledku toho je pro média daleko snazší své publikum 

v tomto ohledu ovlivnit. Lidé si pak své představy o současném stavu ekonomické 

situace utvářejí daleko spíše na základě toho, co se k nim donese z médií [Ju 2008:239]. 

                                                 
9 CONOVER, P., FELDMAN, S., KNIGHT, K. Judging inflation and unemployment: The origins of 
retrospective evaluations. Journal of Politics. 1986. roč. 48. s. 565-588. 
  HOLBROOK, T., GARAND, J. C. What do citizens know and how do they know it? Explaining 
accuracy in economic perception during the 1992 presidential election. Paper presented at the annual 
meeting of the American Political Science Association, 1993, Washington, DC. dle [Ju 2008:239]. 
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Podobně Soroka došel k závěrům, že negativní ekonomické zprávy mají v médích 

mnohem více prostoru, než pozitivní, a mají také na publikum daleko větší vliv (Soroka 

2006). 

Mezi výzkumníky, kteří došli k odlišným závěrům, tedy nepotvrdili vliv médií na 

názor veřejnosti, ale naopak tvrdí, že média reflektují veřejné mínění, monitorují a 

dohlíží na sociální změny, patří Wright (1960), nebo Gonzenbach (1996)10. 

Pro získání přehledu slouží i výzkumy, které se zabývaly vlivem médií na veřejné 

mínění z jiných, než ekonomických hledisek. Iyengar a Simon se zabývali mediální 

prezentací války v Zálivu (1993). Došli k závěru, že zprávy, týkající se války, nejen na 

určitou dobu upozadily v médiích všechny ostatní události, ale také ovlivnily veřejné 

mínění tak, že názory občanů na dění kolem nich (funkce kongresu, důvěra k vládě, 

ekonomická situace), byly zaplaveny patriotismem11. 

Willnat a Zhu provedli v Hongkongu výzkum, který se zabýval souvislostí mezi tím, 

jak intenzivně je v médiích prezentována reforma guvernéra Pattena, a tím, jakou jí lidé 

přikládají důležitost. Došli k závěru, že média mají na veřejné mínění významný vliv, a 

to s týdenním zpožděním (Willnat, Zhu 1996).  

 
Většina výzkumů se shoduje, že prezentace ekonomických zpráv v médiích má vliv 

na veřejné mínění. Není však jisté, zda je významnější, než vliv osobní zkušenosti 

s reálnou ekonomickou situací. Rozdílné výsledky mohou být zapříčiněny různými 

použitými metodami, odlišnými analyzovanými vzorky a jinou dobou, ve které výzkum 

probíhal [Wu 2000:23]. 

 

V České republice se obsahovou analýzou zpráv o ekonomické krizi zabývaly 

například bakalářské práce K. Hamalčíkové (2010), která srovnávala deníky Právo a 

Lidové noviny, nebo R. Kladivy (2011), který srovnával Hospodářské noviny, MF 

DNES, Právo a Haló noviny. Z jiného úhlu na mediální diskurz, týkající se ekonomické 

                                                 
10 GONZENBACH, W. J. The Media, The President, and Public Opinion: A Longitudinal Analysis of The 
Drug Issue, 1984-1991. Manhaw, NJ, Lawrence Erlbaum, 1996. 
   WRIGHT, C. R. Functional analysis and mass communication. Public Opinion Qarterly, 1960, roč. 24, 
s. 606-620.  dle [Wu 2000:21]. 
11 IYENGAR, S., SIMON, A. News coverage of the Gulf crisis and public opinion: A study of agenda-
setting, priming and framing. Communication Research. 1993, roč. 20. s. 365-383. dle [Wu 2000:31]. 
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krize, pohlížela práce B. Čížka (2012), který se místo komparativní kvantitativní 

obsahové analýzy zaměřuje na analýzu diskurzivní12. 

Spojením ekonomických zpráv s veřejným míněním se u nás dosud nikdo 

nezabýval. 

                                                 
12 ČÍŽEK, B. Finanční krize v českém mediálním diskurzu. Bakalářská práce. Praha: FHS UK, 2012. 
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2. Empirická část 

2.1  Metodologie 

Hlavní metodou, používanou v této práci je obsahová analýza médií. Její výsledky 

pak budou doplněny o poznatky, týkající se veřejného mínění o dané problematice, 

získané pomocí metody sekundární analýzy dat. 

 

2.1.1 Obsahová analýza 

Metoda, kterou budu měřit intenzitu, s níž se deníky věnují krizi, a rovněž i metoda, 

pomocí které budu zjišťovat, jakým způsobem deníky krizi prezentují, se nazývá 

obsahová analýza. 

Jedná se o metodu kvantitativní klasifikace obsahu určitého komunikačního celku, 

pomocí systému kategorií, relevantních pro určité hypotézy, které se daného obsahu 

týkají [Berelson 1971:14-15]. 

Obsahová analýza je metoda, která by měla splňovat požadavek na objektivitu, 

systematičnost a všeobecnost.  

Objektivity lze dosáhnout tak, že každý krok ve výzkumném procesu provedeme 

přesně podle explicitně stanovených pravidel. Je proto potřeba každý krok analýzy 

pečlivě popsat [Holsti 1969:3]. 

Kroky, které je nutné učinit pro tuto analýzu, jsou následující: 

1) výběr zkoumaného vzorku dat  - výběr médií 

- definice klíčových slov 

- určení časového vymezení 

2) výběr kategorií, jejich hodnot a indikátorů 

3) stanovení hypotéz, které mohou být potvrzeny, či vyvráceny 

[Holsti 1969:25-27] 

 

Systematičnost obsahové analýzy je splněna, jestliže je inkluze či exkluze obsahu a 

kategorií provedena podle konzistentně aplikovaných pravidel. Způsob výběru musí být 

pevně stanovený a nemělo by být určitému obsahu záměrně bráněno účastnit se analýzy. 

Výběr jednotek nesmí být podřízen tomu, aby odpovídal výzkumníkovým hypotézám 

[Holsti 1969:4]. 

Do výběrového souboru této analýzy byly zahrnuty všechny články, publikované 

v jednom z celostátních deníků Blesk, nebo Hospodářské noviny, které vyšly během 
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zkoumaného období. Nejprve byly zaznamenány pouze počty článků, které obsahují 

dále vysvětlené klíčové termíny. Do druhé, podrobnější části analýzy, postoupily pouze 

články, publikované v období jednoho měsíce.  

Požadavek všeobecnosti vyjadřuje, že závěry získané analýzou musí být teoreticky 

relevantní. Výsledkem nemůže být prostý popis obsahu, bez vyjádření určitých vztahů 

[Holsti 1969:5]. Tato analýza bude v první řadě vypovídat o tom, v jaké míře se vybrané 

deníky zmiňují o ekonomické krizi. Již na základě těchto výstupů bude možné provést 

komparaci mezi jednotlivými deníky a v čase. Kromě toho pak bude možné srovnat tyto 

výsledky s výsledky následující sekundární analýzy veřejného mínění. Z podrobnější 

části obsahové analýzy pak bude možné zjistit, jakým způsobem se vybrané deníky o 

ekonomické krizi vyjadřovaly a zda tento způsob odpovídá předpokladům na základě 

jejich orientace. Z tohoto hlediska bude možné deníky vzájemně porovnat. 

 

Jednotkou obsahové analýzy jsou jednotlivé novinové články. Celý článek 

představuje vždy jednu jednotku. Za článek je považován jakýkoliv zpravodajský či 

publicistický útvar, delší než tři věty [Hamalčíková 2010:33]. 

Jako indikátor toho, zda se článek věnuje tématu současné ekonomické krize, byl 

zvolen výskyt klíčových slov.  

Klíčovými slovy, podle kterých budou vybírány jednotky, účastnící se analýzy, jsou 

„ekonomická krize“, „finanční krize“ a „hospodářská krize“, se kterými je pro účely 

analýzy nakládáno jako se synonymy. Do analýzy tak vstupují články, které obsahují 

alespoň jedno z těchto sousloví, v jakémkoliv pádu.  

Klíčová slova nejsou jediným možným indikátorem obsahu článku. Určitým 

způsobem se může ekonomické krize týkat i článek, který se o ní přímo nezmiňuje. 

Tento způsob byl zvolen proto, že díky textové databázi je pomocí klíčových slov 

možné zorientovat se ve velkém množství textu, aniž by bylo nutné číst veškerý obsah, 

a je proto možné analyzovat články, publikované během delšího období.  

Klíčový výraz se může vyskytovat i v článku, jehož hlavní téma je zcela jiné, tedy v 

článku, který není „o ekonomické krizi“, ale je v něm pouze zmíněna. Cílem této práce 

ovšem není analyzovat pouze články, zabývající se ekonomickými tématy. Téma 

ekonomické krize se objevuje i v článcích zcela jiného zaměření, týkající se např. 

sportu, nebo kultury. Tímto způsobem se zprávy o ekonomické krizi dostávají i ke 

čtenářům, kteří se cíleně o ekonomickou situaci nezajímají. Lidé si utvářejí vlastní 
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představu o současné ekonomické situaci státu a vycházejí přitom obvykle z mnoha 

zdrojů, nikoli pouze z ekonomicky zaměřeného zpravodajství [Wu 2000:21]. 

 

Pro účely analýzy byl použit mediální archiv Newton Media13, ve kterém je možné 

nejen nalézt veškerý zkoumaný mediální obsah, ale také vyhledávat články podle 

klíčových slov. Proto nebylo nutné veškerý text pročítat a bylo tak možné zpracovat 

daleko větší množství dat a zaměřit se na delší časové období. 

 

Samotná obsahová analýza bude rozdělena na dvě části. V první části obsahové 

analýzy budu zkoumat pouze to, jak moc daná média píší o ekonomické krizi a jak se 

toto množství proměňuje v čase. To poslouží jako úvod pro druhou část, kde se zaměřím 

na jedno kratší období a budu zkoumat, jakým způsobem vybraná média o ekonomické 

krizi v daném období píší. 

První část analýzy je tedy deskriptivní longitudinální měření a jejím výstupem bude 

grafické zobrazení postupného vývoje četnosti výskytu klíčových termínů ve zvolených 

tištěných celorepublikových denících. 

Druhá část obsahové analýzy se týká kratšího časového úseku, ale jde mnohem více 

do hloubky. Porovnává vybrané deníky nejen z hlediska četnosti výskytu klíčových 

slovních spojení, ale zkoumá na vybraných článcích další proměnné, pomocí kterých 

vytváří obraz, který Blesk a Hospodářské noviny o krizi podávají.  

Po získání celkového přehledu o tom, jak moc se vybrané deníky věnovaly 

ekonomické krizi, se tedy výzkum zaměří na kratší časový úsek, konkrétně na období 

jednoho měsíce, a bude odhalovat, jakým způsobem média o ekonomické krizi 

referovala, v jakém kontextu a s čím ji spojovala, a bude zjišťovat, zda je tato 

prezentace konzistentní se zaměřením vybraných deníků. 

 

2.1.1.1 Výběr vzorku 

Deník Blesk vydává nakladatelství Ringier Axel Springer CZ. Vychází šestkrát 

týdně a průměrný počet stran jednoho výtisku je 24. V neděli vychází rozšířené vydání 

časopisového charakteru Nedělní Blesk14. V České republice vychází deník Blesk od 

roku 1992 a od roku 2002 je nejčtenějším a nejprodávanějším celostátním deníkem na 

                                                 
13 http://mediasearch.newtonmedia.cz 
14 http://www.ringieraxelspringer.cz/# 
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území České republiky15. V roce 2008, ze kterého pochází analyzované články, byla 

čtenost Blesku podle Media projektu Unie vydavatelů 1 477 000. Následoval deník MF 

DNES, jehož čtenost byla 1 076 000 (viz Tab. 1).  

Tento deník byl vybrán jako zástupce celorepublikového tištěného média, 

orientovaného na širokou veřejnost, která není výrazněji zaměřená na zprávy, týkající se 

ekonomiky. Prezentuje zprávy z různých oblastí, podle vydavatelství Ringier Axel 

Springer přináší „přehledné aktuální zpravodajství a zajímavosti z domova i ze světa“ a 

klade důraz na „obsáhlá servisní témata s praktickými radami a doporučeními“16. 

Jakožto nejčtenější deník v republice má deník Blesk široké pole působnosti. 

 

Hospodářské noviny jsou vydávány nakladatelstvím Economia. Vychází pětkrát 

týdně. Dělí se na dva sešity, první obsahuje „všeobecné zpravodajství z domova a ze 

zahraničí, názory, kulturní rubriku a sport“17, druhý sešit s názvem Byznys je zaměřený 

na ekonomické události. Jedno číslo má 24-32 stran18. Hospodářské noviny byly 

vybrány jako zástupce středo-pravicově orientovaného deníku, inklinujícího 

k liberálním hodnotám [Volek 2009], určeného pro užší veřejnost, která se více zajímá o 

zprávy, týkající se ekonomiky. Podle vydavatelství Economia dávají Hospodářské 

noviny ze všech českých deníků největší prostor informacím z české i světové 

ekonomiky. Obsahují i informace o finančních trzích a rady pro podnikatele19. V roce 

2008 byla čtenost Hospodářských novin 223 000. Z celorepublikových deníků tedy byly 

v čtenosti na šestém místě (viz Tab. 1).  

Podle výzkumu Media projektu z roku 2011 je mezi čtenáři Hospodářských novin 

66 % mužů, 80 % lidí v produktivním věku a 43 % vysokoškolsky vzdělaných20. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 http://rocenkaunievydavatelu.cz  
16 http://www.ringieraxelspringer.cz/# 
17 http://economia.ihned.cz/2/obsah-sekce/hospodarske-noviny/ 
18 http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=100743 
19 http://economia.ihned.cz/2/obsah-sekce/hospodarske-noviny/ 
20  Media Projekt, Unie vydavatelů, SKMO, GfK Czech - Median, výsledky za období 1. 1. – 17. 12. 2011 
<http://economia.ihned.cz/403/193/file/HN_mediaprojekt.pdf/> 
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Tab. 1: Nejčtenější celorepublikové tištěné deníky v roce 2008 
Celostátní deníky 

Název periodicita  Čtenost 2008  

BLESK deník 6x 1 477 000 

MLADÁ FRONTA DNES deník 6x 1 076 000 

PRÁVO deník 6x 411 000 

SPORT deník 6x 338 000 

AHA! deník 6x 320 000 

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY deník 5x 223 000 

LIDOVÉ NOVINY deník 6x 220 000 

ŠÍP deník 6x 146 000 

Zdroj: http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2009/index.php?akce=ctenost&tg=1 [cit. 
2012-12-27] 
 
2.1.1.2 Výběr analyzovaného období  

První část obsahové analýzy, tedy longitudinální porovnání výskytu klíčových slov, 

se zaměří na přibližně čtyřleté období, od září 2007 do prosince 2011. Začátek 

zkoumaného období byl zvolen tak, aby byl dobře zachycen nástup tohoto tématu 

v médiích, který je podle předběžné analýzy očekáván okolo listopadu 2008. Pro jeho 

lepší patrnost budou sledovány články již z období o několik měsíců dříve. Zvolené 

období se shoduje s dobou, v níž byla nasbírána data, která jsou podrobena sekundární 

analýze v další části.  

Počet výskytu klíčových slov byl zaznamenán jednotlivě po měsících, a také 

souhrnně za půlroční období, přesně se shodující se sběrem dat z výzkumu veřejného 

mínění, analyzovaných v další části.  

Pro účely podrobné obsahové analýzy je nutné zúžit soubor, který bude podroben 

analýze. Je tedy nutné omezit ho časově a snížit tak množství analyzovaného textu 

[Babbie 1995:308-310]. I tato část analýzy se bude zabývat pouze články 

publikovanými v deníku Blesk, nebo Hospodářské noviny, omezí se však pouze na 

články z prosince 2008. Stejně jako v předchozí části analýzy jsou zkoumány stále 

pouze články, které obsahují tatáž klíčová slova, tedy „ekonomická krize“, „finanční 

krize“, nebo „hospodářská krize“. 

Prosinec roku 2008 byl zvolen na základě posouzení četnosti výskytu klíčových slov 

v analyzovaných mediích. Graf 1 ukazuje, jak se četnost výskytu klíčových slov 

v Hospodářských novinách a Blesku měnila od června 2008 do června 2010. 

Hospodářské noviny zaznamenaly prudký nárůst výrazů „ekonomická / hospodářská / 

finanční krize“ již v říjnu 2008, v Blesku se vrchol objevuje až v prosinci 2008. Protože 

deník Blesk poskytuje výrazně menší množství dat, byl pro analýzu vybrán právě 



Diplomová práce                               Ekonomická krize: mediální obraz a veřejné mínění 
 

 35 

prosinec 2008, kdy je počet článků, zmiňující klíčové výrazy nejvyšší, tedy celkem 56. 

Počet článků s klíčovým výrazem v Hospodářských novinách v tomto období je 348. 

 

Graf 1: Četnost výskytu klíčových slov v Hospodářských novinách a Blesku – výběr 
analyzovaného období 

 

Zdroj: Newton media 

 

2.1.1.3 Výběr a operacionalizace sledovaných proměnných 

Podstatou podrobné obsahové analýzy je stanovení systému kategorií a okódování a 

klasifikace komunikačních jednotek – v tomto případě novinových článků, 

odpovídajících výše zmíněné charakteristice výběrového rámce [Berelson 1971:147]. 

Výběr kategorií a způsob kódování by měl vycházet z určitého konceptu [Babbie 

1995:311]. Stanovené proměnné vycházejí z konceptu bulvarizačních technik (viz 1.2 

Bulvární tisk) a odlišného politického, ekonomického a tématického zaměření deníků 

(viz 1.3 Ekonomická krize a 2.1.1.1 Výběr vzorku). 

Každému článku budou přiřazeny hodnoty pro následující proměnné: Titulní strana, 

Kontext, Pozitivita/Negativita, Viník, Hrozby, Důsledky, Dopad na ČR, Personalizace, 

Katastrofičnost, Infotainment, Kriminalita, Skandály, Komentář, Autor a Délka. 

Kategorie v obsahové analýze musí být velmi přesně specifikované, stejně jako 

proměnné v jakémkoliv jiném výzkumu. Musí mít určeny konkrétní indikátory, které 

reprezentují dané kategorie a zároveň přímo odkazují na konkrétní analyzovaný obsah 

[Berelson 1971:163]. 
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Do skupiny proměnných, které vycházejí z konceptu bulvarizačních technik patří 

Personalizace, Katastrofičnost, Infotainment, Kriminalita a Skandály. 

Jako článek, obsahující Personalizaci, byl označen ten, ve kterém byla ekonomická 

krize prezentována skrze konkrétního člověka a jeho osobní situaci, přičemž bylo 

rozlišováno, zda se jedná o osobu zcela neznámou („obyčejného člověka“), nebo 

populární, kde byli navíc zvlášť vymezeni politici, nebo skrze konkrétní skupinu lidí, 

jako například zaměstnance jedné určité společnosti, svobodné matky atd. 

Proměnné Katastrofičnost, Infotainment, Kriminalita a Skandály mohou nabývat 

pouze dvou hodnot, podle toho, zda daný jev ve zprávě je, nebo není přítomen. Jako 

katastrofické byly označeny ty zprávy, kde byla ekonomická krize spojována s výrazy, 

které se běžně pojí s přírodními katastrofami (např. zkáza, zachvátit). Infotainment je 

definován jako mísení důležitých informací se zábavnými prvky. Proměnná Kriminalita 

ukazuje, zda je v článku zmíněn nějaký kriminální čin a proměnná Skandály, zda je 

ekonomická krize zmiňována v souvislosti s nějakou skandální událostí, či zda je 

spojována s erotikou. 

Proměnná Kontext vychází z konceptu odlišného tématického zaměření deníků. 

Popisuje, jakého tématu se daný článek týká. Může jít například o zprávy z domácí 

ekonomiky, ze zahraniční ekonomiky, ze sportu atd. Tyto kategorie byly vytvořeny 

induktivní logikou. Nejprve byly zvlášť prozkoumány kontexty jednotlivých článků a 

poté v nich byla nalezna určitá pravidelnost a mohly tak být spojeny do kategorií 

[Disman 1993:285-287]. Názvy kategorií se často shodují s názvy rubrik, v nichž se 

článek objevil. 

Do skupiny proměnných, vycházejících z konceptu odlišného politického a 

ekonomického zaměření vybraných deníků, patří Pozitivita/Negativita, Viník, Hrozby, 

Důsledky a Dopad na ČR.   

Proměnná Pozitivita/Negativita určuje, zda se jedná o dobrou, špatnou, nebo 

neutrální zprávu, tedy zda je v článku ekonomická situace prezentována pozitivně, 

negativně, nebo bez žádného hodnotového zabarvení. Pozitivní zprávy jsou takové, 

které zmiňují zlepšení ekonomické situace, nebo uvádí, že dopady krize nejsou tak zlé, 

jak se očekávalo. Negativní zprávy píší o zhoršení situace, negativních dopadech a 

možných hrozbách. Tato proměnná tedy může nabývat tří hodnot. 

Dalšími sledovanými prvky byly Viník, Hrozby a Důsledky. Zde je zaznamenáno, 

komu dává článek krizi za vinu, jaké její důsledky a jaké případné hrozby popisuje. V 
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mnoha článcích se některé tyto prvky, nebo dokonce žádné z nich, nezmiňují vůbec. 

Tam, kde jsou zmíněny, budou kategorie vytvořeny opět induktivní logikou post hoc. 

Proměnná Dopad na ČR určuje, zda se analyzovaná zpráva přímo odehrává v České 

republice, nebo se v ní alespoň zmiňuje vliv na Českou republiku, nebo se týká pouze 

zahraničí a vliv na Českou republiku ani nezmiňuje. Má tedy tři různé hodnoty. 

Zbývající proměnné identifikují formální vlastnosti článku. 

Proměnná Titulní strana ukazuje, zda je daný článek prezentován na titulní straně, či 

někde dále v novinách. Nabývá tedy pouze dvou hodnot. 

Některé zprávy jsou psány formou komentáře, kde autor prezentuje svůj vlastní 

názor, nikoliv objektivní informace. Pro rozlišení těchto útvarů vznikla proměnná 

Komentář, která určuje, zda jde právě o tento případ, či o běžné zpravodajství, nebo také 

o rozhovor. Tato proměnná bude sloužit zejména jako třídící proměnná a pomůže 

odhalit rozdíly mezi komentáři a běžnými zprávami z hlediska ostatních jmenovaných 

proměnných. 

Poslední sledovanou nominální proměnnou je Autor. Tato proměnná určuje, zda je 

autorem zprávy pravidelný žurnalista daného deníku, nebo externí přispěvatel či 

odborník, nebo zda je zpráva převzata z jiného zdroje.  

Délka článku je zaznamenána v počtu znaků. Databáze médií Newton media 

neumožňuje zjištění délky podle plochy článku. 

Přesný kódovací klíč je uveden v přílohách (viz Příloha č. 1 Kódovací klíč). 

 

2.1.1.4 Hypotézy 

Cílem této obsahové analýzy je nalézt rozdíly mezi tím, jak ekonomickou krizi 

prezentují Hospodářské noviny, tedy ekonomicky zaměřený deník, a Blesk, tedy deník, 

zaměřený na širokou veřejnost, a zjistit, zda je prezentace ekonomické krize 

konzistentní s hodnotovým zaměřením deníků. 

 

Hospodářské noviny by se, jakožto ekonomický deník, měly zabývat krizí velmi 

intenzivně a měly by se o ní zmiňovat zejména přímo v článcích s ekonomickou 

tématikou. Měly by se krizi věnovat z širšího hlediska a s větším rozhledem, 

nezaměřovat se pouze na Českou republiku a pátrat po příčinách, hrozbách a důsledcích 

krize. Vycházíme-li z jejich středo-pravicového, liberálního zaměření a sklonu 

k monetaristickému chápání ekonomiky, měly by krizi považovat za přirozený vývoj 

ekonomiky, nebo z ní vinit stát. Měly by se zabývat hrozbami a důsledky zejména 
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z pohledu státu a celkové ekonomické situace. Jelikož monetarismus pohlíží na krizi 

v pozitivnějším světle, tedy jako na „začátek obnovy, kdy dochází k odhalení 

vytvořených omylů“ [de Soto 2009:419], neměly by články v Hospodářských novinách, 

týkající se krize, být pouze negativní.  

 

Deník Blesk, zaměřený na daleko větší cílovou skupinu, by se měl více věnovat 

problémům nižších vrstev obyvatelstva. Měl by se hrozbami a důsledky zabývat 

převážně z hlediska zaměstnanců. 

Ekonomickou krizi by měl hodnotit negativněji, a to jak z důvodu, že keynesiánství 

vnímá krizi jako problém a chybu, tak proto, že negativní zprávy přitahují větší 

pozornost čtenářů, což je pro bulvární tisk rozhodující. Blesk by měl ve větší míře 

používat bulvární techniky a snažit se zvýšit zajímavost obsahu tím, že bude publikovat 

převážně zprávy, týkající se České republiky, které jsou pro čtenáře relevantnější. 

Na příkladu Blesku by se měl prokázat jev, kdy se ke čtenářům dostávají zprávy, 

týkající se ekonomické krize, skrze články se zcela neekonomickou tématikou. O krizi 

jsou tak informováni i ti, kteří se o ekonomickou situaci nezajímají a informace o ní 

nevyhledávají.  

Celkově bulvární deník nebude hospodářské krizi věnovat tolik pozornosti. 

 

Hypotéza o prostoru, věnovaném ekonomické krizi: 

H1.1: V Hospodářských novinách je ve zkoumaném období více článků, 

zabývajících se ekonomickou krizí, než v Blesku. 

H1.2: Články, týkající se ekonomické krize, jsou v Hospodářských novinách 

průměrně delší, než v Blesku. 

H1.3: Ze všech analyzovaných článků z Hospodářských novin je na titulní stran ě 

větší procento, než článků z Blesku. 

 

Hypotéza o prezentaci krize v kontextu státu či zahraničí: 

H2.1: V Hospodářských novinách bude větší podíl článků, zabývající se krizí pouze 

z hlediska zahraničí (nezabývající se vlivem na Českou republiku), než v Blesku. 

H2.2: V Blesku bude větší podíl zpráv, odehrávajících se přímo v České 

republice, než v Hospodářských novinách. 
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Hypotéza o bulvarizačních technikách: 

H3.1: V Blesku bude větší podíl článků, zpravujících o ekonomické krizi skrze 

konkrétní osobu, či skupinu osob, než v Hospodářských novinách. 

H3.2: V Blesku budou informace o krizi častěji doprovázeny výrazy, které se 

obvykle pojí s přírodními katastrofami. 

H3.3: V Blesku bude více článků, spojujících krizi s určitými skandály, či 

kriminalitou a užívajících infotainment. 

 

Hypotézy o odlišném kontextu zpráv: 

Kontext, ve kterém deníky píší o ekonomické krizi, se bude u Hospodářských novin 

a Blesku lišit, a to následujícím způsobem: 

H4: Hospodářské noviny budou ekonomickou krizi zmiňovat převážně v kontextu 

ekonomických zpráv, u Blesku budou převládat zprávy, zmiňující krizi v jiném 

(neekonomickém) kontextu. 

 

Hypotézy o odlišných vinících ekonomické krize: 

Deník Blesk není ekonomicky zaměřený, proto bude po vinících krize pátrat méně, 

než Hospodářské noviny. Pokud v Blesku příčiny krize zmíněny budou, bude to 

převážně chamtivost bankéřů. 

H5.1: Hospodářské noviny budou možné viníky krize uvádět častěji,  než Blesk. 

H5.2: Blesk bude jako hlavní viníky uvádět bankéře. 

H5.3: Hospodářské noviny budou krizi přijímat jako přirozený ekonomický vývoj, 

nebo budou vinit stát. 

 

Hypotézy o odlišných hrozbách ekonomické krize: 

H6.1: Hospodářské noviny budou hrozby ekonomické krize jmenovat častěji , než 

Blesk. 

H6.2: Hospodářské noviny se budou více zabývat hrozbami, které se týkají větších 

subjektů, jako například stát, Blesk se bude zabývat hrozbami, postihujícími menší 

ekonomické subjekty, tedy dopady na jednotlivce a bude se obávat nezaměstnanosti. 
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Hypotézy o odlišných důsledcích ekonomické krize: 

H7.1: Hospodářské noviny se budou důsledky ekonomické krize zabývat častěji , 

než Blesk.  

H7.2: Hospodářské noviny se budou více věnovat dopadům na stát, celkovou 

ekonomickou situaci a obchod, Blesk se bude více věnovat dopadům na běžné 

občany, např. propouštění. 

 

Hypotézy o pozitivním/negativním zabarvení zpráv: 

V analyzovaném období píší deníky především o počátcích krize, proto lze očekávat 

převládající negativní a pesimistické zprávy. Později by se mohl poměr pozitivních 

zpráv zvyšovat, když noviny začnou psát, že ekonomika už překonala to nejhorší. 

Bulvární deník bude pravděpodobně informovat o krizi s větším pesimismem a 

ekonomický deník na ni bude nahlížet realističtěji a s menšími obavami. 

H8.1: V obou denících budou negativní zprávy převládat nad pozitivními. 

H8.2: V Blesku bude větší poměr negativních zpráv, než v Hospodářských 

novinách. 

 

Kromě rozdílů mezi dvěma analyzovanými deníky budu také hledat rozdíly mezi 

běžnými zprávami a komentáři v rámci Hospodářských novin a mezi články, jejichž 

autorem je novinář a jejichž autorem je externista. Pokud se rozdíly prokážou, bude 

možné popsat profil komentáře a profil zprávy v Hospodářských novinách. V Blesku 

pro podobné srovnání není dostatek komentářů. 

 

2.1.1.5 Validita a reliabilita 

Metoda obsahové analýzy nabízí více možností na pomezí mezi kvantitativními a 

kvalitativními postupy. Tento konkrétní výzkum se více přibližuje metodologii 

kvantitativní. Měří a kvantifikuje viditelný (manifestní) obsah a nesnaží se odhalovat 

obsah skrytý (latentní). To zajišťuje výzkumu poměrně vysokou reliabilitu [Babbie 

1995:312]. Způsob analyzování vybraného textu je jasně definovaný a procedura může 

být podle těchto pravidel opakována jiným výzkumníkem. Problematická je v tomto 

případě spíše validita výzkumu. Výskyt daného klíčového výrazu nemusí být jediným 

indikátorem tématu ekonomické krize. Čtenář si může utvářet dojmy o tomto fenoménu 

i na základě jiných článků, ve kterých se daný výraz přímo neobjevuje. Tento způsob 
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výběru analyzovaných jednotek byl zvolen, protože umožňuje analyzovat velké 

množství článků bez nutnosti všechny číst, a nabízí jednoduchý způsob roztřídění 

článků na ty, které se o ekonomické krizi zmiňují, a které se o ní nezmiňují. 

O objektivitě stanovených kroků svědčí, pokud jiný výzkumník za použití stejných 

metod na stejná data dospěje ke shodným výsledkům [Holsti 1969:4]. Reliabilitu 

kódování je možné ověřovat tak, že stejná data jsou okódována více výzkumníky a 

výsledky jsou poté porovnány. Lidé mohou o daných kategoriích rozhodovat intuitivně 

a způsobovat tak zkreslení a chyby [Hruschka 2004:308]. Při kódování textu je část 

textu (v tomto případě novinový článek) jednotkou pozorování a přiřazení kódu je 

měření [Hruschka 2004:309]. 

Ověřování reliability vícenásobným kódováním je nutné především při použití 

kvalitativních metod, jako kódování rozhovorů, nebo při kódování otevřených odpovědí 

v dotazníku. V obsahové analýze tento postup není příliš obvyklý. V této analýze tedy 

nebude prováděn test reliability. 

 

2.1.2 Sekundární analýza ve řejného mín ění 

Pomocí metody obsahové analýzy získáme přehled o tom, jakým způsobem 

referovala vybraná média o ekonomické krizi. Nedozvíme se však, zda zprávy o 

ekonomické krizi skutečně působí na své čtenáře. Podobné výzkumy probíhaly 

v minulosti v jiných státech (viz 1.4 Dosavadní zjištění). Jejich metodikou bylo 

zkombinování kvantitativní obsahové analýzy s výzkumy veřejného mínění a někdy 

rovněž reálnými ekonomickými ukazateli (Blood, Phillips 1995), (Norpoth, Haller 

1997), (Wu 2011). 

Jelikož tato práce zkoumá období, které je již minulostí, není možné provést zcela 

nový výzkum veřejného mínění. Pro tyto účely však mohou posloužit již dříve 

nasbíraná data, zpracovaná metodou sekundární analýzy. 

Hyman definuje sekundární analýzu dat jako „výtažek z vědomostí týkajících se 

jiného tématu, než na které se soustředí původní výzkum“ [Hyman 1972:1]. Jedná se 

tedy o přepracování dat, která již byla analyzována za jiným účelem [Bulmer 2009:9]. 

Díky zdokonalování způsobu ukládání dat a možnosti jejich sdílení je výzkumníkům 

umožněno, opětovně analyzovat již dříve analyzovaná data. To může být velmi užitečné 

pro zlepšení kvality výzkumů pomocí kontroly ve formě replikace a verifikace, nebo 

zlepšování metod, které je možné na daná data použít. Sekundární analýza by však měla 

v již analyzovaných datech odhalovat zcela nové vztahy. Z dobře nasbíraných dat 
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obvykle není veškerý jejich výzkumný potenciál zcela vytěžen výzkumníkem, který 

data sbíral. Data mají mnohem více možností výzkumného uplatnění. Díky sdílení dat 

tak může být prováděno daleko více sociálních výzkumů s menšími náklady a menším 

zatěžováním respondentů dotazováním [Bulmer 2009:33-36]. 

Častým způsobem využití sekundární analýzy je právě zkoumání dat z opakovaného 

šetření, pro získání přehledu o vývoji daného fenoménu v čase. Díky tomu je možné 

dlouhodobě sledovat sociální změnu a trendy [Hakim 2000:26-27]. 

 

Práce, zabývající se vlivem médií na veřejné mínění, ze kterých jsem vycházela, se 

zaměřovaly buď na to, jaký je obecný názor veřejnosti na danou tématiku, nebo se 

soustředily na pod-skupiny populace podle různých demografických aspektů, či 

například hodnot a postojů [Wu 2000:22]. Tato práce rozděluje respondenty do pod-

skupin podle toho, jaké noviny čtou, a stejně tak výsledky obsahové analýzy jsou 

rozděleny podle jednotlivých deníků. Vliv těchto konkrétních novin na čtenáře pak 

může být díky tomuto rozdělení daleko lépe zmapován. 

 

2.1.2.1 Zdroj a popis dat 

Názor respondentů na ekonomickou situaci v České republice bude odhalen pomocí 

sekundární analýzy dat, získaných opakovaným šetřením, tedy takovým, které se 

opakuje v čase a dotazuje se na stejné otázky, ale pokaždé nového vzorku populace 

[Firebaugh 1997:1]. 

Pro odhalení veřejného mínění o ekonomické situaci České republiky jsou použita 

data z výzkumu Market & Media & Lifestyle - TGI (dále jen MML - TGI), pořádaného 

agenturou Median. Tento výzkum se podrobně zabývá spotřebitelskými preferencemi, 

způsoby trávení volného času, kulturními preferencemi a mediálním chováním [Šafr 

2006:22]. Mimo jiné se respondenta dotazuje na jeho očekávání do budoucnosti 

(zlepšení/zhoršení) z hlediska různých aspektů. Jedním z nich je i ekonomická situace 

České republiky. Tento zdroj dat byl vybrán právě proto, že spojuje v jednom souboru 

otázky týkající se mediálního chování a názoru na vývoj ekonomické situace. Umožňuje 

tedy analyzovat názor na ekonomickou situaci zvlášť pro čtenáře různých deníků. 

MML - TGI je jeden z největších komerčních výzkumných projektů, vedených na 

území České republiky. Kromě toho, že spolupracuje se Sociologickým ústavem 
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Akademie věd České republiky [Krejčí 2002:820], je agentura Median také ochotna 

poskytovat za určitých podmínek svá data pro akademické účely. 

 

Projekt MML - TGI je realizován již od roku 1996. Agentura v rámci projektu 

licenčně spolupracuje s britskou výzkumnou společností Kantar Media Group, která 

tento projekt organizuje v jiných zemích pod názvem Target Group Index (TGI) již od 

roku 196921.  

Respondenti jsou ve věku 12-79 let a výběrový vzorek činí přibližně 15 000 

respondentů za rok22. Tato analýza pracuje s daty v půlročních obdobích. Počet 

respondentů tak vždy přesahuje alespoň 7000. Vzorek je tvořen náhodným 

reprezentativním výběrem. Data jsou sbírána metodou osobního (face-to-face) 

dotazování, část dotazníků je ponechána respondentům k samovyplnění23 a přibližně 

šestina z celkového množství dotazníků je vyplňována prostřednictvím internetu.  

Mezi média, na něž se projekt zaměřuje, patří televize, rádio, časopisy, noviny, 

internet, kino a „outdoor“24. Pro tuto práci jsou podstatné otázky, zaměřující se na četbu 

novin, které poslouží jako třídící proměnné. 

Jelikož budou do analýzy vybráni pouze respondenti, kteří čtou dané noviny, 

rozhodla jsem se výběrový soubor již dále neomezovat podle jiných kritérií a to ani 

podle věku. 

 

Výzkum MML - TGI probíhá kontinuálně a jeho datové výstupy vznikají čtyřikrát 

ročně25. Kvůli zajištění relevance výsledků  jsou však právě data, týkající se médií,  

spojována do půlročních intervalů. Každé analyzované období je tedy tvořeno součtem 

dvou kvartálů, přičemž dochází k překrývání dat. Data označená jako 1Q 2008 tedy 

pochází ze 4. kvartálu roku 2007 a 1. kvartálu roku 2008. Data označená jako 2Q 2008 

jsou pak součtem 1. a 2. kvartálu roku 2008 atd. 

Data, která budu v analýze využívat, budou pocházet ze čtyřletého  období, od září 

2007 do prosince 2011.  

                                                 
21 http://www.median.cz/index.php?lang=cs&page=1&sub=1&srch=mml&bezd=0 
22 http://globaltgi.com/our-network/czech-republic/ 
23 http://www.median.cz/index.php?lang=cs&page=1&sub=1&srch=mml&bezd=0 
24 http://globaltgi.com/our-network/czech-republic/ 
25 http://www.median.cz/index.php?lang=cs&page=1&sub=1&srch=mml&bezd=0 
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Díky přístupu k datům, nasbíraným opakovaně během dlouhého období, je možno 

dobře sledovat časovou souslednost. V podstatě je možné, porovnat postoj respondentů 

před a po přijetí určitých informací [Holsti 1969:36]. 

 

2.1.2.2 Otázky 

Otázky z dotazníku projektu MML - TGI, podle kterých budou vytvořeny 

podsoubory čtenářů Hospodářských novina a Blesku znějí následovně: 

 

Média 1: 

Které z deníků na kartě jste četl(a) nebo alespoň prolistoval(a) v posledních 14 

dnech? 

 
Média 2: 

Kolik různých čísel deníků............. (doplňte název) ...............z posledních 12  
vydaných, jste četl(a) nebo prolistoval(a)? 

 

Otázky, z jejichž hlediska budou čtenáři Blesku a Hospodářských novin 

porovnávání jsou tyto: 

 
Ekonomika 1: 

Jaký očekáváte vývoj v následujících oblastech v příštích 12 měsících? 
… 
ekonomická situace v ČR 
… 

Možnosti odpovědí na škále: 1 velmi se zlepší až 9 velmi se zhorší 

 
Ekonomika 2: 

Jakému typu ekonomiky v České republice dáváte přednost? 

- tržní ekonomika 

- smíšená ekon. s trž. principy / zásahy státu 

- řízená ekonomika 

 
Ekonomika 3: 

Do jaké míry se zajímáte o politiku? 

- velmi se zajímám 

- spíše se zajímám 

- spíše se nezajímám 

- vůbec se nezajímám 
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Ekonomika 4: 

Kam patříte svými názory? 

- výrazně pravicové zaměření 

- napravo od středu 

- střed 

- nalevo od středu 

- výrazně levicové zaměření 

 
Ekonomika 5: 

Který směr považujete pro naši zemi za nejlepší? 

- konzervativní 

- liberální 

- sociálně-demokratický 

- socialistický (komunistický) 

- křesťansko-demokratický 

 
2.1.2.3 Tvorba a popis podsouborů 

Mediální otázky poslouží pro tvorbu podsouborů čtenářů jednotlivých deníků. 

Respondenti budou rozděleni podle dvou kritérií a budou tak vytvořeny dvě dvojice 

podsouborů – čtenáři a pravidelní čtenáři. Do skupiny tzv. čtenářů Blesku budou patřit 

respondenti, kteří uvedli Blesk jako odpověď na otázku Média 1, a kteří tedy tento 

deník četli nebo prolistovali v posledních 14 dnech. Totéž bude platit pro Hospodářské 

noviny. Za tzv. pravidelné čtenáře Blesku budou označeni respondenti, kteří v otázce 

Média 2 uvedli, že za posledních 14 dní četli nebo prolistovali minimálně 9 čísel 

Blesku. Podle stejného pravidla pak vznikne skupina pravidelných čtenářů 

Hospodářských novin. 

Pro srovnání je v analýzách uváděna skupina, nazvaná Všichni. Jedná se o souhrn 

všech respondentů, dotazovaných v daném období. Nejde tedy o prostý součet 

analyzovaných podsouborů, ale o celý výběrový soubor.  

Počet respondentů v jednotlivých podsouborech se liší v každém období sběru dat. 

Období, kterému tato práce věnuje nevětší pozornost, tedy prosinec 2008 spadá podle 

výzkumu MML - TGI do úseku 1Q 2009, tedy od 15. 9. 2008 do 29. 3. 2009.  
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V tomto období tvoří skupinu čtenářů Blesku 2 913 respondentů a skupinu čtenářů 

Hospodářských novin 395 respondentů. Skupina pravidelných čtenářů Blesku čítá 849 

respondentů a skupina pravidelných čtenářů Hospodářských novin 147 respondentů. 

Celkový počet všech respondentů, tedy členů skupiny Všichni, která je ve 

výsledcích uváděna kvůli srovnání, je 7 842. 

 

2.1.2.4 Hypotézy 

Jednotlivé podsoubory budou analyzovány z hlediska různých otázek. Díky tomu 

bude možné čtenáře Blesku a Hospodářských novin porovnat, co se týče jejich názorů a 

pohledů na politiku a ekonomiku. Podle otázky Ekonomika 1 budou vytvořeny grafy, 

zobrazující časový vývoj ekonomického očekávání jednotlivých podsouborů.  

Ekonomické očekávání bude nejprve zobrazeno podrobněji, a to zvlášť linie 

očekávání zlepšení, zhoršení a toho, že se situace výrazně nezmění. Škála odpovědí 

otázky Ekonomika 1 má 9 možností odpovědi. Tři možnosti pro grafický způsob 

zobrazení byly utvořeny následovně: 1-3 = ekonomická situace se zlepší, 4-6 =  zůstane 

stejná a 7-9 = zhorší. 

Pro lepší přehlednost a porovnání s výsledky dlouhodobé obsahové analýzy byl pro 

každý podsoubor v každém období sběru dat vytvořen index ekonomického očekávání26. 

Díky němu je možné zobrazit dlouhodobý vývoj očekávání všech podsouborů v jednom 

grafu. 

 

Hypotézy o vývoji ekonomického očekávání: 

H9.1: Očekávání čtenářů Hospodářských novin se bude častěji prom ěňovat, jako 

reakce na aktuální situaci, zatímco očekávání čtenářů Blesku bude stálejší. 

H9.2: Prudké zhoršení očekávání nastane u čtenářů Hospodářských novin dříve, než 

u čtenářů Blesku. 

H9.3: Ekonomické očekávání čtenářů Hospodářských novin bude mediální 

prezentaci odpovídat více, než v případě čtenářů Blesku.  

Blesk nevěnuje krizi tolik pozornosti, aby mohl v tomto ohledu významně 

ovlivňovat své čtenáře. 

 

                                                 
26 IEO = (poměr respondentů, odpovídajících možností 1=velmi se zlepší * 4) + (možností 2 * 3) + 
(možností 3 * 2) + (možností 4)  – (možností 6) –  (možností 7 * 2) – (možností 8 * 3) – (možností 
9=velmi se zhorší * 4) 
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Podle zbývajících, výše zmíněných otázek, budou vytvořeny profily jednotlivých 

podsouborů. Zvlášť budou zjišťovány informace o čtenářích Blesku, Hospodářských 

novin, a pravidelných čtenářích obou deníků. Budou použita data z prvního kvartálu 

roku 2009, nasbíraná v období od 15. 9. 2008 do 29. 3. 2009. 

 

Hypotézy o profilu čtenářů: 

Rozdíly mezi profily jednotlivých podsouborů vycházejí z předpokladu, že lidé si 

vybírají, které deníky budou číst, na základě svých hodnot a přesvědčení. 

H10.1: Čtenáři HN se budou přiklánět k tržní ekonomice, čtenáři Blesku k řízené 

ekonomice. 

H10.2: Čtenáři HN se budou zajímat o politiku  více, než čtenáři Blesku. 

H10.3: Čtenáři HN budou spíše pravicově zaměření, čtenáři Blesku spíše levicově. 

H10.4: Čtenáři HN budou upřednostňovat liberální  směr, čtenáři Blesku budou za 

nejlepší považovat sociálně-demokratický směr. 

 

2.1.2.5 Validita a reliabilita 

V sekundární analýze většinou přesně neznáme výzkumné záměry výzkumníka, z 

jehož dat vycházíme. Nevíme proto, jestli nejsou zkreslena za určitým účelem. Další 

nevýhodou sekundární analýzy je, že oblast a hloubka studie jsou omezené tím, jaký je 

materiál, k němuž máme přístup [Hakim 2000:31]. Otázka, která je pokládaná v 

dotazníku agentury Median, se dotazuje na očekávaný vývoj ekonomické situace. Pro 

účely mého výzkumného záměru by byla vhodnější spíše otázka, dotazující se přímo na 

hodnocení soudobé ekonomické situace, nebo na mínění o ekonomické krizi. Přesto 

byla tato data zvolena jako nejvhodnější. Vybraná data jsou specifická především tím, 

že kombinují otázku na mediální chování a vnímání ekonomické situace, což v jiných 

výzkumech není běžné. Další jejich výhodou je vysoká frekvence sběru dat a také 

opakování výzkumu během dlouhého období. Z tohoto důvodu byla pro analýzu 

vybrána právě tato data, přestože se na ekonomickou situaci nedotazují právě 

nejvhodnějším způsobem. 

Ani tato část analýzy nedokáže zcela prokázat či zamítnout vliv tisku na své čtenáře. 

I v případě, že se mezi proměnnými prokáže určitá souvislost, nelze s určitostí říci, že 

ke změně v názorech respondentů došlo pod vlivem daného deníku. Tato analýza 

nepostihuje vliv například dalších medií, nebo jiných komunikačních kanálů. To, že 

respondent uvedl, že dané noviny poslední dobou četl, navíc neznamená, že je čte 
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pravidelně, ani to, že se k němu dostaly právě analyzované zprávy, týkající se 

ekonomické krize. 

 

2.1.3 Etika výzkumu 

V následujícím odstavci budou probrány etické aspekty prováděného výzkumu. 

Hlavní část práce tvoří obsahová analýza. Její výhodou je, že se jedná o metodu, která 

svůj objekt výzkumu nijak neruší, neobtěžuje a neovlivňuje [Babbie 1995:320]. 

Analyzovanými jednotkami jsou novinové články, nikoli živí respondenti, a není proto 

nutné zabývat se vlivem, který na ně tento výzkum má.  

Data, užitá v obsahové analýze, jsou volně veřejně přístupná v databázi archivu 

Newton media. 

Data pro sekundární analýzu byla zajištěna výzkumnou agenturou Median. Aby 

agentura Median poskytla svá data pro účely diplomové práce, stanovuje si následující 

podmínky: je nutné podepsat prohlášení, že data budou použita pouze v rámci dané 

diplomové práce, že bude projekt v práci uveden jako zdroj, a že bude práce před 

zveřejněním poskytnuta k nahlédnutí. Všechny tyto podmínky jsou splněny. 

Data pro agenturu Median sbírají vyškolení tazatelé a při rozhovorech je dodržován 

etický kodex E.S.O.M.A.R. (Evropská společnost agentur pro výzkum trhu a veřejného 

mínění)27. 

 

2.2  Výsledky 

2.2.1 Obsahová analýza čtyřletého období 

Pro získání celkového přehledu o vývoji výskytu klíčových spojení v denících 

Hospodářské noviny a Blesk byla v databázi Newton media vyhledávána klíčová 

spojení po měsících. V poslední části analýzy bude výskyt měřen ještě v půlročních 

intervalech, které odpovídají sběru dat projektu MML - TGI. 

Výsledek je zobrazen pomocí grafů. Graf 2.1 ukazuje, kolikrát se výraz 

„ekonomická krize“, „finanční krize“, či „hospodářská krize“ objevil v Hospodářských 

novinách, a to v měsíčních intervalech od ledna roku 2008 do prosince roku 2011. Graf 

2.2 zobrazuje totéž pro deník Blesk. 

Jelikož intenzita výskytu v Hospodářských novinách je výrazně vyšší, než v Blesku, 

jsou v grafu 2.3 uvedeny tyto počty pro oba deníky, aby bylo vidět srovnání. 
                                                 
27 http://www.median.cz/index.php?lang=cs&page=1&sub=1&srch=mml&bezd=0 
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Graf 2.1: Počet výskytu klíčových výrazů v deníku Hospodářské noviny 

 

V Grafu 2.1, zobrazujícím vývoj v Hospodářských novinách, je na první pohled 

patrný prudký nárůst intenzity používání klíčových slovních spojení, který započal 

v září roku 2008, kdy počet použití za měsíc vzrostl z 31 na 163, a ve stejném tempu 

pokračoval do října, kde dosáhl 437. Poté se počet vyhledávaných slovních spojení 

začíná postupně snižovat s několika mírnějšími vzestupy. Z nich nejvýraznější se 

odehrál v září 2009 a 2010. Mírnější vzestup nastal ještě v srpnu 2011, kde se vyšší 

hodnoty výskytu udržely až do listopadu.  

Graf 2.2: Počet výskytu klíčových výrazů v deníku Blesk 

 

Deník Blesk zaznamenává nárůst rovněž v září 2008, počet výskytů za měsíc se zde 

zvýšil z jednoho na dvanáct. Růst však dále pokračuje a vrcholu dosáhne až v prosinci 

2008, kdy je hledaných výrazů v Blesku 56. Poté začne intenzita rovněž s určitými 
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výkyvy klesat. V srpnu 2011 dochází ke krátkému nárůstu. Jedná se pouze o vzestup ze 

tří na osm výskytů. Poměrově jde však o výraznou změnu. 

Graf 2.3: Počet výskytu klíčových výrazů v denících Blesk a Hospodářské noviny 

 

V období, kdy se Hospodářské noviny věnovaly ekonomické krizi nejvíce, přesahuje 

jejich počet výskytů Blesk přibližně dvanáctinásobně. V prosinci 2008 se rozdíl snižuje 

na šestinásobek a poté opět stoupá, protože Blesk ztrácí o ekonomickou krizi zájem 

výrazně rychleji. Největší rozdíly se objevují v obdobích, kdy se Blesk ekonomické 

krizi téměř nevěnuje.  Například v únoru 2011 se o ní zmiňuje pouze jednou, zatímco 

Hospodářské noviny 81krát.  

 

2.2.2 Obsahová analýza jednoho m ěsíce 

 
Článků, které obsahují některý z klíčových výrazů, vyšlo v prosinci roku 2008 

v Hospodářských novinách 348 a v Blesku 56. Po podrobnějším prozkoumání bylo z 

analýzy dodatečně vyřazeno 8 článků z Blesku a 13 článků z Hospodářských novin. 

Třináct z nich bylo vyřazeno, protože byly příliš krátké a nesplňovaly stanovený limit 

minimálně tří vět. Tři články nezmiňovaly současnou, ale jinou ekonomickou krizi. V 

jednom případě byla krize zmíněna pouze v popisu fotek, které do analýzy nebyly 

zahrnuty, a nikoliv v textu samotném. Čtyři články v Blesku pak byly pouze doslovnou 

kopií článku, otištěného na jiné straně a tedy již jednou analyzovaného. 

Analyzovaný soubor je tedy po úpravách tvořen 340 články z Hospodářských novin 

a 48 články z Blesku. Všem těmto článkům byly přiřazeny hodnoty stanovených 
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proměnných podle kódovacího klíče. Z hlediska těchto proměnných pak byly deníky 

postupně porovnávány. 

Počet výskytů klíčových výrazů je ve zkoumaných denících značně nevyrovnaný. 

Celkový počet článků (tedy jednotek základního souboru) v jednom čísle ovšem zdaleka 

takto nevyrovnaný není. Rozdíly nejsou příliš výrazné a Hospodářské noviny navíc 

vždy Blesk nepřevyšují. V některých vydáních má číselnou převahu v celkovém počtu 

článků deník Blesk28. 

Výrazný rozdíl mezi počty článků, které obsahují klíčové termíny, tedy není 

zapříčiněn celkově rozdílným počtem článků v těchto denících. 

 

Hypotéza H1.1, tedy že Hospodářské noviny otisknou větší množství článků, 

zmiňujících ekonomickou krizi, než Blesk, je podle očekávání splněna. V 

Hospodářských novinách vyšlo v prosinci 2008 přibližně sedmkrát více článků, 

obsahujících klíčové slovní spojení, než v Blesku. 

Délka článku byla měřena v počtu znaků. Nejkratší článek v Hospodářských 

novinách měl 356 znaků a nejdelší 12 101. Průměrný počet znaků článku v 

Hospodářských novinách je 2 792. Tento průměr zvyšují zejména rozhovory. Nejkratší 

analyzovaný článek v Blesku má 240 znaků a nejdelší 4 622 znaků. Průměrný počet 

znaků je 1 477. Medián počtu znaků článků z Hospodářských novin je 2 667, v Blesku 1 

433. 

Hypotéza H1.2, tedy že analyzované články z Hospodářských novin budou 

průměrně delší, než články z Blesku se rovněž potvrdila. 

Z analyzovaných článků Hospodářských novin je na titulní straně 21 článků a v 

Blesku pouze 2. Vzhledem k velmi rozdílnému celkovému počtu článků však procentní 

rozdíl není tak výrazný. V Hospodářských novinách je na titulní straně 6,2 % 

analyzovaných článků, v Blesku je to 4,2 %. Hypotéza H1.3, že v Hospodářských 

novinách bude větší podíl článků na titulní straně, se sice potvrdila, ale s velmi 

nevýrazným, pouze dvouprocentním rozdílem.  
                                                 
28 Počty článků v několika náhodně vybraných výtiscích jsou:  
pondělí 1.12. HN=107, Blesk=66 
úterý 2. 12. HN=86, Blesk=86 
pátek 12.12. HN=91, Blesk=99 
středa 17.12. HN=127, Blesk=111 
čtvrtek 18.12. HN=93, Blesk=116 
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Následující část analýzy se týká orientace článků na zahraničí, či na Českou 

republiku. Tabulka 2 ukazuje absolutní a poměrové rozložení zpráv podle toho, zda jsou 

přímo z České republiky, nebo jsou ze zahraničí, ale zmiňují vliv na Českou republiku, 

či ho vůbec nezmiňují. 

 

Tab. 2: Absolutní a percentuální rozložení orientace na zahraničí a Českou republiku 
 HN Blesk  HN Blesk  

 n % 

 zpráva ze zahraničí 113 6 33,24 12,50 

 zpráva z ČR 187 37 55,00 77,08 

 je zmíněn pouze vliv na ČR 40 5 11,76 10,42 

 

Hypotéza H2.1 předpokládá, že Hospodářské noviny se budou věnovat krizi z 

hlediska zahraničí více, než Blesk. Zaměříme-li se na zprávy, týkající se striktně pouze 

zahraničí a nezmiňující Českou republiku, tvoří tyto články v Hospodářských novinách 

33,2 % a v Blesku méně než poloviční množství, tedy 12,5 %. Pokud budeme 

porovnávat všechny zahraniční zprávy dohromady, tedy jak ty, které vliv na Českou 

republiku zmiňují, tak ty, které ho nezmiňují, rozdíl mezi deníky se příliš nezmění. 

Bude to 45 % v Hospodářských novinách a téměř 23 % v Blesku, tedy opět rozdíl 

přibližně 20 %. Hypotéza H2.1 je tedy potvrzena.  

Z porovnání součtu obou zahraničních zpráv vyplývá i potvrzení následující 

hypotézy H2.2, tedy že v Blesku bude větší podíl zpráv, odehrávajících se přímo v 

České republice, než v Hospodářských novinách. V Blesku tvoří články, zmiňující 

ekonomickou krizi pouze v kontextu České republiky, více než tři čtvrtiny, zatímco v 

Hospodářských novinách je to málo přes polovinu. 

 

Další část analýzy se zaměřuje na bulvarizační techniky a jako první se zabývá 

personalizací zpráv a užitím human-interest story.  

Rozložení personalizace analyzovaných zpráv je zobrazeno v tabulce 3. 

Zpráv, ve kterých se prvky personalizace neobjevují vůbec, je v obou denících 

podobný poměr. V Hospodářských novinách jich je o 2 % více. Pokud tedy druhy 

personalizace dále nerozlišujeme, nemůžeme potvrdit hypotézu H3.1, že v Blesku bude 
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více personalizovaných zpráv, než v Hospodářských novinách. Po rozdělení na 

podrobnější typy personalizace se již rozdíly mezi deníky objeví. 

 

Tab. 3: Procentuální rozložení prvků personalizace v Hospodářských novinách a Blesku 
 HN Blesk 
 bez personalizace 77,06 75,00 

 "obyčejný člověk" 3,82 2,08 

 "obyčejný člověk" -  zvláštní seriál 2,94 0 

 skupina osob 6,18 6,25 

 politik 6,76 0 

 nepolitická celebrita 3,24 16,67 
 

Zprávy, které se týkají ekonomické krize a zároveň popisují situaci nějakého 

obyčejného člověka, tvoří v Blesku pouze 2 %, což znamená jeden článek. Předpoklad, 

že bulvární deník bude svým čtenářům podávat ekonomickou krizi skrze osudy běžných 

lidí, se tedy nepotvrdil. V Hospodářských novinách jsou osudy běžných lidí zmíněny v 

6,76 % článků, přičemž 2,94 % z nich tvoří zvláštní seriály Vítězové a poražení 

byznysu roku 2008 a soutěž Firma roku, které jsou vždy tvořeny článkem, zabývajícím 

se životem a prací jednoho konkrétního podnikatele a tedy se personalizaci vyhnout 

nemohou. Osudy běžných lidí však v analyzovaných článcích nejsou podávány příliš 

dramatickým a senzacechtivým způsobem. Jedná se převážně o běžná svědectví, 

týkající se popisovaného problému. 

Procento článků, zabývajících se nějakou konkrétní skupinou lidí je v obou denících 

přibližně vyrovnaný, a to něco přes 6 %. V Blesku to přesně znamená 3 články, z nichž 

jeden se týká zaměstnanců několika konkrétních podniků, jeden hokejistů určitého týmu 

a jeden prodavaček jednoho obchodního centra. Články hospodářských novin se týkaly 

pracovníků konkrétních firem či v konkrétním odvětví (9 článků), sportovců (3 články), 

propuštěných zaměstnanců (3 články) a dalších skupin již pouze jednotlivě.  

V případě sdělování zpráv o ekonomické krizi skrze slavné osobnosti má Blesk 

převahu. Tzv. celebrit se týká téměř 17 % jejich analyzovaných článků. V 

Hospodářských novinách se nepolitickými populárními osobnostmi zabývá něco přes    

2 % a konkrétních politiků se týká téměř 7 %. V tomto případě však nelze zaměření na 

konkrétní osobu považovat za bulvární techniku, jedná se zde o politické zprávy. 
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Graf 3 ukazuje podrobněji rozdělení typů personalizace v analyzovaných článcích. 

Červeně je zobrazena část, kterou tvoří profily podnikatelů v rámci zvláštních seriálů. 

Zeleně jsou odděleni politici, od ostatních populárních osobností. 

 

Graf 3: Jednotlivé typy personalizace v Hospodářských novinách a v Blesku 

 
 

Za další bulvarizační techniku je v této práci považováno spojování ekonomické 

krize s katastrofickými výrazy. Tyto výrazy se v Blesku vyskytovaly ve 14,58 % článků 

(tedy v sedmi) a v Hospodářských novinách v téměř 8 % (tedy ve dvaceti sedmi). 

Jednalo se o výrazy jako: „V posledních měsících zachvátila automobilový průmysl v 

důsledku globální finanční krize hluboká recese…“29, „hašení ekonomické krize“30, 

„Celosvětová finanční krize se řítí i do Česka…“31, nebo „… v záplavě ekonomických 

katastrof způsobených světovou finanční krizí.“32 

                                                 
29 HN 9. 12. 2008:18 
30 HN 8. 12. 2008:10 
31 Blesk 3. 12. 2008:18 
32 Blesk 13. 12. 2008:3 
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Ze zbylých bulvárních technik používají Hospodářské noviny pouze doprovázení 

zpráv o krizi zprávami o kriminalitě33 a ve dvou jejich článcích se vyskytuje jev, který 

lze nazvat infotainmentem. Skandální události nejsou v Hospodářských novinách 

popisovány vůbec. 

Blesk se věnuje infotainmentu v sedmi článcích, skandálům či erotice v pěti a 

kriminalitě ve dvou. Co se týče procentuálního rozložení, využívá Blesk daleko častěji 

bulvární techniky, než Hospodářské noviny (viz Tab. 4), oproti původnímu očekávání je 

to však stále velmi málo. Z tohoto výsledku lze vyvodit, že Blesk, jakožto bulvární 

deník, jehož celkový obsah je skandálními zprávami naplněn, používá serióznější 

způsob vyjadřování v případě článků, které se věnující závažnějším problémům, jako je 

ekonomická krize. Pro potvrzení tohoto předpokladu by však bylo potřeba provést 

analýzu ostatních článků v Blesku a výsledek porovnat s vybranými články. 

 

Tab. 4: Procentuální rozložení zbylých bulvarizačních technik 
 HN Blesk 
kriminalita 2,94 4,17 

infotainment 0,59 14,58 

skandály a erotika 0 10,42 

 

Tab. 5: Shrnutí všech bulvárních postupů
34 

 HN Blesk 
human interest (obyčejný člověk/skupiny) 12,94 8,33 

katastrofičnost 7,94 14,58 

celebrita 3,24 16,67 

kriminalita 2,94 4,17 

infotainment 0,59 14,58 

skandály a erotika 0 10,42 

bez bulvarizace 73,24 54,17 
 

Témata, kterými se články zabývají, tedy kontexty, v nichž se ekonomická krize 

v novinách objevuje, byly rozděleny na ekonomické a neekonomické. V rámci těchto 

dvou skupin jsou pak ještě rozděleny do podrobnějších kategorií. 

V Hospodářských novinách je rozložení ekonomických a neekonomických článků 

vyrovnanější. Ekonomické zde převažují nad neekonomickými přibližně o 10 %. 

                                                 
33 10 článků, které se věnují nepokojům a demonstracím v důsledku krize, kriminalitě způsobené 
propuštěnými dělníky a finančním podvodům. 
34 Součet netvoří 100 %, protože u některých článků bylo použito více bulvarizačních technik současně. 
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V Blesku je výrazná většina článků, zmiňujících ekonomickou krizi, z jiné, než 

ekonomické oblasti (viz Tab. 6). 

Tab. 6: Absolutní a procentuální rozložení témat článků 
 HN Blesk HN Blesk 
 n % 
ekonomická témata 185 9 54,41 18,75 
ostatní témata 155 39 45,59 81,25 

 

Podrobnější rozložení jednotlivých témat je v procentech zobrazeno v tabulce 7. 

Z ekonomických témat převládá v obou denících téma obchod, kam spadají všechny 

zprávy, zabývající se mírou prodeje, změnami nabídky a poptávky, mezinárodním 

obchodem, slevami, zlevňováním a zdražováním. Právě pohyb cen je významně často 

zmiňován v Blesku. Zvláštní kategorií, které byly v Hospodářských novinách 

zmiňovány častěji, a proto stojí za zvláštní vypsání, jsou obchod na burze a obchod 

s realitami. O každém se zmiňuje přes 3 % zpráv, což v případě Hospodářských novin 

znamená 11 a 12 článků. Hospodářské noviny mají nad Bleskem dále významnou 

převahu v poměru článků, které se zabývají podnikáním, bankovnictvím a financemi a 

ekonomikou obecně. Do této kategorie spadají články, zabývající se ekonomickým 

vývojem státu, ekonomickými ukazateli atd. Články, které se věnují přímo ekonomické 

krizi, tedy kde krize přímo tvoří hlavní téma článku, činí v Hospodářských novinách 

téměř 5 % a v Blesku přes 2 %. 

Z neekonomických témat převládá v Hospodářských novinách politika, kterou se 

zabývá přes 11 % všech článků. Následuje průmysl (téměř 9 %) a sport (přes 5 %). 

Ostatní témata již v Hospodářských novinách nepřesahují hodnotu pěti procent.  

V Blesku výrazně převažuje téma sportu. Články o sportu zde tvoří třetinu všech 

zpráv, které se v prosinci 2008 zmínily o ekonomické krizi. Následujícím tématem, 

které poměrově výrazněji převyšuje Hospodářské noviny, je automobilový průmysl. 

V Blesku tvoří tyto zprávy přes 12 % všech zpráv, obsahujících klíčové výrazy. 

V Hospodářských novinách je to pouze přes 5 %. 

Hypotéza H4 se potvrdila. Hospodářské noviny zmiňují krizi více přímo 

v ekonomických článcích, Blesk se o ekonomické krizi zmiňuje výrazně častěji ve 

zprávách s jinou, než ekonomickou tématikou.  
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V Hospodářských novinách je nejčastějším tématem, pojícím se s ekonomickou 

krizí obchod, následuje ekonomika, podnikání a politika. V Blesku se ekonomická krize 

pojí nejčastěji se sportem, dále s automobilovým průmyslem a s obchodem, zejména 

pak s pohyby cen. 

 

Tab. 7: Kategorie tématického zaměření článků – procentuální rozložení 
HN Blesk 

 % % 
Ekonomická témata 54,41 18,75 

 16,18 10,42 
obecně 6,18 2,08 
burza 3,53 0 
reality 3,24 0 
dodávka plynu 1,47 0 

   obchod 

ceny 1,76 8,33 
   ekonomika obecně35  12,06 0 
   podniky a podnikání 11,76 4,17 
   banky a finance 9,71 2,08 
   ekonomická krize 4,71 2,08 

Ostatní témata 45,59 81,25 
 11,47 6,25 
domácí 4,41 4,17 
Evropská unie 4,41 2,08 

   politika 
 

zahraniční 2,65 0 
 8,82 16,67 
automobilový 5,88 12,50 
ostatní 2,06 4,17 

   průmysl 

energetika 0,88 0 
   sport 5,29 31,25 
   zaměstnání 4,41 6,25 
   móda 3,24 0 
   cestovní ruch 2,06 2,08 
   kultura 1,76 8,33 
   konflikty, kriminalita 1,76 0 
   shrnutí událostí 1,76 0 
   styky se zahraničím 1,76 0 
   ostatní36  1,47 10,42 
   ekologie 0,88 0 
   zdravotnictví 0,88 0 
 

                                                 
35 Do této kategorie spadají články, zabývající se ekonomickými ukazateli, obecně ekonomickým růstem, 
či poklesem, hospodářskou situací států, ekonomickými kroky vlády atd. 
36 Témata, která nespadají do žádné z kategorií a vyskytovala se vždy jen jednou. Jedná se např. o charitu, 
vědu, výsledky průzkumu veřejného mínění, internet, atd. 
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Viníci a příčiny ekonomické krize nebyli v článcích příliš zmiňováni. 

V Hospodářských novinách je bez zmínky o vinících 317 článků, tedy 93 %. V Blesku 

je viník krize označen pouze v jednom článku a nezmiňuje se o něm tedy 98 % článků. 

Konkrétně je v Blesku jako viník krize uvedena předchozí vláda, která měla včas zahájit 

finanční reformy. Stát a politici jsou nejčastěji uváděni jako příčina krize i 

v Hospodářských novinách, a to v pěti článcích, přičemž ve dvou případech se jedná o 

chyby bývalých vlád a ve třech o současné vládnoucí subjekty. Stejně často, tedy 

pětkrát, jsou jako příčiny krize uváděny ještě problémy morálky a celospolečenské 

nálady, jako strach, nedůvěra, ztráta respektu a loajality zaměstnanců k podniku, kultura 

chamtivosti a nezodpovědnosti. Následuje čtyřikrát zmíněná nadměrná spotřeba, půjčky 

a hypotéky. Třikrát jsou z krize obviněni přímo bankéři, či banky a třikrát je za příčinu 

označena zadluženost. Ostatní příčiny krize jsou v Hospodářských novinách zmíněny 

vždy jen jednou. Jedná se o snižování spotřeby, přeplácení manažerů, příliš rychlou 

expanzi ekonomiky a neadekvátní zvyšování peněžních zásob v USA. Dále jsou za 

viníky označeny ratingové agentury, nebo může být krize způsobena již tím, že se o ní 

mluví. Pouze jednou je krize popsána jako přirozená fáze ekonomického vývoje. 

Hypotéza H5.1, že Hospodářské noviny budou ve svých článcích uvádět viníky 

krize častěji, než Blesk, je splněna s pětiprocentním rozdílem. Hypotéza, vycházející 

z odlišného ideologického zaměření, se v případě Blesku ukázala jako neadekvátní. 

Předpokládaná příčina se neprokázala jako nejčastěji zmiňovaná a vzhledem k tomu, že 

byl viník zmíněn pouze jednou, nelze o „nejčastějším“ viníkovi ani hovořit. 

V případě hospodářských novin byl jedním z nejčastěji zmiňovaných viníků stát, 

což odpovídá předpokladu jedné poloviny hypotézy H5.3. 

 

Hrozby ekonomické krize jsou v obou denících zmiňovány více, než její možné 

příčiny. Články, které hrozby krize vůbec neuvádějí, tvoří v Hospodářských novinách 

téměř 79 % (268 článků) a v Blesku 77 % (37 článků). Hypotézu H6.1, tedy že 

Hospodářské noviny budou hrozby spojovat s ekonomickou krizí častěji, než Blesk, 

potvrdit nelze. 

Některé zmiňované hrozby se v článcích opakovaly a bylo proto možné vytvořit 

během analýzy několik kategorií. V tabulce 8 je uvedeno rozložení jednotlivých 

kategorií. Procentové hodnoty se zde nevztahují k celkovému počtu analyzovaných 
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článků, ale k počtu článků, kde jsou hrozby ekonomické krize zmíněny. Hodnota n pro 

jednotlivé kategorie hrozeb je tedy 84 pro články z Hospodářských novin a 12 pro 

články z Blesku.  

V Hospodářských novinách se hrozby krize nejčastěji týkají zaměstnání a platů (téměř 

23 %), až poté následují hrozby celkového zhoršení ekonomické situace státu (téměř   

17 %). V deníku Blesk je převládající hrozbou krach sportovních klubů a snižování 

platů sportovců, které tvoří třetinu všech zmiňovaných hrozeb. Následuje ohrožení 

zaměstnání a výše platů (téměř 17 %). Přibližně třetinu hrozeb nebylo možné zařadit do 

kategorií, a to v obou denících. 

Hypotéza H6.2 byla potvrzena pouze částečně. Ohrožení jednotlivce, jako je 

propouštění a snižování platů, mají v Hospodářských novinách převahu nad 

makroekonomickými hrozbami, jako zhoršení ekonomické situace státu. Ve srovnání 

s Bleskem však Hospodářské noviny věnují hrozbám pro ekonomiku státu výrazně větší 

pozornost. 

Tab. 8: Absolutní a poměrové rozložení hrozeb ekonomické krize 
HN Blesk HN Blesk 

  n % 
 hrozby neuvedeny 268 37 78,82    77,08   37 

 propouštění, nezaměstnanost, snižování platů 19 2 22,62    16,67  38 
 zhoršení ekonomiky státu 14 0 16,67 0 
 snížení poptávky, pokles prodeje 7 1 8,33 8,33 
 krachy podniků 5 1 5,95 8,33 
 krachy sportovních klubů a snižování platu hráčů 4 4 4,76 33,33 
 krachy bank 3 0 3,57 0 
 konflikty (nepokoje, kriminalita, válka) 3 0 3,57 0 
 nespecifikované zhoršení 3 0 3,57 0 
 ostatní 26 4 30,95 33,33 

 

Důsledky ekonomické krize byly v obou denících zmiňovány ještě častěji, než 

hrozby, či příčiny. Článků, které psaly o ekonomické krizi, ale nezabývaly se jejími 

důsledky, bylo v Hospodářských novinách 112, tedy jedna třetina. V Blesku to bylo bez 

zmínění důsledků krize 18 článků, tedy přes 37 %. V obou případech tedy přibližně dvě 

třetiny článků nějaký důsledek ekonomické krize popisovaly.  

                                                 
37 Tento řádek se vztahuje ke všem analyzovaným článkům. 100 % = 340 článků pro HN a 48 pro Blesk. 
38 Následující hodnoty se vztahují pouze k článkům, zmiňujícím nějaké hrozby. 100 % = 84 článků pro 
HN a 12 pro Blesk. 
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Kategorie důsledků ekonomické krize byly vytvořeny z hlediska toho, na koho tyto 

důsledky dopadají.  

 

Tab. 9: Absolutní a procentuální rozložení objektů důsledků ekonomické krize39 
HN Blesk HN Blesk 

 n % 
 důsledky neuvedeny 112 18 32,94 37,5 

 obchod 80 8 23,53 16,67 
 zaměstnanci, občané 52 7 15,29 14,58 
 stát 39 1 11,47 2,08 
 podnik, klub 34 10 10,00 20,83 
 ekonomika (nespecifikovaná) 18 1 5,29 2,08 
 banka 15 0 4,41 0 
 sportovci 3 3 0,88 6,25 
 jednotlivec 2 0 0,59 0 
 ostatní 8 4 2,35 8,33 

 

V Hospodářských novinách jsou nejčastěji popisovány dopady na obchod (téměř   

24 %), tedy na prodej, poptávku apod. Následují důsledky, týkající se „běžných lidí“ 

(15 %). Do této kategorie jsou zařazeny dopady na zaměstnance, patří sem 

nespokojenost obyvatel a nepokoje v jejím důsledku, i celospolečenské obavy a ztráta 

důvěry. Následují dopady krize na stát (přes 11 %) a na podniky a kluby (10%). 

V Blesku jsou nejčastěji zmiňovány důsledky ekonomické krize, zasahující podniky 

a kluby (téměř 21 %). Následují dopady na obchod (téměř 17 %) a na občany (přes     

14 %). Dopady na stát jsou ve srovnání s Hospodářskými novinami zmiňovány v Blesku 

velmi málo, tedy pouze jednou. Stejně tak je pouze jednou zmíněn nespecifikovaný 

dopad na ekonomiku.  

Hypotéza H7.1, že Hospodářské noviny se budou důsledky ekonomické krize 

zabývat častěji, než Blesk, se potvrdila, ovšem s velmi nevýrazným rozdílem. Článků, 

které zmiňují důsledky krize je v Hospodářských novinách pouze o 4,5 % více.  

Hypotéza H7.2 se potvrdila částečně. Hospodářské noviny převyšují Blesk v poměru 

prostoru, který je věnován dopadu na stát, celkovou ekonomickou situaci a obchod. Co 

se týče běžných občanů, jsou na tom ovšem oba deníky přibližně stejně. V Blesku jsou 

navíc občané jako objekty postižené ekonomickou krizí až na třetím místě, předchází 

jim podniky a rovněž obchod.  

                                                 
39 Součet netvoří 100 %, protože u některých článků bylo jmenováno více důsledků současně. 
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Všechny články byly rozděleny na pozitivní, negativní a neutrální, podle toho, 

jakým způsobem se k finanční krizi vyjadřují. V Hospodářských novinách tvoří 

pozitivní zprávy 12,65 %, neutrální 43,53 % a negativní zprávy 43,82 %. V Blesku je 

pozitivních zpráv 18,75 %, neutrálních 35,42 % a negativních 45,83 %. 

Hypotéza H8.1, že v obou denících budou negativní zprávy převládat nad 

pozitivními, se potvrdila. V Hospodářských novinách je negativních zpráv přibližně 

3,5krát více, než pozitivních a v Blesku přibližně 2,5krát. Pozitivní články jsou 

převážně takové, které píší, že krize zatím Českou republiku nezasáhla, že její dopady 

nebudou tak zlé, jak se původně zdálo, nebo že v některých oblastech může díky krizi 

docházet ke zlepšení. Neutrální zprávy jsou ty, které uvádějí jak klady, tak zápory, 

pesimistická i optimistická očekávání, nebo popisují události, které nelze označit ani za 

pozitivní, ani za negativní. 

Hypotéza H8.2 se potvrdila pouze částečně. V Blesku je sice procentuálně více 

negativních článků. Rozdíl je ovšem pouze o 2 %. Navíc je zde oproti Hospodářským 

novinám i více pozitivních zpráv, a to přibližně s šestiprocentním rozdílem. Bulvární 

tisk tedy celkově více hodnotově zabarvuje své zprávy, a to jak pozitivně, tak negativně, 

a uvádí méně neutrálních zpráv, než ekonomicky zaměřený deník. 

 

Pomocí proměnné Autor bylo možné zjistit, jakou část zpráv o ekonomické krizi píší 

sami novináři a jakou část čerpají odjinud. V Hospodářských novinách tvoří články, 

jejichž autorem je novinář, 58,24 %, články od externích přispěvatelů tvoří 7,06 % a 

články přejaté z jiných zdrojů 28,82 %. Nejčastěji se jedná o Českou tiskovou kancelář. 

U téměř 6 % článků není autor uveden. V Blesku tvoří články, psané přímo novináři 

56,25 % a články z jiných zdrojů 12,5 %, tedy 10 článků, z čehož z České tiskové 

kanceláře pochází 4. Články od externích přispěvatelů nejsou v Blesku vůbec, u 

přibližně 31 % nelze poznat autora.  

Články v Hospodářských novinách lze rozdělit na běžné zprávy, komentáře 

(názory), rozhovory a ostatní, a vzájemně tyto skupiny srovnat. Běžných zpráv je 

v analyzovaném souboru Hospodářských novin 273, komentářů 36, rozhovorů 18 a 

ostatních formátů 13. V rámci Blesku toto srovnání možné není, protože kromě jednoho 

rozhovoru jsou vše jen běžné zprávy. 
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Komentáře v Hospodářských novinách, se zmiňují o krizi přímo v kontextu České 

republiky více (63,89 %), než zprávy (49,82 %). Zprávy se naopak více věnují zahraničí 

bez zmínky o České republice (38,1 %), oproti komentářům (22,22 %).  Rozhovory a 

všechny ostatní formáty se téměř výhradně týkají České republiky. Důsledky 

ekonomické krize jsou častěji zmiňovány ve zprávách. Příčinami krize se naopak více 

zabývají komentáře. V případě hrozeb není rozdíl nijak výrazný. Zprávy mají nad 

komentáři převahu v negativním i pozitivním zabarvení sdělení, u komentářů převládá 

neutralita, nebo polemika mezi klady a zápory daného tématu. Pozitivní komentář je 

v Hospodářských novinách pouze jeden. Personalizace se vyskytuje převážně 

v kategorii ostatních formátů, do které spadají seriály o konkrétních úspěšných 

podnikatelích. Z běžných zpráv je personalizováno 20,5 % a z komentářů 27,8 %. 

 

2.2.3 Sekundární analýza 

2.2.3.1 Ekonomické očekávání 

Hlavním cílem sekundární analýzy bylo zmapovat vývoj ekonomického očekávání 

v čase, a to zvlášť pro čtenáře Blesku a Hospodářských novin. Následující grafy 

zobrazují tento vývoj pomocí tří linií, které ukazují poměr respondentů, kteří 

odpovídali, že se ekonomická situace v České republice zlepší, nezmění, nebo zhorší40. 

Zároveň jsou doplněny o linii, zobrazující výskyt klíčových výrazů „ekonomická / 

hospodářská / finanční krize“ v daném deníku, podle jednotlivých kvartálů. První grafy, 

tedy Graf 4.1 a 4.2 zobrazují odpovědi podsouboru „čtenářů“, tedy těch, kteří uvedli, že 

v posledních dvou týdnech četli, nebo prolistovali alespoň jedno číslo daného deníku. 

V této skupině nejsou patrné tak výrazné rozdíly mezi čtenáři Blesku a 

Hospodářských novin, jako tomu bude u čtenářů pravidelných. Názor čtenářů Blesku je 

konzistentnější v čase. Linie zlepšení příliš nekolísá, pohybuje se v rozmezí 7,5 % a 

13,3 %. Linie očekávaného zlepšení u čtenářů Hospodářských novin vykazuje daleko 

prudší výkyvy. Ještě ve třetím kvartálu roku 2008 se pozitivní očekávání čtenářů 

ekonomického deníku zvyšuje (17,8 %), ale pak prudce klesá. V prvním kvartálu 2009 

se dostává na minimum (7,7 %) a poté se naděje opět zvyšuje, maxima dosáhne ve 

čtvrtém kvartálu (19,8 %) a dále postupně klesá, s posledním vzestupným výkyvem ve 

třetím kvartálu 2010. 

                                                 
40 Škála odpovědí měla 9 možností. 3 možnosti pro tento způsob zobrazení byly utvořeny následovně: 1-3 
= zlepší, 4-6 =  zůstane stejná a 7-9 = zhorší. 
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V obou těchto skupinách se nárůst zhoršení očekávání shoduje s nárůstem výskytu 

klíčových slov. Prudké stoupání začíná i vrcholí ve stejném kvartálu. V případě čtenářů 

Blesku však nedochází k poklesu negativního očekávání poté, co se frekvence výskytu 

začne snižovat. Jejich pohled na ekonomickou situaci zůstává pesimistický, i když se 

Blesk nadále o krizi téměř nezmiňuje. Čtenáři Hospodářských novin naopak začnou 

více očekávat zlepšení, když se noviny krizi přestávají věnovat. 

 

Graf 4.1: Vývoj očekávání ohledně ekonomické situace v ČR podle čtenářů HN + 
výskyt klíčových výrazů v HN 

 

Graf 4.2: Vývoj očekávání ohledně ekonomické situace v ČR podle čtenářů Blesku + 
výskyt klíčových výrazů v Blesku 

 

 

Zajímavější vztahy mohou vznikat u podsouborů pravidelných čtenářů, kteří jsou 

daným deníkům vystaveni v daleko větší míře. 
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V Grafu 4.3, zobrazujícím pravidelné čtenáře Hospodářských novin, lze pozorovat 

daleko výraznější výkyvy v čase. To může být způsobeno poměrně malým počtem 

respondentů v tomto podsouboru, který vede i k menší názorové konzistenci, ale také 

citlivějšími reakcemi těchto lidí, na aktuální stav ekonomiky, i na ekonomické 

zpravodajství. Významný nárůst zhoršení ekonomického očekávání začíná, stejně jako u 

předchozích podsouborů, rovněž shodně s nárůstem frekvence výskytu klíčových 

výrazů. Nedosahuje zde však ještě nejvyšších hodnot za celé analyzované období. 

S poklesem frekvence mediální pozornosti sice klesá i negativní očekávání pravidelných 

čtenářů, ale po určitém poklesu začne opět stoupat. Nejvyšších hodnot dosahuje 

negativní očekávání koncem roku 2010 a začátkem roku 2011. V prvním kvartálu 2011 

zároveň nastává mírný vzestup frekvence užití klíčových výrazů. V tomto období 

dosahuje názor, že ekonomická situace zůstane stejná, svých nejnižších hodnot. 

Křivka pozitivního očekávání v případě pravidelných čtenářů Hospodářských novin 

dosahuje mnohem vyšších hodnot, než u ostatních podsouborů. Nejvýše je v posledním 

kvartálu roku 2009. V té době je přitom očekávání pravidelných čtenářů Blesku velmi 

pesimistické (viz Graf 4.4). 

 

Graf 4.3: Vývoj očekávání ohledně ekonomické situace v ČR podle pravidelných 
čtenářů HN + výskyt klíčových výrazů v HN 

 

 

Pravidelní čtenáři Blesku vykazují oproti čtenářům Hospodářských novin menší 

proměnlivost názorů. V období, kdy se Blesk ekonomické krizi věnoval nejintenzivněji, 

dosahuje i negativní očekávání velmi vysokých, a zároveň pozitivní očekávání velmi 

nízkých hodnot. Rovněž pokles intenzity mediální pozornosti je doprovázen poklesem 
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negativního a nárůstem pozitivního očekávání. To však platí pouze do čtvrtého kvartálu 

2009, kdy se ekonomické očekávání pravidelných čtenářů Blesku začíná opět zhoršovat.  

V prvním kvartálu 2011 se Blesk (stejně jako Hospodářské noviny) věnuje krizi opět 

o něco více, než v předchozích obdobích. Na čtenáře to ovšem negativně nepůsobí, 

naopak jejich očekávání jsou v tuto dobu optimističtější, než dříve, a po něm následuje 

opět zhoršení.  

 

Graf 4.4: Vývoj očekávání ohledně ekonomické situace v ČR podle pravidelných 
čtenářů Blesku + výskyt klíčových výrazů v Blesku 

 

 

Závěrečným výstupem analýzy očekávání je srovnání čtenářských podsouborů a 

také souboru všech respondentů z hlediska Indexu ekonomického očekávání (viz 2.1.2.4 

Hypotézy), který byl vytvořen z téže otázky, jako výše uvedené grafy ekonomického 

očekávání. Je však tvořen pouze jednou hodnotou a proto umožňuje zobrazit všechny 

skupiny v jednom grafu (viz Graf 5). 

Index ekonomického očekávání se pro všechny zkoumané skupiny pohybuje 

v záporných hodnotách. Pouze u pravidelných čtenářů Hospodářských novin vystoupí 

ve třetím kvartálu 2008 těsně nad nulovou hodnotu. Obecně tedy silně převažuje 

negativní ekonomické očekávání. Pravidelní čtenáři Hospodářských novin vycházejí 

jako celkově nejoptimističtější podsoubor. Po nich následují ostatní čtenáři 

ekonomického deníku a dále souhrn všech respondentů. Čtenáři Blesku jsou celkově 

nejpesimističtější. Zejména v druhé polovině zkoumaného období mají nejhorší 

očekávání pravidelní čtenáři Blesku. V druhém kvartálu roku 2010 očekávání 
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pravidelných čtenářů Hospodářských novin klesá na úroveň pravidelných čtenářů 

Blesku, a ve čtvrtém roku 2010 a prvním roku 2011 dokonce pod ní. 

 

Graf 5: Vývoj indexu ekonomického očekávání pro všechny analyzované skupiny 

 

 

Všechny podsoubory mají nejvyšší očekávání ve třetím kvartálu 2008, tedy před 

nástupem ekonomické krize, jakožto významným tématem mediální prezentace. Pak 

následuje prudký pokles.  

V prvním kvartálu 2008, tedy v době, kdy čtenáři ještě nebyli výrazně vystaveni 

informacím o začínající ekonomické krizi41, jsou si očekávání všech skupin velmi 

podobná. Očekávání pravidelných čtenářů Blesku je v této době nejvyšší ze všech 

skupin. Následně se právě tato skupina dostává na nejnižší hodnoty. V posledním 

analyzovaném kvartálu jsou na tom čtenářské skupiny opět podobně, kromě 

nepravidelných čtenářů Blesku, kteří jsou optimističtější. 

 

Hypotéza H9.1, že očekávání čtenářů Hospodářských novin bude proměnlivější, než 

čtenářů Blesku, se potvrdila v případě pravidelné i nepravidelné čtenářské skupiny.  

Hypotéza H9.2 se nepotvrdila. U všech souborů nastává prudké zhoršení očekávání 

ve stejném období (4Q2008). U pravidelných čtenářů Blesku dokonce začíná zhoršení 

                                                 
41 17. 09. 2007 - 30. 03. 2008 
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již dříve, i když méně výrazné. V případě čtenářů Hospodářských novin naopak tomuto 

období zlomu předchází stoupání očekávání.   

Hypotézu H9.3 lze označit jako platnou. Očekávání čtenářů Hospodářských novin se 

s mediální prezentací shoduje více (tedy po delší dobu), než očekávání čtenářů Blesku.  

 

2.2.3.2 Profily čtenářů 

Jednotlivé podsoubory byly vzájemně porovnány z hlediska politických a 

ekonomických názorů. Kromě čtenářů a pravidelných čtenářů obou deníků je do 

srovnání přidána i skupina všech respondentů, kteří v daném období odpovídali. 

Následující grafy vždy zobrazují, kolik procent respondentů z daného podsouboru 

označilo kterou odpověď, a to v období 1Q2009. 

Z grafu 5.1 je patrné, že jak pravidelní, tak nepravidelní čtenáři Hospodářských 

novin upřednostňují tržní, nebo smíšenou ekonomiku. Pravidelní i nepravidelní čtenáři 

Blesku mají převahu v oblibě řízené ekonomiky. Pravidelní čtenáři Hospodářských 

novin se od nepravidelných liší ještě větším upřednostňováním tržní a smíšené 

ekonomiky a naopak menším prosazováním řízené ekonomiky. Pravidelní čtenáři 

Blesku oproti nepravidelným upřednostňují méně smíšenou ekonomiku a více zbylé dva 

typy. Všichni respondenti dohromady se v tomto případě velmi podobají nepravidelným 

čtenářům Blesku. 

 

Graf 5.1: Procentuální rozložení typů ekonomiky v jednotlivých podsouborech 
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Hypotéza 10.1, která vychází z odlišných ekonomických směrů, ke kterým by se 

analyzované deníky měly klonit, a uvádí tedy, že čtenáři Hospodářských novin by měli 

upřednostňovat tržní princip a čtenáři Blesku princip řízené ekonomiky, se potvrdila. 

 

Graf 5.2 ukazuje, jak moc se příslušníci jednotlivých podsouborů zajímají o politiku. 

Podle očekávání, stanoveného v hypotéze 10.2, se čtenáři Hospodářských novin o 

politiku zajímají více, než čtenáři Blesku. Pravidelní čtenáři ekonomického deníku se 

navíc zajímají častěji, než nepravidelní. Z pravidelných čtenářů Hospodářských novin se 

o politiku velmi zajímá 15,8 % a spíše se zajímá 43,3 %. Z nepravidelných čtenářů se 

velmi zajímá 7,8 % a spíše 49,2 %. Mezi pravidelnými čtenáři Blesku má velký zájem o 

politiku pouze 2,1 % a spíše 30,6 %. Z nepravidelných čtenářů Blesku se o politiku 

velmi zajímá 2,8 % a spíše 29,9 %. 

Všichni respondenti dohromady se nejvíce podobají čtenářům Blesku, ovšem s o 

něco větším zájmem o politiku. 

 

Graf 5.2: Procentuální rozložení zájmu o politiku v jednotlivých podsouborech 

 
 

Graf 5.3 zobrazuje rozložení politické orientace, rozdělené na levici, pravici a střed. 

Pro všechny skupiny respondentů je nejčastěji označenou možností politické orientace 

střed. U čtenářů Hospodářských novin převažuje pravicová orientace. U pravidelných 
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čtenářů o něco výrazněji 42, než u nepravidelných43. Čtenáři Blesku se kloní k levici 

přibližně stejně, jako k pravici. Nejvíce levicově zaměřený je souhrn všech respondentů 

dohromady.  

Hypotéza, týkající se pravicového zaměření čtenářů Hospodářských novin se 

potvrdila, hypotéza o levicovém zaměření čtenářů Blesku nikoliv. Rozdíly mezi 

jednotlivými podsoubory nejsou v tomto případě tak výrazné, jako v ostatních 

analýzách. 

 

Graf 5.3: Procentuální rozložení pravo-levé orientace v jednotlivých podsouborech 

 

Posledním hlediskem, ze kterého byli čtenáři deníků porovnávání, je směr, který 

považují za nejlepší pro tuto zemi. Konzervativní směr je nejvíce volen pravidelnými 

čtenáři Hospodářských novin, za kterými následují pravidelní čtenáři Blesku (viz Graf 

5.4). Liberální směr prosazují čtenáři Hospodářských novin výrazně více, a to v první 

řadě ti pravidelní, ale také nepravidelní. Sociálně-demokratický směr je upřednostňován 

pravidelnými a nepravidelnými čtenáři Blesku. Pravidelní čtenáři Hospodářských novin 

ho volí ze všech skupin nejméně, i tak ovšem více, než směr konzervativní. 

V socialistickém směru vykazují pravidelní čtenáři Hospodářských novin neočekávaný 

výkyv. Ostatní skupiny převyšují o 1,7 až 2,4 %. Podsoubor pravidelných čtenářů 

                                                 
42 Napravo od středu = 22,8 %; výrazně pravicové = 10,7 % 
43 Napravo od středu = 19,3 %; výrazně pravicové = 12,7 % 
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Hospodářských novin je poměrně malý a menší počet respondentů zde proto způsobí 

výraznější výkyv. Z výzkumu tedy vyplývá, že v daném období přibližně 9 % 

pravidelných čtenářů Hospodářských novin upřednostňovalo socialistický 

(komunistický) směr44. V jiných obdobích, v nichž má rozložení ostatních proměnných 

podobný charakter, jako v tomto, se tento výkyv nevyskytuje45. 

Hypotéza 10.4, která tvrdí, že čtenáři Hospodářských novin budou upřednostňovat 

převážně liberální směr a čtenáři Blesku převážně sociálně-demokratický, se potvrdila. 

 

Graf 5.4: Procentuální rozložení upřednostňovaného směru v jednotlivých 
podsouborech 

 

 

                                                 
44 Jedná se přibližně o 13 respondentů. 
45 Ve druhém kvartálů 2009 upřednostňuje socialistický směr pouze 2,3 % pravidelných čtenářů 
Hospodářských novin. 
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3. Interpretace 
 

Oba analyzované deníky se začaly o ekonomické krizi výrazně více zmiňovat v září 

roku 2008. V Hospodářských novinách byl nárůst intenzity daleko razantnější. Svého 

vrcholu dosáhla v říjnu 2008 a poté již klesala, i když s významnými výkyvy. V Blesku 

dosáhla intenzita pozornosti věnované krizi vrcholu až v prosinci roku 2008 a od té 

doby rovněž s výkyvy klesala. Hospodářské noviny se ekonomické krizi po celé 

zkoumané období věnovaly výrazně více, než Blesk, a to zhruba desetinásobně 

(minimálně šestinásobně, maximální hodnoty dosahují extrémů v měsících, kdy se 

Blesk zmíní o krizi pouze jednou). Intenzita, se kterou se krizi věnuje Blesk, má daleko 

prudší pokles. Hospodářské noviny se tímto tématem ve velké míře zabývají déle. 

 

Mezi hypotézy, které se potvrdily podrobnější obsahovou analýzou, patří hypotéza o 

rozdílné velikosti prostoru, věnovaného ekonomické krizi, o odlišné orientaci na 

zahraniční a domácí zprávy a o odlišných tématických zaměřeních článků. Hypotézy o 

bulvarizačních technikách, negativním/pozitivním zabarvení a hypotézy o odlišných 

příčinách, hrozbách a důsledcích krize byly splněny pouze částečně. 

Hospodářské noviny věnovaly během prosince 2008 ekonomické krizi výrazně větší 

prostor, než Blesk, a otiskly přibližně sedmkrát více článků, které se o ní zmiňují. Články 

v Hospodářských novinách byly průměrně delší, než v Blesku. 

Z článků Hospodářských novin o ekonomické krizi je jich na titulní straně více, než v 

Blesku, ale v poměru k celkovým počtům článků je rozdíl pouze dvouprocentní.  

Hospodářské noviny orientují své články o ekonomické krizi na zahraničí více, než 

Blesk. Ten je naopak velmi orientovaný na domácí zprávy, které u něj tvoří více než tři 

čtvrtiny.  

Co se týče bulvarizačních technik, bylo potvrzeno, že jsou v Blesku užívány více, než 

v Hospodářských novinách (s rozdílem téměř 20 %). V Hospodářských novinách se skóre 

bulvarizačních technik zvýšilo zejména kvůli personalizaci, tedy popisování životních 

událostí a osudů konkrétních lidí. Tyto příběhy zde (a ani v Blesku) ovšem nebyly 

popisovány nijak skandálně a senzacechtivě, jak by tomu u bulvárních článků mělo být. 

Jejich cílem na druhou stranu pravděpodobně byla lepší čtivost a možnost vcítění se do 

situace. Překvapivé bylo zejména zjištění, že Blesk popisované události málokdy spojuje 
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se skandály (10,4 %) a s kriminalitou (4,2 %) a téměř vůbec je nedoprovází příběhy o 

osudech obyčejných lidí. Domnívám se, že je tomu tak proto, že téma ekonomiky je 

považováno za serióznější, a proto se s bulvárními technikami pojí méně, než ostatní 

témata. Do článků, užívajících bulvarizačních technik ve větší míře, se pak výraz 

„ekonomická“ či „hospodářská“ nebo „finanční krize“ nedostane. Pro potvrzení tohoto 

předpokladu by ovšem byla nutná hlubší analýza. 

Hospodářské noviny zmiňují ekonomickou krizi převážně v článcích s ekonomickou 

tématikou, zatímco v Blesku se většina článků, které ji zmiňují, přímo ekonomiky netýká. 

V Hospodářských novinách převažuje téma obchodu, obecně chodu ekonomiky, 

podnikání a dále politiky. V Blesku má velkou převahu zejména sport a následuje 

průmysl, a to konkrétně automobilový. Čtenáři Blesku se tedy o ekonomické krizi mohou 

dozvídat převážně ze sportovních událostí. 

Viníci ekonomické krize byli v Blesku skutečně zmiňováni méně, než v 

Hospodářských novinách, a to pouze jednou. Jako viník propuknutí krize v České 

republice zde byla uvedena předchozí vláda. V Hospodářských novinách byly možné 

příčiny krize uvedeny dvaadvacetkrát. Nejčastěji šlo o chyby státu a problémy morálky či 

důvěry v celé společnosti. První příčina se shoduje s názory monetaristického 

ekonomického proudu, který by měl být Hospodářským novinám ideologicky bližší. 

Nejčastěji zmiňovanou hrozbou ekonomické krize v Blesku jsou krachy sportovních 

klubů a snižování platu hráčů. Oba deníky se věnují hrozbám nezaměstnanosti a 

propouštění či snižování mezd. Pro Hospodářské noviny je to nejčastěji zmiňovaná 

hrozba. Po ní následuje celkové zhoršení ekonomické situace státu.  

Důsledky hospodářské krize jsou zmíněny přibližně ve dvou třetinách analyzovaných 

článků v obou denících. Hospodářské noviny oproti Blesku výrazně více zmiňují 

důsledky, dopadající na stát, Blesk je zase převyšuje v dopadech na podniky, nebo kluby. 

Oba deníky se ve velké míře zmiňují o dopadech na obchod (v Hospodářských novinách 

je to nejčastěji zmíněný důsledek) a na běžné obyvatelstvo.  

Oba deníky popisují ekonomickou krizi převážně s negativním zabarvením. V Blesku 

je oproti Hospodářským novinám více negativních i pozitivních zpráv, Hospodářské 

noviny převyšují Blesk v počtu neutrálních zpráv. Bulvární deník tedy pohlíží na krizi 

více hodnotícím způsobem. Častěji přináší špatné či dobré zprávy, a méně často 

hodnotově nezabarvené informace, nebo články, polemizující nad klady i zápory.  
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Celkově lze podle zkoumaných proměnných popsat rozdíly ve způsobu, jakým na  

hospodářskou krizi nahlíží ekonomicky a bulvárně zaměřený deník, vytvořit pro každý 

zvlášť model prezentace daného tématu a porovnat ho s původním očekáváním.  

 

Hospodářské noviny píší o krizi více než v polovině článků v kontextu České 

republiky, ale přibližně třetina zpráv se týká pouze zahraničí. Zprávy o ekonomické krizi 

zabarvují převážně negativně a neutrálně. Spojují krizi i s osudy obyčejných lidí, ale 

nečiní tak nijak skandálním způsobem. Nevyhýbají se katastrofickým výrazům, ale 

užívají je v menší míře, než bulvární deník. Krizi se tento deník věnuje více 

v ekonomicky zaměřených článcích, ale nevyhýbá se jí ani v kontextu jiných témat. Po 

vinících pátrá přibližně 7 % článků a uváděné příčiny jsou poměrně různorodé. V souladu 

s liberálními hodnotami Hospodářské noviny častěji viní stát. Stejně často také dávají 

vinu celospolečenské náladě. Jako běžnou součást ekonomického vývoje označují krizi 

pouze jednou. Nejvíce uváděnou hrozbou krize je pro ně nezaměstnanost, propouštění a 

snižování platů a teprve po něm následuje celkové ohrožení ekonomiky státu. Nejvíce 

postižený ekonomickou krizí je podle výsledků analýzy obchod, dále běžní občané a stát. 

Jakožto ekonomicky zaměřené noviny věnují hospodářské krizi poměrně velký prostor. V 

článku z titulní strany se během prosince 2008 objevil klíčový výraz jedenadvacetkrát. 

Komentáře v Hospodářských novinách se více zaměřují na Českou republiku, a méně 

na zahraničí. Více se zabývají příčinami krize a méně důsledky. Popisují ekonomickou 

krizi zejména z neutrálního pohledu.  

 

Blesk se ekonomickou krizí zabývá z velké většiny z pohledu České republiky. 

Zprávy jsou spíše negativní, ale i pozitivně zabarvených zpráv je zde více, než 

v ekonomickém deníku. Používá bulvarizační prvky, jako infotainment, katastrofické 

výrazy, spojení s celebritami a skandály, ale ne v tak velké míře, jak by se dalo od 

bulvárního tisku očekávat. Osudy obyčejných lidí nespojuje s finanční krizí prakticky 

vůbec. Finanční krizi zmiňuje zejména v kontextu neekonomických témat, a to hlavně 

sportu a automobilového průmyslu. Z ekonomických témat se nejvíce věnuje pohybům 

cen. Pravděpodobně je to proto, že problematika zlevňování a zdražování zboží je 

čtenářům, kteří se o ekonomiku výrazně nezajímají, bližší, než například podnikání, 

obchod s realitami či pohyby akcií. Po příčinách ekonomické krize Blesk téměř nepátrá, 
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zmiňuje je pouze jednou. Hrozby krize se v prosincových číslech vyskytly osmkrát, 

z čehož polovina se týkala sportu. O důsledcích krize Blesk píše 34krát a převažují 

dopady na podniky, kluby, obchod a běžné občany. Celkově věnuje Blesk ekonomické 

krizi daleko méně prostoru a na titulní straně se klíčový výraz v prosinci 2008 objevuje 

pouze dvakrát. 

 

Do skupiny „čtenářů“ byli zařazeni respondenti s různou mírou vystavení daným 

deníkům. Minimálně přečetli, nebo prolistovali jedno číslo daného deníku, maximum 

však stanovené není. V této kategorii se tedy mísí čtenáři s různou intenzitou 

pozornosti, kterou danému médiu věnují. Z tohoto hlediska je pro pozorování vlivu 

média na své čtenáře vhodnější kategorie pravidelných čtenářů. Její nevýhodou je, 

oproti předchozímu způsobu výběru respondentů, malý počet členů v podskupině, a to 

zejména v případě pravidelných čtenářů Hospodářských novin. Tento nízký počet pak 

může způsobovat výraznější výkyvy v čase.  

Období, kdy se média začala věnovat ekonomické krizi ve velké míře, se odráží ve 

zhoršení ekonomického očekávání čtenářů Hospodářských novin (pravidelných i 

ostatních). Do chvíle, než se Hospodářské noviny začaly krizí intenzivně zabývat, 

očekávání těchto čtenářů se zlepšovalo. Následně se začalo prudce zhoršovat. Současně 

s poklesem intenzity mediální pozornosti se pak očekávání po určitou dobu opět 

zlepšovalo. V prvním kvartálu roku 2010 se však opět zhorší, nehledě na to, že 

prezentace krize v novinách stále klesá. Další změny již s mediální prezentací tématu 

příliš souvislost nemají. 

Očekávání pravidelných čtenářů Blesku se od začátku analyzovaného období 

postupně zhoršovalo. Prvního vrcholu dosáhlo negativní očekávání ve stejné době, jako 

intenzita pozornosti, věnované ekonomické krizi v Blesku. Po dobu následujících dvou 

kvartálů se ekonomické očekávání mírně zlepšilo, ale poté následovalo ještě větší 

zhoršení. Po zbytek analyzovaného období zůstávají pravidelní čtenáři Blesku poměrně 

pesimističtí, přestože tento deník se již ekonomické krizi téměř nevěnuje.  

Celkově se čtenáři Blesku ve svých ekonomických očekáváních řídí tímto deníkem 

méně. To lze vysvětlit velmi nízkou intenzitou, s níž se Blesk ekonomické krizi věnuje. 

Jeho prezentace tohoto tématu tudíž nemá na své čtenáře tak významný dopad. 
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Pravidelní čtenáři Hospodářských novin vykazují větší shody s prezentací klíčového 

tématu v tomto deníku. Shodují se s ním při nástupu, vrcholu i poklesu. Přestávají se 

shodovat přibližně v druhé polovině analyzovaného období, kdy téma krize v médiích 

pozvolna ustupuje do pozadí. 

 

Očekávání čtenářů Blesku je celkově pesimističtější, než čtenářů Hospodářských 

novin. V době, kdy se média věnují krizi s největší intenzitou, se i očekávání čtenářů 

Blesku zhorší, po poklesu mediální pozornosti se ale zlepšovat nezačne, a v případě 

pravidelných čtenářů se dokonce nadále zhoršuje.  

Čtenáři Blesku pravděpodobně začali více očekávat zhoršení v době, kdy se o krizi 

začínalo mluvit, ale pesimistický pohled na ekonomickou situaci si uchovali i nadále. 

Možným vysvětlením tohoto jevu je, že v době největšího zhoršení očekávání na ně 

začaly dopadat reálné důsledky ekonomické krize, jako např. propouštění a zhoršení 

životní úrovně. Svůj pohled na celkovou ekonomickou situaci tedy přizpůsobili 

vlastním zkušenostem, nikoliv prezentaci v médiích. Za předpokladu, že čtenáři Blesku 

náleží k nižším sociálním vrstvám, než čtenáři Hospodářských novin, a že na tyto vrstvy 

dopadala ekonomická krize tvrději, byla by tím vysvětlena rozdílná reakce čtenářských 

skupin na mediální diskurz, a to zejména v druhé polovině analyzovaného období.  

 

Celkově lidé reagují na vzestup mediální pozornosti, ale méně již na její pokles. 

Očekávání čtenářů se zhoršuje současně se zvýšením intenzity pozornosti, kterou média 

krizi věnují. Jasnou souvislost zde ovšem prokázat nelze. S poklesem prostoru, 

věnovaného krizi, se spojitost mezi mediální prezentací a veřejným míněním vytrácí. 

V pozdějších fázích krize byli lidé pravděpodobně více ovlivněni reálnými 

ekonomickými podmínkami a osobními zkušenostmi. Jejich očekávání se tedy nadále 

zhoršují, přestože noviny, které čtou, se již krizí zabývají daleko méně, nebo téměř 

vůbec.  

Celkově nejoptimističtější čtenářskou skupinou (při srovnání indexu ekonomického 

očekávání) jsou pravidelní čtenáři Hospodářských novin. Nejpesimističtější jsou čtenáři 

Blesku, střídavě pravidelní a nepravidelní.  

Na začátku ani na konci zkoumaného období nejsou mezi podsoubory tak výrazné 

rozdíly, jako v průběhu. 
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Během nastolování agendy zde tedy může docházet k ovlivnění vnímání čtenářů. 

Poté, co se pozornost médií od agendy odklání, přestávají mít v daném ohledu na 

veřejné mínění vliv.  

Je možné, že téma ekonomické krize je pro některé čtenáře natolik významné, že 

jeho důležitost pro ně přetrvává ještě dlouho poté, co se mu média přestávají věnovat, a 

nedochází zde k zapomínání, které je jinak dle teorie agenda-setting běžné. Pokud je 

tento jev navíc podpořen negativními osobními zkušenostmi, týkajícími se 

ekonomických podmínek, může to trvanlivost agendy ve veřejném prostoru ještě 

prodloužit. 

 

Médii nastolená agenda odpovídá veřejnému mínění. Nelze ovšem říct, jestli ho 

ovlivnila, nebo tomu bylo naopak, ani s jakým zpožděním k případnému ovlivnění 

došlo. Nastolená agenda ve veřejném mínění setrvala dlouho. Nevymizela ve chvíli, kdy 

média přestala krizi věnovat pozornost.  

 

Hodnotové zaměření čtenářských skupin se celkově shoduje s očekáváním, 

utvořeným na základě znalosti zaměření daných deníků. Z dat poskytnutých agenturou 

Median tedy lze utvořit následující profily čtenářů jednotlivých deníků. 

Pravidelní čtenáři Hospodářských novin, tedy ti, kteří v daném období uvedli, že 

prolistovali, nebo přečetli v posledních dvou týdnech alespoň devět čísel deníku, 

upřednostňují systém smíšené ekonomiky a následně tržní. Většina z nich se zajímá o 

politiku. Téměř polovina preferuje politický střed a třetina se kloní napravo od středu. 

Za nejlepší považují na prvním místě liberální směr, následně sociálně-demokratický a 

dále konzervativní.  

Nepravidelní čtenáři Hospodářských novin, kteří za posledních 14 dní viděli, nebo 

prolistovali alespoň jedno číslo, rovněž upřednostňují smíšenou a následně tržní 

ekonomiku a většina z nich se zajímá o politiku. Podobně jako v případě pravidelných 

čtenářů, polovina z nich má nejblíže k politickému středu a přibližně třetina napravo od 

něj. Preferují liberální a následně sociálně-demokratický směr. 

Pravidelní čtenáři Blesku preferují smíšený a následně řízený systém ekonomiky. 

Více než polovina z nich se o politiku spíše nebo vůbec nezajímá. Více než polovina 
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z nich upřednostňuje politický střed, napravo i nalevo od něj se kloní okolo čtvrtiny 

z nich. Největší část upřednostňuje sociálně-demokratický směr, po nich následuje 

skupina, preferující směr liberální. 

Nepravidelní čtenáři Blesku se ze zmiňovaných skupin nejvíce podobají souhrnu 

všech respondentů46. Preferují smíšenou a následně řízenou ekonomiku. Více než 

polovina z nich se o politiku nezajímá. Nadpoloviční část z nich se kloní k politickému 

středu, napravo i nalevo od něj se pak přiklání přibližně stejně početné skupiny. 

Nepravidelní čtenáři Blesku upřednostňují sociálně demokratický, a dále liberální směr. 

 

3.1   Omezení výzkumu 
Obsahová analýza, jakožto časově náročná metoda, obvykle zkoumá pouze menší, 

přísně vymezený vzorek textu. Závěry z konkrétní obsahové analýzy pak není možné 

zobecnit například na jiná, než zkoumaná období, nebo jiná média. Kritérium, podle 

kterého je analyzovaný vzorek vybrán, tak má velký význam. 

Články, postupující do výběrového souboru této analýzy, musely obsahovat alespoň 

jeden z klíčových výrazů „ekonomická / hospodářská / finanční krize“ a musely být 

publikovány v deníku Blesk, nebo Hospodářské noviny v prosinci roku 2008. Jako 

indikátor toho, že se článek krizí zabývá, byl zvolen výskyt klíčových slov, a to 

z důvodu možnosti rychlé orientace ve velkém množství textu. Analýza se záměrně 

nezabývá výhradně ekonomickými články. Jejím cílem je zmapovat celkový mediální 

obraz hospodářské krize v daných denících, a nikoliv to, jak o ní vypovídají 

ekonomicky zaměřené články, kterým se mnoho čtenářů může vyhýbat. 

Výsledky obsahové analýzy bývají obvykle prezentovány v jednodušší formě, jako 

jsou tabulky, grafy, poměry, procenta atd. Problém, pro který je tato metoda navržená 

ani složitější techniky a formy prezentace nevyžaduje [Berelson 1971:188]. Proto tato 

práce nestojí na pokročilejších analýzách. 

K zajímavým výsledkům bychom mohli dospět opakováním obsahové analýzy 

podle téhož výzkumného designu v několika dalších obdobích blíže současnosti a 

srovnáním proměny mediálního obrazu v čase. 

                                                 
46 Nepravidelní čtenáři Blesku tvoří přibližně třetinu všech dotazovaných. 
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Metoda sekundární analýzy dat byla zvolena z důvodu menší finanční i časové 

náročnosti, ale především proto, že k datům z minulosti již není možné získat přístup 

jiným způsobem.  

Data, poskytnutá agenturou Median, jsou sbírána ve čtvrtletních intervalech a je 

možné je analyzovat v půlročních souhrnech. Pro zkoumání vlivu médií by bylo 

vhodnější častější pozorování, které by bylo schopno citlivěji zachytit změny ve 

veřejném mínění. Přesto byla tato data vyhodnocena jako nejvhodnější pro účely dané 

práce. 

Ačkoliv například Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu 

AV ČR se pravidelně respondentů dotazuje na spokojenost se současnou ekonomickou 

situací státu a domácnosti, a to v měsíčních intervalech, zvolila jsem pro analýzu data 

agentury Median, která kombinují otázky týkající se ekonomiky i médií a umožňují tak 

rozdělení respondentů podle toho, jaké noviny čtou.  

Další možností rozšíření výzkumu je provedení sekundární analýzy více zdrojů 

(např. CVVM, ESS)47 a vytvoření kompletnějšího přehledu o postoji obyvatel České 

republiky k ekonomické situaci, nehledě na to, jaké noviny čtou. 

Dále by bylo možné propojit mediální obraz s veřejným míněním podrobnějším 

způsobem. Nesledovat pouze samotnou intenzitu výskytu klíčových slov, ale pomocí 

jednodušší obsahové analýzy delšího období zjistit vývoj počtu negativních a 

pozitivních zpráv. Ten následně srovnat s vývojem negativního a pozitivního 

ekonomického očekávání. 

Další možnosti, jak zkoumat toto téma, je dotazování respondentů přímo na jejich 

vnímání ohledně ekonomické krize, nikoliv přeneseně skrze vnímání ekonomické 

situace48. 

                                                 
47 http://cvvm.soc.cas.cz/;  
    http://www.europeansocialsurvey.org/ 
48 CVVM se přímo na postoje k ekonomické krizi dotazuje v březnu 2009 (http://nesstar.soc.cas.cz) 
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Závěr 
Tato práce vycházela z teorie nastolování agendy, dále z konceptu bulvarizačních 

technik, odlišného vnímání ekonomiky skrze různé teoretické směry, a z toho 

plynoucího odlišného hodnotového, a dále i tématického zaměření různých médií.  

Ukázalo se, že ačkoliv je Blesk považován za bulvární deník, ve spojení s tématem 

ekonomické krize používá bulvární techniky poměrně málo. Tento závěr je možné 

vysvětlit tím, že ekonomická krize je pro tento deník netypicky seriózní téma. Z tohoto 

důvodu mu věnuje tak málo pozornosti, a pokud se jím zabývá, neprezentuje ho 

způsobem, typickým pro bulvární tisk. 

Potvrzení odlišnosti tématického zaměření obou deníků – tedy fakt, že Hospodářské 

noviny přinášejí zprávy o finanční krizi spíše v ekonomickém kontextu, zatímco Blesk 

ho spojuje s jinými tématy – sice není nijak překvapivé, ale i přesto velmi významné. 

Domnívám se, že právě z tohoto rozdílu vyplývají i další odhalené diference, například 

v hrozbách a důsledcích krize, které deníky prezentují.  

Zatímco ekonomické zaměření Hospodářských novin se ve způsobu jejich 

prezentování krize promítlo výrazně, jejich pravicová a liberální orientace je ve 

výsledcích patrná pouze částečně. Ve srovnání s Bleskem sice Hospodářské noviny 

pohlížejí na krizi více z monetaristického hlediska a více se zabývají jejími širšími 

důsledky a působením na stát a celkovou ekonomickou situaci, mimoto se ale také 

věnují dopadům na jednotlivce a interpretují krizi negativně, spíš než jako nutnou 

obnovu systému. Názorová vyhraněnost Hospodářských novin tedy není tak výrazná, 

jako je tomu zvykem například u zahraničního seriózního tisku. 

Deník Blesk se otevřeně nehlásí k určitému politickému směru. Jeho cílem je 

zaměření na co nejširší populaci, proto v tomto deníku převládají témata, která by 

mohla zajímat co nejvíce čtenářů. Témata, která v analyzovaném souboru převažují, 

tedy sport a automobilový průmysl, navíc spojuje to, že jsou zacíleny především na 

muže. Je možné, že ačkoliv se nejedná o typický znak bulvárního deníku, zaměřuje se 

Blesk více na mužské čtenáře. Na ženy je pak orientován spíše týdeník Blesk pro ženy, 

který do této analýzy nespadá.  

Teorie nastolování agendy se v této práci projevila zejména u pravidelných čtenářů 

Hospodářských novin. Tento deník se ekonomickou krizí zabývá výrazně více, než 
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Blesk, a proto také může více ovlivňovat, zda jeho čtenáři považují právě toto téma za 

důležité.  

Souvislost mezi médii nastolenou agendou a veřejným míněním je však i v případě 

tohoto podsouboru patrná pouze během první poloviny analyzovaného období. Později 

se pozornost médií od analyzovaného tématu odklání a ekonomické očekávání 

veřejnosti se pravděpodobně  podřizuje jiným vlivům.  

Z analýzy politických a ekonomických názorů čtenářů jednotlivých deníků vyplývá, 

že se jedná o odlišně zaměřené skupiny lidí. Mají jiný pohled na ekonomické 

uspořádání, v rozdílné míře se zajímají o politiku, a lze tudíž předpokládat, že i od 

novin, které čtou, budou očekávat jiná sdělení. Zpravodajství o ekonomické situaci, a 

pravděpodobně nejen o ní, je pak těmto čtenářských skupinám podáváno odlišným 

způsobem, skrze médium, které si zvolili, a jejich vnímání reality tak může být velmi 

rozdílné. 

 

Summary 
This thesis is based on the theory of agenda-setting and the idea of journalistic 

techniques typical for tabloids, the theory of diverse economic concepts, through which 

the individual media perceive the recession differently, and the theory of different value 

orientations of the analysed media. 

It turned out that even though Blesk is considered to be tabloid, the techniques 

typical for this type of media were not used in the studied sample as extensively as 

presumed. It is possible that this journal uses these techniques much more in the articles 

that do not deal with the global recession. The articles that were included in the present 

analysis might be considered more serious, hence the elements typical for tabloids were 

not as frequent here. 

The journal Hospodářské noviny deals with the crisis more in the context of 

economic news, the tabloid Blesk deals with it predominantly in the context of non-

economic news – e.g. sports. This finding might not be surprising, but it is very 

important. I believe this is the reason for numerous other differences between the 

journals, like for example different threats posed by and consequences of the recession, 

presented in the analysed articles. 
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In the studied sample of articles, the political orientation of the journal Hospodářské 

noviny is less visible than presumed. This journal views the crisis partly from the 

monetarist point of view, but not exclusively. It is possible that this newspaper is not as 

strict about its political orientation as some other prestigious newspapers abroad. 

The journal Blesk aims at the widest group of readers possible; that is why it 

publishes articles about topics that attract a large number of people. The topics that 

dominate in the analysed sample aim especially at male readers – these are mostly 

sports and automobile industry.  

Evidence of agenda-setting is manifested mostly in the sub-group of regular readers 

of Hospodářské noviny. This journal deals with the global crisis much more intensively 

than the tabloid; consequently, it can affect its readers’ concern for particularly this 

topic considerably. 

The coherence between the agenda set by the media and the public opinion is 

noticeable only in the first half of the analysed period. Later, media are losing interest in 

the global recession and the public opinion about the economic situation is influenced 

by other effects. 

The secondary analysis of reader sub-groups shows great differences between these 

people. They have different political and economic preferences and a different level of 

interest in politics. It is evident that they expect a different kind of information from the 

newspaper they read. Considering the differences in the presentation of the crisis in 

these two journals, it is presumable that these groups of readers would perceive the 

economic situation differently. 
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 1 Pozitivní 



Diplomová práce                               Ekonomická krize: mediální obraz a veřejné mínění 
 

 87 

Skandály 0 Nevyskytuje se 
 1 Vyskytuje se 
Titulní strana 1 Článek je na titulní straně 
 0 Článek je umístěn jinde 
Viník 0 Viník nezmíněn 
 ... Kategorie vytvořeny post hoc 
 
 
Příloha č. 2: Seznam tabulek 
 

Tab. 1: Nejčtenější celorepublikové tištěné deníky v roce 2008 ................................. 34 

Tab. 2: Absolutní a percentuální rozložení orientace na zahraničí a Českou republiku

................................................................................................................................ 52 

Tab. 3: Procentuální rozložení prvků personalizace v Hospodářských novinách a 

Blesku ..................................................................................................................... 53 

Tab. 4: Procentuální rozložení zbylých bulvarizačních technik .................................. 55 

Tab. 5: Shrnutí všech bulvárních postupů.................................................................... 55 

Tab. 6: Absolutní a procentuální rozložení témat článků ............................................ 56 

Tab. 7: Kategorie tématického zaměření článků – procentuální rozložení.................. 57 

Tab. 8: Absolutní a poměrové rozložení hrozeb ekonomické krize ............................ 59 

Tab. 9: Absolutní a procentuální rozložení objektů důsledků ekonomické krize........ 60 

 
 

Příloha č. 3: Seznam graf ů 
Graf 1: Četnost výskytu klíčových slov v Hospodářských novinách a Blesku – výběr 

analyzovaného období ............................................................................................ 35 

Graf 2.1: Počet výskytu klíčových výrazů v deníku Hospodářské noviny.................. 49 

Graf 2.2: Počet výskytu klíčových výrazů v deníku Blesk.......................................... 49 

Graf 2.3: Počet výskytu klíčových výrazů v denících Blesk a Hospodářské noviny .. 50 

Graf 3: Jednotlivé typy personalizace v Hospodářských novinách a v Blesku ........... 54 

Graf 4.1: Vývoj očekávání ohledně ekonomické situace v ČR podle čtenářů HN + 

výskyt klíčových výrazů v HN ............................................................................... 63 

Graf 4.2: Vývoj očekávání ohledně ekonomické situace v ČR podle čtenářů Blesku + 

výskyt klíčových výrazů v Blesku .......................................................................... 63 

Graf 4.3: Vývoj očekávání ohledně ekonomické situace v ČR podle pravidelných 

čtenářů HN + výskyt klíčových výrazů v HN......................................................... 64 



Diplomová práce                               Ekonomická krize: mediální obraz a veřejné mínění 
 

 88 

Graf 4.4: Vývoj očekávání ohledně ekonomické situace v ČR podle pravidelných 

čtenářů Blesku + výskyt klíčových výrazů v Blesku.............................................. 65 

Graf 5: Vývoj indexu ekonomického očekávání pro všechny analyzované skupiny ..... 66 

Graf 5.1: Procentuální rozložení typů ekonomiky v jednotlivých podsouborech .......... 67 

Graf 5.2: Procentuální rozložení zájmu o politiku v jednotlivých podsouborech .......... 68 

Graf 5.3:Procentuální rozložení pravo-levé orientace v jednotlivých podsouborech..... 69 

Graf 5.4: Procentuální rozložení upřednostňovaného směru v jednotlivých 
podsouborech .......................................................................................................... 70 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


