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Abstrakt 

Práce nese název Mediální obraz ČR v anglicky hovořícím světě a je v ní 

zkoumán mediální obraz České republiky ve třech odlišných anglicky psaných 

periodikách. Vybrané deníky jsou USA Today, The Daily Mail a The Australian. Cílem 

práce je porovnat mediální obrazy, které jsou utvářeny jednotlivými deníky. Tohoto cíle 

je dosaženo pomocí ověření hypotéz definovaných v úvodu práce a také díky komparaci 

dat získaných během výzkumu o jednotlivých denících. Práce obsahuje teoretickou část 

sloužící k ukotvení samotného výzkumu v rámci současných postupů a teorií. Jsou tak 

probrána témata produkce zpráv, včetně informačních toků, dále jsou prozkoumány 

stereotypy a vztahy mezi nimi a mediálními obrazy. Celá teoretická část je ukončena 

kapitolami o konceptu hard a soft news a hodnocením v médiích. Samotná analytická 

část začíná popisem použité metody a vymezením použitých dat. Následně jsou detailně 

objasněny použité proměnné. V samém závěru celé práce jsou prezentovány souhrnné 

výsledky výzkumu, dále je odpovězeno na předem definované hypotézy a nakonec jsou 

představeny rozdíly ve výsledcích mezi jednotlivými zkoumanými deníky. 

 

Abstract 

The title of the presented thesis is The Media Image of the Czech Republic in the 

English-speaking World.  The media image of the Czech Republic is analyzed in three 

different English-written newspapers. The chosen newspapers are USA Today, The 

Daily Mail and The Australian. The overall goal of the thesis is to compare media 

images which are constructed by defined periodicals and it is reached by checking of the 

hypotheses which are defined in the introduction and thanks to the comparison of data 

gathered during the research. The theoretical part of the thesis anchors the work itself 

within contemporary theories and academic approaches. The news production with 

international news flows included are described in the theoretical chapter along with 

stereotypes and their relation to media images. The whole chapter is ended by 

subchapter about hard and soft news and subchapter about evaluation in media. The 

analytical part of the thesis begins with a description of a used research method and a 

definition of used data. Subsequently, there is a detailed description of used variables. 

The very last part of the whole paper presents complex results of the research, the 

hypotheses are proved or falsified and the differences among the media image of the 

analyzed newspapers are described. 
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Úvod 
Předkládaná diplomová práce nese název Mediální obraz ČR v anglicky 

hovořícím světě. Pojednává o pohledu na Českou republiku, konkrétně o jejím 

mediálním obrazu ve třech různých denících, které vycházejí ve Spojených státech, 

Spojeném království a Austrálii. Zkoumané období jsou roky 2009 až 2011. Důvodem 

pro výběr daného tématu bylo jeho nedostatečné zpracování.  Pohled na mediální obraz 

České republiky z vnějšku se jako téma prací skoro neobjevuje a navíc nedochází ani 

k jeho komparaci napříč různými zeměmi v rámci jedné práce. Z každé výše jmenované 

země byl tak vybrán jeden reprezentativní deník, který byl celonárodně nejčtenějším a 

zároveň nespecificky zaměřeným deníkem v dané zemi. Tím je myšleno, že vybrané 

periodikum se zabývá všemi tématy a není nijak úzce omezeno například na 

ekonomické zprávy, sport či bulvár. Tak byl za USA vybrán deník USA Today, The 

Daily Mail jako reprezentant Spojeného království a The Australian za Austrálii. 

 Práce si klade za cíl zjistit, jak vypadá a jak se liší mediální obraz České 

republiky v USA, Spojeném Království a Austrálii ve vybraných denících.  Toho bude 

dosaženo pomocí ověření platnosti šesti níže uvedených hypotéz a dále také 

porovnáním výsledků výzkumu mezi jednotlivými periodiky. 

 Byly definovány následující hypotézy: 

 

Hypotéza 1: Nejvíce bude o České republice informovat britský The Daily Mail (nejvíce 

článků a nejdelší články) a nejméně The Australian. 

 

Hypotéza 2: Česká republika bude vyhodnocena v negativním vyznění ve spojitosti s 

články o ekologii a přírodě. 

 

Hypotéza 3: Česká republika bude zmiňována v souvislosti s krimi zprávami a zprávami 

o imigraci nejvíce v The Daily Mail. 

 

Hypotéza 4: Nejvíce soft news a cestopisných článků bude v deníku The Australian. 

 

Hypotéza 5: Česká republika bude v jednotlivých denících stereotypně negativně 

zobrazována ve článcích zabývajících se politikou, ekonomikou a krimi. Pozitivně bude 

naopak zobrazována ve článcích týkajících se sportu, cestování a kultury. 

 

Hypotéza 6: Mediální obraz České republiky bude nabývat na intenzitě. Články budou s 

postupem času delší a bude přibývat hard news. 

 

 Práce je dělena na několik základních kapitol, z nichž jsou některé dále 

rozčleněny. Po kapitole Úvod, kde jsou uvedeny základní informace o tématu, obsah 

práce a další, následuje část Teoretická východiska, která obsahuje sedm podkapitol. 

První z nich se zabývá utvářením zpráv, nastolováním agendy a gatekeepingem a nese 

název Produkce zpráv. Práce pokračuje podkapitolou Mezinárodní informační toky, 

která vysvětluje a popisuje, co to mezinárodní informační toky jsou a kdo je ovládá. 

Následuje podkapitola Mediální obraz ukotvující tento pojem. S mediálním obrazem 

jsou často spojovány i stereotypy, na což se snaží upozornit podkapitola Stereotypizace 

zemí v mezinárodním zpravodajství. Posléze je v další podkapitole objasněna typologie 

zpráv a zejména koncept hard a soft news a celá kapitola je zakončena částí Hodnocení 

v médiích, ve které je zkoumáno, jak mediální profesionálové mohou ovlivnit a 

ovlivňují mediální obrazy. 
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 Dále jsou krátce popsána zkoumaná periodika v kapitole Základní informace o 

analyzovaných denících, jejímž cílem je poskytnutí základních informací o 

analyzovaných denících a jejich historii. Následující kapitola se zabývá použitou 

metodou a to ve třech svých částech, které nesou název Popis metody, Vymezení 

korpusu a Proměnné v kódovací knize. Jak již názvy jednotlivých subkapitol napovídají, 

snaží se o popsání a ukotvení použité metody, definici populace a vzorku výzkumu a 

v neposlední řadě objasnění proměnných použitých v práci, aby byla práce validní a 

relevantní. V další kapitole Výsledky výzkumu jsou zahrnuty subkapitoly Přehled 

výsledků kódování a dále Porovnání hypotéz s výsledky analýzy a srovnání výsledků 

analýzy jednotlivých deníků. V první subkapitole jsou tak představeny celkové výsledky 

kódování a ve druhé jsou konfrontovány s úvodními hypotézami. Nakonec jsou 

představeny zásadní rozdíly ve výsledcích mezi jednotlivými deníky. Následuje tedy 

Závěr celé práce, Summary, Bibliografie a nakonec je celá práce zakončena Seznamem 

příloh a Přílohami, kde se nachází kódovací manuál a tabulka. Je nezbytné upozornit na 

změnu rozdělení kapitol ve srovnání s podanými tezemi. K tomuto kroku bylo 

přistoupeno kvůli zjednodušení struktury a zvýšení koheze celé práce.  

 Jak již napověděla popsaná struktura v předchozích odstavcích, pro zpracování 

této práce byla použita kvantitativní metoda, konkrétně obsahová analýza. Její popis je 

uveden v pozdějších pasážích práce. Jako zdrojové materiály byly použity články 

z deníků USA Today, The Daily Mail a The Australian. Objasnění této volby a přesnou 

definici zkoumané populace lze nalézt v kapitole zabývající se použitu metodou. 

 Z hlediska stylu zbývá zmínit odlišnosti při psaní názvů knih, novin, časopisů, 

samotné práce a jejích kapitol a v neposlední řadě také určitých konceptů. V těchto 

případech je při psaní použita kurzíva pro odlišení od zbytku textu za účelem lepší 

přehlednosti. 

1 Teoretická východiska 

1.1 Produkce zpráv  

Pro poskytnutí komplexního teoretického základu ohledně konceptu mediálního 

obrazu je nezbytné vysvětlit, jak vůbec vznikají a jak jsou ovlivňovány zprávy, které 

pak zprostředkovávají nám-příjemcům mediální obraz. V první části této kapitoly proto 

bude popsána teorie produkce zpráv a následně jsou vysvětleny zpravodajské hodnoty a 

cíle mediálních organizací. Dále kapitola objasňuje, jak mediální organizace vůbec 

získávají informace pro tvorbu zpráv a v závěru jsou objasněny termíny gatekeeping a 

nastolovaní agendy, které se zpravodajskou produkcí nepochybně souvisí. 

 Trampota (2006, s. 21-22) popisuje produkci zpráv jako několik souvisejících 

prvků, jako je logika výběru událostí do zpráv, výzkum rozhodovacích procesů, rutiny 

redakcí pro zvládnutí informační masy či organizační struktura redakce. Dále 

zdůrazňuje, že produkci zpráv, jejich obsah a jejich přijetí nelze od sebe naprosto 

oddělit, jedná se tedy o související procesy. První věcí, kterou si je třeba z hlediska 

produkce zpráv uvědomit, je neexistence zpráv v reálném světě. Neexistuje něco jako 

zprávy, které stačí posbírat a otisknout či odvysílat. Vždy se v reálném životě jedná o 

určité události, které jsou velmi nejasně lokalizované celky, které se prvně musí 

ohraničit a popsat. Pak ovšem pro mediální profesionály nastává další třídění a 

posuzování, jestli jsou určitým způsobem ohraničené a popsané události vhodné pro 

utvoření zprávy. Zde hrají roli faktory jako přijatelnost předpokládaným příjemcem, 

zdali se jedná o dobrý příběh zároveň splňující etické normy atd. Ve zkratce lze tedy 

říci, že události jsou pro žurnalisty spíše inspirací, na jejímž základě vzniká produkt, 

který označujeme jako zpráva (Trampota, 2006, s. 25). Trampota (2006, s. 177) dále 
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doplňuje, že i média s globálním dosahem mohou pro ostatní menší mediální organizace 

definovat, co se stane důležitou zprávou a co ne.
1
 Fowler (1991, s. 19-20) však 

upozorňuje na fakt, že na zprávy by v současnosti nemělo být nahlíženo jako na 

výsledný produkt médií. Nejde jen o vyprodukování zprávy, ale o získání příjemce 

zprávy. Jelikož příjemce-čtenář je ten, kdo zajišťuje náklad a tím rozšiřuje pro média 

čtenářskou obec nutnou pro získání reklamy. Bez ohledu na další funkce, které média 

plní, jsou v dnešní době hlavně komerčním podnikem a jako v každém byznysu existuje 

mnoho ovlivňujících faktorů, které v případě médií ovlivňují i produkci zpráv a jejich 

vyznění. Těmito faktory mohou být například vztahy s odbory, dalšími ekonomickými 

subjekty či žurnalistická praxe. 

 Koncept zpravodajských hodnot je další možností náhledu na utváření zpráv. 

Jedná se o koncept předpokládající, že událost musí splňovat určité parametry, aby se 

stala zprávou. Různí autoři definují tyto hodnoty rozdílně, příkladem lze uvést pět 

hodnot Westerstahla a Johanssona (1994, s. 73) a těmi jsou: důležitost události, její 

relativní blízkost, dramatičnost, dostupné informace o události a ideologie. Produkce 

zpráv je také ovlivněna cíli samotných mediálních organizací. Přestože mohou být 

občas nezřetelné, lze je rozdělit na utilitární a normativní (McQuail, 2007, s. 221). 

Utilitárním cílem je myšleno použití médií jako prostředku pro finanční zisk; naopak 

normativní cíl zahrnuje podporu a naplňovaní určitých hodnot žurnalistiky, jakými 

může být například objektivita či služba veřejnému zájmu. McQuail (2007, s. 221) 

předkládá logické tvrzení, že většina organizací nemá výhradně jeden či druhý cíl, jedná 

se tedy většinou o sledování obou těchto cílů a k tomu většinou dochází v určitém 

poměru. Je tedy zřejmé, že mediální organizace jsou svými vnitřními cíli podobně 

rozděleny, jako jsou odděleny mediální organizace různými cíli od sebe navzájem. 

Rozdíl však nastává ve způsobu vypořádání se s tenzemi mezi cíli. Mediální organizace 

jsou zvyklé se s vnitřními tenzemi vypořádávat na denní bázi (McQuail, 2007, s. 222).  

McQuail (2007, s. 223) tvrdí, že pro mediální organizace existuje vícero způsobů, jak 

být vlivné a dosáhnout svých cílů. Jedná se například o kvalitu informací, masový 

náklad či produkci specifických populárních pořadů. 

 Nicméně vytvořit zprávy je náročné na čas i zdroje médií. Zřídkakdy jsou 

mediální organizace tak obrovské, aby si mohly dovolit komplexní pokrytí všech 

událostí. Události jsou proto sledovány a přetvářeny na zprávy dalšími profesionály, 

kteří pracují ve zpravodajských agenturách.  V běžném životě dochází ke kombinaci 

přístupů, mediální organizace má vždy omezený počet reportérů, jimiž se snaží pokrýt 

z jejich hlediska nejdůležitější místa, kde může docházet k událostem a zbytek svého 

zpravodajství doplňují zprávami zpravodajských agentur (Fowler, 1991, s. 21). V této 

souvislosti uvádí Boorstin (1992, s. 9-12) pojem pseudoudálost. Jedná se o událost 

zinscenovanou takovým způsobem, aby se z ní co nejsnadněji a nejrychleji stala zpráva 

schopná jít do mediální produkce. Typickým příkladem pseudoudálosti je tisková 

konference. Právě pseudoudálost je jednou z variant, jak dle Fowlera mohou reportéři 

získat informace nutné k vytvoření zprávy. Dalšími běžně monitorovanými body, kde 

dochází k událostem, jsou objekty státní správy či soudy. Poslední možností získání 

informací pro tvorbu zpráv je přístup k osobám, které jsou společensky považovány za 

význačné (Fowler, 1991, s. 21). Běžná veřejnost se do médií dostává daleko obtížněji, 

avšak i pro tu je možno proniknout do zpráv například pomocí spojení s institucemi jako 

jsou soudy či hnutí. Je však zřejmé, že některé instituce či osoby mají do médií 

privilegovaný přístup, jenž kontrastuje s velmi obtížným či nulovým přístupem pro 

určité skupiny. Autor tudíž vidí problém v elitářském přístupu do médií, a tak je 

                                                 
1
 Příkladem lze uvést CNN, což je silná mediální organizace situovaná ve Spojených státech, avšak se 

silným globálním vlivem. 
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z veřejných debat vyčleněna sama veřejnost (Fowler, 1991, s. 22-23). Je nezbytné brát 

v úvahu nová média a komunikační prostředky, které tradiční přístup do médií mohou 

nabourat. McNair na přístup do médií nahlíží z hlediska autoritářských režimů, které se 

snaží přístup co nejvíce limitovat a dovolit vstup pouze vhodným osobám a institucím. 

V současné době však mají tyto režimy stále větší problém se zadržováním informací, 

jelikož veřejnost má stále více nástrojů, jak rychle předávat informace. Přesto McNair 

pochybuje, že moderní technologie mají sílu samy o sobě svrhnout autoritářský režim 

(McNair, 2006, s. 163,167). 

 S tvorbou zpráv a přístupem do médií souvisí zásadní pojem mediálních studií a 

tím je gatekeeping.
2
 Gatekeeper je člověk, který rozhoduje o zařazení zpráv do výsledné 

mediální produkce (Turow, 1984, s. 33). Je tak klíčovým prvkem, jelikož jeho ovlivnění 

může být zásadní pro produkci zpráv. Gatekeepingem se zabývalo v průběhu dvacátého 

století mnoho mediálních výzkumníků, například Brown (1979, s. 40) v roce 1979 

definoval čtyři etapy gatekeepingu a to extrakce, koncentrace, pročištění a konečná 

formulace. Je důležité poznamenat, že gatekeeping neprobíhá jen na základě 

subjektivních představ žurnalistů. Vliv mají i profesní vztahy v rámci mediální 

organizace, dále profesní rutiny či tlaky zvenčí. Navíc je do produkce zpráv zapojeno 

většinou více gatekeeperů, například osoba odpovědná za technickou kvalitu či obsah 

dále také šéfredaktor a další. Je tedy zřejmé, ze gatekeeping je spíše kolektivním 

filtrováním informací než individualizovanou mocí (Trampota, 2006, s. 43,47). Ze 

současného pohledu je internet a sdílení informací mezi veřejností velkou výzvou pro 

tradiční gatekeeping, jelikož přístup k informacím má skoro každý, a tak je vliv 

gatekeeperů limitován (Hilliard, 2011, s. 174). 

 Dalším důležitým prvkem pro produkci zpráv je nastolování agendy. Základní 

myšlenkou tohoto konceptu je, že mediální prezentace určitého problému může dostat 

tento problém do veřejného diskursu (Cohen, 1965, s. 54). Vlastně se jedná o umělé 

vyvolání veřejné debaty. Příkladem nastolování agendy lze uvést prohlášení Rudolpha 

Giulianiho, který v roce 2000 zveřejnil zprávu o své rakovině prostaty.  Výsledkem 

tohoto prohlášení bylo zvýšené mediální informování veřejnosti o rakovině všeobecně a 

zejména o rizicích rakoviny prostaty, což iniciovalo veřejný diskurs o této nemoci 

(Singh, 2010, s. 195). Pojem nastolování agendy se začal definovat již v první polovině 

20. století a zájem o tuto oblast se stále rozvíjel (Singh, 2010, s. 165). V současné době 

je nastolování agendy zkoumáno hlavně z hlediska budování agendy;  jak je agenda 

konstruovaná. Dalším předmětem zájmu je  framing. Ten zkoumá, jak média zobrazují 

pokrytý materiál. Jedná se o silný nástroj, díky kterému mohou média ovlivnit či 

dokonce změnit veřejné mínění (Singh, 2010, s. 166). Framing je důležitý i pro kapitolu 

ohledně stereotypu, která se tímto pojmem hlouběji zabývá. Následující kapitola 

zkoumá mezinárodní informační toky za účelem pokrytí produkce zpráv z globálního 

pohledu. 

1.2 Mezinárodní informační toky 

        Pro pochopení utváření zpráv je kromě procesu produkce zpravodajství 

třeba porozumět i přenosu zpráv v globálním měřítku. Tato kapitola se proto zaměřuje 

na mezinárodní informační toky. Prvně je popsána teorie mediálních toků a globalizace 

informací, následně historie zpravodajských agentur a jejich hlubší analýza, jelikož 

zpravodajské agentury jsou s informačními toky neoddělitelně spjaty. Globalizace 

                                                 
2
 Gatekeeping je běžně užívaným anglickým termínem v oblasti mediálních studií; lze jej volně přeložit 

jako regulace přístupu. 
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informací má i negativní důsledky, které nemůžou byt opomenuty v poslední části této 

kapitoly. 

 Nadnárodní mediální tok nelze chápat jako proud informací, které jsou v jednom 

místě vyprodukovány a ve stejné podobě se dostávají k příjemci, který je interpretuje 

přesně dle autorova záměru. McQuail (2007, s. 138) proto na tento tok nahlíží spíše jako 

na proces, jelikož existují značné rozdíly mezi odeslaným mediálním obsahem, přijatým 

mediálním obsahem a skutečnými důsledky pro přijímající kulturu. McQuail  (2007, s. 

138) zkoumá tento proces ve větším detailu a nachází dva subtypy přenosu. Jedná se o 

multilaterální a bilaterální subtyp přenosu. Multilaterální subtyp nemá daný směr 

informačního toku a zprávy jsou přejímány v různých zemích. Naopak bilaterální 

informační tok je ustálený přenos zpráv z jedné země do druhé, příkladem lze uvést tok 

ze Spojených států do Kanady. 

McQuail  (2007, s. 138) zastává názor, že mediální toky nejsou spravedlivé či 

vyvážené a menší země mají tudíž v rámci svého zpravodajství vnuceny globalizované 

informace. Na druhou stranu se dá stěží popsat skutečná míra převzetí cizích kulturních 

vzorů domácí mediální produkcí. Lze jen velmi těžko rozlišit, jak moc je přirozené 

přebírání těchto vzorů uspíšeno globálním mediálním tokem. Roli v tomto přebírání 

samozřejmě sehrávají jazykové a kulturní rozdíly. Globalizace mediálních informací 

nevede ani tak k přímé implementaci cizí kultury na místo původní kultury, ale spíše 

dochází ke stírání kulturních odlišností. Vytváří se tak určitým způsobem směsice 

kultur, která není zakotvena v určitém čase, či místě.  Dále neobsahuje žádné fixní 

hodnoty, má však mnoho rysů typických pro západní kapitalismus, jako je 

individualismus, konzum, hédonismus či komercionalizace (McQuail, 2007, s. 142). 

Jinými slovy lze globalizaci zpráv definovat spíše jako spojování kultur než jako 

rozšiřování pouze jedné kultury na úkor ostatních.  Zároveň je však třeba mít na paměti, 

že v tomto spojování hraje důležitou roli převaha západních hodnot. Na tento proces je 

samozřejmě možno nahlížet pozitivně či negativně. Zastánci tohoto procesu zdůrazňují 

posilování moderního způsobu života a demokratizaci společnosti, osvobození zpráv od 

místa a času a v neposlední řadě jde o kulturní obohacení. Odpůrci globalizace 

mediálního zpravodajství logicky odkazují na převahu západního stylu života v rámci 

globalizace a poukazují na potlačování méně rozvinutých států, což pro ně představuje 

zjevný kulturní imperialismus. Pojem kulturní imperialismus byl definován mnoha 

autory, například Schiller (1976, s. 9) ho chápe jako tlak cizí dominantní kultury na 

rozhodující společenskou vrstvu odlišné kultury, která posléze šíří dominantní kulturu 

v rámci své společnosti a velmi často s pomocí médií veřejné služby, která usnadňují 

penetraci nedominantní kultury. 

Mezinárodní informační toky jsou v současnosti opanovány několika 

dominantními zpravodajskými agenturami. Tímto uspořádáním je podporována 

globalizovaná struktura současných informačních toků.  Pro pochopení tohoto 

uspořádání je však nezbytné zmínit několik historických faktů, které k němu vedly. 

Trampota (2006, s. 174) popisuje vznik prvních globálních zpravodajských agentur 

v devatenáctém století. Jednalo se o francouzskou agenturu Havas, britskou Reuters a 

německou Wolff. Je jasné, že vzhledem k takto značně limitované konkurenci měly 

agentury možnost ovládnout značné procento trhu. Logickým vyústěním nedostatku 

konkurence tak byla kartelová dohoda tří výše zmíněných agentur o rozdělení teritorií, 

ke které došlo v roce 1859 (Trampota, 2006, s. 174).  

Přestože se tento kartel v první polovině dvacátého století rozpadl a i přes různé 

změny týkající se zpravodajských agentur a zlepšování technologií přenosu je i nyní 

stále patrná stejná limitovanost konkurence jako v devatenáctém století. V současnosti 

tak existují tři globální zpravodajské agentury a to britský Reuters, francouzská AFP a 
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AP se sídlem ve Spojených státech (Trampota, 2006, s. 175).
3
 Z tohoto popisuje je 

patrné, že dominance západního zpravodajství je nepopiratelná.  To samozřejmě 

implikuje výše zmiňovanou dominanci západních hodnot v mezinárodních informačních 

tocích. Trampota (2006, s. 175) však zdůrazňuje důležitost typu a skladby příjemců 

zpráv, jelikož to je posléze reflektováno ve složení zpráv zpravodajských agentur. To 

potvrzuje McQuailův výše popsaný názor, že globalizace zpráv není vytlačováním dané 

kultury dominantnější kulturou, ale vzájemným ovlivňováním a spojováním kultur. 

Boyd-Barrett (1998, s. 20) kategorizuje zpravodajské agentury z hlediska šesti 

rozdílných rysů a těmi jsou: rozmanitost, umístění, autonomie, konkurence, klientela a 

technologie. Stejně jako Trampota potvrzuje, že v současnosti existují pouze tři globální 

zpravodajské agentury.  Dodává však, že existuje mnoho lokálně silných 

zpravodajských agentur jako je německá DPA či španělská EFE. Těm se však nedaří 

získat pozici globálních zpravodajských agentur. K velké změně v mezinárodních 

informačních tocích došlo po pádu SSSR, kdy státem vlastněná zpravodajská agentura 

TASS ztratila svůj dominantní vliv na země bývalého východního bloku (McNair, 2006, 

s. 157). Posléze se bývalá TASS transformovala na agenturu ITAR-TASS, která však 

stále byla v devadesátých letech dvacátého století vlastněna státem, což byl jeden 

z důvodů poklesu jejího vlivu a naopak expanze privátní zpravodajské agentury 

Interfax. Naproti tomu čínská zpravodajská agentura Xinhua stále poskytuje zprávy 

v nezměněné podobě, což vede k jejímu lokalizovanému vlivu pouze v Rusku a Číně 

(Boyd-Barrett, 1998, s. 20). 

S rozmanitostí zpravodajských agentur souvisí i jejich umístění. Boyd-Barrett 

(1998, s. 20) tvrdí, že dříve byly zpravodajské agentury zakládány v nejvyspělejších 

zemích, dnes však již země s velkým potenciálem jako Čína, Indie či Japonsko nemají 

tak silné zpravodajské agentury, aby mohly vstoupit do elitního klubu tří globálních 

zpravodajských agentur. Překážkou pro jejich zapojení jsou již zavedené globální 

agentury. Ty mají vůči nováčkům velkou výhodu, jelikož mediální trh je jimi dostatečně 

pokryt (Boyd-Barrett, 1998, s. 22).  Proto je velmi obtížné či skoro nemožné pro další 

zpravodajské agentury získat dostatečný počet různorodých klientů pro dosáhnutí 

globální pozice.  Z hlediska autonomie jsou důležité dva faktory: vlastnictví a zdroj 

financí. Oba tyto faktory spolu souvisí a mohou se stát limitujícími pro autonomii 

zpravodajských agentur (Boyd-Barrett, 1998, s. 23). Původně byly zpravodajské 

agentury finančně závislé na státu; tato závislost se však postupně přesunula na 

soukromý sektor. Boyd-Barret (1998, s. 23) uvádí několik faktorů, proč k tomuto 

posunu došlo. Jednak jde o všeobecné přesvědčení, že státní podíl ve zpravodajské 

agentuře limituje její nestrannost. Privatizace a deregulace dále snížila potřebu mít 

státem vlastněná média jako klienty. S tím souvisí rozvoj finančních zpráv, které byly a 

jsou důležité pro privátní sektor. Dalším faktorem byla nepochybně i diverzifikace 

mediálního trhu a vznik nových médií. Autor se nicméně pozastavuje nad tím, že 

v současnosti je závislost na státu vnímána negativně a závislost na soukromých 

financích se nezdá být problematická (Boyd-Barrett, 1998, s. 23).  

Jak vyplývá z výše uvedených informací, konkurenční prostředí se pro globální 

zpravodajské agentury výrazně nezměnilo.  Tyto agentury dodávají zprávy ze světa 

lokálním zpravodajským agenturám. Přesto však není distribuce zpráv pres lokální 

zpravodajské agentury tak běžná jako dříve, dochází tak i k přímé distribuci (Boyd-

Barrett, 1998, s. 27).  Zároveň již zpravodajské agentury v současnosti nemají problém 

s citováním jiných zpravodajských agentur, jak tomu bylo dříve například v případě 

citace TASS agenturou Reuters (Palmer, 1998, s. 179). Klientelou zpravodajských 

                                                 
3
 Zpravodajská agentura Reuters je součástí korporace Thomson Reuters, která má sídlo v New Yorku, 

USA. (Thomson Reuters, 2008). 
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agentur nejsou pouze média, Přestože ta jsou stále jedním z nejvýznačnějších 

zákazníků. Dalšími jsou finanční sektor, korporace či političtí představitelé (Boyd-

Barrett, 1998, s. 29). Pro zpravodajské agentury jsou nejdůležitější domácí trhy, přesto 

lze vysledovat posuny ve vývoji jednotlivých teritorií. Evropa se stává významnějším 

zákazníkem než dříve a Asie naopak začíná upadat. Agentuře Reuters se navíc daří 

posilovat svůj vliv v severní Americe. V jižní Americe bývala silná zpravodajská 

agentura Havas, její pozici však posléze přebrala agentura AP a v současnosti v tomto 

regionu posiluje španělská EFE (Boyd-Barrett, 1998, s. 31-32). Posledním zmiňovaným 

rysem je technologie a Boyd-Barrett (1998, s. 33) argumentuje, že zpravodajské 

agentury používají ty nejmodernější komunikační prostředky a dokonce se podílejí na 

jejich rozvoji a inovaci, z čehož pak může veřejnost těžit jako celek. 

Odlišný pohled na mezinárodní informační toky nabízí Chang (1998, s. 530), 

který tvrdí, že země mají velmi rozdílné a nevyrovnané možnosti pro přístup do zpráv a 

vysvětluje tyto rozdílnosti závislostní teorií, kterou ověřil na zasedání Světové obchodní 

organizace a jeho pokrytí agenturou Reuters (Chang, 1998, s. 537). Hlavní myšlenkou 

této teorie je pozice západních zemi v centru a naopak umístění ostatních zemí na 

periferiích či semiperiferiích.
4
 Země v centru mají větší interakci mezi sebou a to 

přispívá k jejich vzájemnému rozvoji, zatímco země na okraji kvůli nedostatku 

interakce zaostávají (Chang, 1998, s. 532). S tím souvisí další poznatek, že ve vztazích 

centra a periferií převládá spíše vertikální než horizontální komunikace. Autor (Chang, 

1998, s. 534) tím má na mysli, že informační tok probíhá ze zemí centra do periferií a 

zároveň nedochází k zásadnímu informačnímu toku mezi periferiemi. Nelze popřít, že 

informační tok je obousměrný a informace z periferií se mohou dostat do zpráv 

v centru. Tento směr toku informací je však o poznání slabší a závisí na dalších 

faktorech jako mezinárodní dopady či atributy dané události (Chang, 1998, s. 535). Je 

tedy zřejmé, že díky moderním informačním technologiím postupně zmizela 

geografická či časová omezení pro přístup informací do zpráv, ale ty jsou spíše 

omezeny svým postavením v rámci systému centra, periferií a semiperiferií (Chang, 

1998, s. 557). 

Je zjevné, že problém nerovnoměrného rozložení sil se stal zásadním bodem i 

pro světové společenství a reakcí tak byla zpráva MacBridovy komise z roku 1980 

s názvem „Many Voices, One World“, která definovala koncept New World 

Information and Communication Order (NWICO).
5
 V rámci NWICO je popsán zejména 

problém nerovnoměrného informačního pokrytí při srovnání rozvinutého a rozvojového 

světa. S tím souvisí otázka komercionalizace médií, která vede ke koncentraci moci nad 

nimi v omezeném okruhu lidí a zemí (UNESCO, 1980, s. III-3). Komise viděla možné 

řešení ve větší demokratizaci komunikace všeobecně, posílení národních médií a získání 

dostatečné nezávislosti na externích informačních zdrojích (UNESCO, 1980, s. V-5). 

Snaha o změnu fixního rozdělení mediálního světa se tedy stala velice důležitou. 

O to se pokoušely zejména alternativní zpravodajské agentury, které se snaží posílit 

periferie vůči dominanci centra. Jednou z nich je IPS, Inter Press Service, což je největší 

zpravodajská agentura zaměřující se na rozvojové země, která z části vznikla na 

myšlenkách Hnutí nezúčastněných (Giffard, 1998, s. 191).
6
 Jejím cílem je transformace 

                                                 
4
 Západními zeměmi jsou v tomto případě myšleny země prvního světa, tedy státy na špici světového 

vývoje. 
5
 New World Information and Communication Order (NWICO) lze volně přeložit jako Nový světový 

pořádek v informacích a komunikaci. 
6
 Hnutí nezúčastněných je mezinárodní organizace vzniklá během studené války. Sdružuje státy, které 

během ní nechtěly patřit do žádného ze soupeřících bloků. Tato organizace je stále aktivní a v roce 2012 

měla přes 120 členských států (NAM, 2012). 
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v globální komunikační systém, zvýšení váhy rozvojových zemí v mezinárodních 

informačních tocích a umožnění přístupu do médií marginalizovaným a mediálně 

izolovaným skupinám, například minoritám ve špatně přístupných oblastech (Giffard, 

1998, s. 193). Je tedy zřejmé, že současné rozdělení globálních informačních toků je pro 

IPS největší překážkou. Z hlediska struktury je IPS nevýdělečnou nevládní organizaci 

s pobočkami ve 41 zemích a centrálou v Římě, jejímž hlavním produktem je IPS News 

Service v anglickém a španělském jazyce. Vybrané zprávy jsou navíc překládány i do 

dalších jazyků (Giffard, 1998, s. 194). IPS nicméně zaznamenala určitý pokles vlivu po 

konci studené války, kdy zároveň začala čelit i problémům s rozpočtem (Giffard, 1998, 

s. 198). Historicky i v současnosti jsou mezinárodní informační toky značně nevyvážené 

a informace jsou stále více globalizované. Přestože lze diskutovat, zdali jde o pozitivní 

či negativní jevy, je velmi obtížné tento status quo výrazněji změnit. 

1.3 Mediální obraz 

 Vzhledem k tomu, že se výzkum zabývá mediálním obrazem České republiky, je 

nezbytné popsat, jak vlastně takový obraz vzniká, aby práce měla pevné teoretické 

ukotvení a definované pojmy. V této kapitole jsou představeny různé teorie a systémy 

reprezentace. Závěrem kapitoly jsou probrány teoretické koncepty Saussera, Barthese, 

Foucalta a Gramsciho vztahující se k mediálnímu zobrazení. 

 Jak bylo z části vysvětleno v předchozí kapitole, určité postavy jsou opakovaně 

prezentovány v tradičních situacích a ve vztahu k určitým událostem, které tvoří jejich 

mediální obraz (Trampota, 2006, s. 91). Problém nastává, když je určitý mediální obraz 

neustále posilován stále stejnými prvky a přechází postupně do stereotypu, jak bylo 

popsáno výše. Avšak sama média se o sobě snaží utvořit stereotypní dojem, že jsou 

nejlepší, nejaktuálnější a nejpravdivější (Trampota, 2006, s. 99). Fairclough (1995, s. 

104) dodává, že média jsou aktivní v utváření mediálního obrazu a pracují s ním. 

Příkladem může být upřednostňování či upozaďování určitých rysů či charakteristik. 

Hartley (1982, s. 11) navíc argumentuje, že neexistuje realita, jelikož se jedná pouze o 

lidský konstrukt. Dle postojů autorů je tedy jasné, že mediální obraz je v maximální 

možné míře ovlivněn lidmi. Hall (2003, s. 15) tak předkládá tři teorie reprezentace, 

které se snaží o ukotvení teorie mediálního obrazu. První z nich je teorie reflektivní. Ta 

předpokládá, že významy už existovaly před vytvořením jazyka a jazyk je tudíž pouze 

odráží. Velmi odlišnou je záměrná teorie, která tvrdí, že text sděluje pouze to, co autor 

sám chce sdělit. Poslední teorie prezentovaná Hallem je teorie konstruktivní. V rámci 

konstruktivní teorie je samotný význam generován v jazyce a skrz jazyk samotný. Slova 

v jazyce vždy reprezentují určitý koncept, díky kterému se dá popsat jakýkoliv reálný 

objekt a představit tento koncept druhé osobě pomocí slov (Hall, 2003, s. 16). Hartley 

(1982, s. 11) v této souvislosti dodává, že znak je jakýkoliv předmět schopný 

vyprodukovat význam. 

 Pro pochopení mediální reprezentace je nutno porozumět i zprávám 

samotným. Hartley (1982, s. 14) uvádí dva nezbytné předpoklady pro toto porozumění. 

Za prvé je nutno znát znakový systém tj. jazyk, ve kterém jsou zprávy zakódovány. 

Druhým nezbytným předpokladem pro pochopení zpráv je znalost sociálních sil 

utvářejících zprávy a také jak jsou zprávy zpracovány příjemci. Mediální obraz či 

reprezentace je pak tedy produkce významu konceptu v našich myslích realizovaná 

pomocí jazyka (Hall, 2003, s. 17). Z hlediska mediálního obrazu představuje Hall 

(2003, s. 17) dva systémy reprezentace. Prvním z nich je určitá konceptuální mapa, 

která funguje na základě podobností, rozdílností a způsobů zařazování. Příkladem lze 

uvést vztah mezi konceptem „židle“ a „pes“. Oba tyto koncepty se zařazují do kategorie 

„čtyři nohy“ avšak „židle“ je posléze odlišena zařazením pod koncept „neživé“. Naopak 
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pes spadá pod koncept „živé“. Takto lze pokračovat s popisem podobností, rozdílností a 

zařazováním do té doby, než je koncept plně definován. Zásadním bodem z hlediska 

reprezentace je, aby bylo možné pojmy vymezit ve vztahu k ostatním konceptům a 

nedocházelo tak překryvům, které by komplikovaly porozumění konceptuální mapě 

(Hall, 2003, s. 32). Dalším nezbytným předpokladem pro porozumění je bez pochyby 

podobnost konceptuálních map. Pokud by každý autor sdělení používal zásadně 

odlišnou konceptuální mapu, tak by komunikace byla nemožná (Hall, 2003, s. 18). 

Reálně však lidé mají mnoho vzájemně sdílených konceptů, což předjímá náležitost ke 

stejnému kulturnímu okruhu, který se vyznačuje velmi vysokou podobností 

konceptuálních map. Druhým systémem reprezentace je jazyk, jelikož je nezbytný pro 

reálné provedení komunikačního aktu. Abychom se o sdílených konceptech mohli 

reálně bavit, je nutné sdílet společný jazyk (Hall, 2003, s. 19). Zde nemá autor na mysli 

jazyk pouze v úzkém lingvistickém smyslu, ale mluví mimo jiné o jazyku obrazů, gest, 

módy, dopravních světel a dalších. Základem tvorby významu v jazyce jsou tudíž reálné 

věci, koncepty v hlavách lidí a jazyk. Proces, který posléze spojuje tyto tři elementy, se 

nazývá reprezentací. 

Jazyk v širším smyslu funguje na základě znaků nesoucích význam a ten musí 

být interpretován. Dle Halla (2003, s. 20) existují různé typy znaků. Jednak se jedná o 

znaky ikonické, jež lze pochopit díky podobnosti znaku a reálného objektu. Příkladem 

lze uvést fotky či obrazy. Dále však existují i indexové znaky. V tomto případě se jedná 

o psané či mluvené slovo.  Realita se dá tudíž zachytit pomocí písmen, která však ani 

vzdáleně nepřipomínají reálný objekt. Pro pochopení indexových znaků je nutno chápat, 

že význam slova není v reálném objektu, ale je konstruován systémem reprezentace. 

Ten je konstruovaný a fixovaný určitým kódem, který vytváří korelaci propojující 

osobní konceptuální systém se systémem jazyka.
7
 Kódy tedy určují vztah mezi koncepty 

a znaky. Hartley (1982, s. 32) dodává, že existují různé kódy. Nejznámějším kódem je 

nepochybně jazyk, ale dále existují i kódy například v oblékání. Pro reálné fungování 

kódů je nezbytné sdílet určitý společný sociální souhlas uživatelů, díky němuž autor 

může zprávu zakódovat a příjemce je následně schopen zprávu dekódovat. Mezi znaky 

existují paradigmatické či syntagmatické vztahy. O paradigmatický vztah se jedná, když 

jde o slova s podobným významem, mezi kterými si autor volí. Příkladem lze uvést 

slova jako les, hvozd či háj. Syntagmatický vztah mezi slovy nastává při jejich 

kombinaci ve větném kontextu (Hartley, 1982, s. 20). 

Sdílené konceptuální mapy vždy vážou daný okruh lidí k určité kultuře, a tak 

v ní zůstávají určitým způsobem uzamknuti s daným pohledem na svět, který se může 

lišit (Hartley, 1982, s. 23). Již tradičním příkladem těchto kulturních odlišností jsou 

Inuité a velké množství odlišných výrazů, které používají pro sníh. Jejich sdílená 

konceptuální mapa je tudíž z hlediska popisu sněhu velmi odlišná od sdílené 

konceptuální středoevropských obyvatel. Významy samozřejmě nejsou fixní a mohou se 

měnit, jejich vývoj tudíž není ukončený.
8
 

Ferdinand de Saussure, jedna z nejdůležitějších postav strukturalistické 

lingvistiky (Hall, 2003, s. 33), rozlišoval znaky na další dva elementy. Jednak se jednalo 

o „označující“, což byl konkrétní znak zachycující ideu a „označované“, což byla idea 

stojící za znakem. Dle Saussura tvoří znak tedy kombinace „označujícího“ a 

„označovaného“. I dle jeho interpretace není význam fixní a může se měnit. S tím 

souvisí poznatek, že interpretace je základním aspektem, jak je dáván znakům význam a 

čtenář je tudíž stejně důležitý jako pisatel (Saussure, 1966, s. 67). Saussure dále 

rozlišoval mezi langue a parole. Langue je Saussurem vnímán jako systém jazyka či 

                                                 
7
 Osobním konceptuálním systémem jsou myšleny konceptuální mapy jednotlivých aktérů. 

8
 Příkladem lze uvést vývoj významu anglického slova „cool“ či jeho českého ekvivalentu „hustý“. 
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jeho forma. Parole je konkrétní použití jazyka pomocí mluvních aktů. Jinými slovy, 

konkrétní užití jazyka-parole je umožněné použitím systému jazyka-langue (Saussure, 

1966, s. 9,13).  Hall (2003, s. 33) však Saussura kritizuje kvůli jeho příliš 

kategorickému pohledu na jazyk a jeho zaměření pouze na systém jazyka. 

Barthes z hlediska mediální reprezentace vymezuje pojmy denotace a konotace. 

Denotace je základní popisná úroveň, kde se aktéři shodují na významu. Při konotaci 

dochází k dekódování základních prvků v rámci širšího významu, či jak Barthes sám 

popisuje, v rámci širších sémantických polí dané kultury (Hall, 2003, s. 40). Další 

vrstvou konotace související s mediální reprezentací je mýtus. Dle Barthese jde o širší 

pojetí konotace snažící se vyprovokovat určitou ideu, velmi často spojenou s národem 

(Hall, 2003, s. 41). 

Foucault byl přesvědčen, že mediální obraz je utvářen diskursem a ne pouze 

jazykem. Diskurs je soběstačný, utváří sám sebe a tím pádem vymezuje, co do něj patří 

a co ne (Hall, 2003, s. 43-44). S diskursem je spojena moc určitých zájmových skupin a 

to díky znalosti. Uplatnění či neuplatnění znalosti dává skupinám sílu přivlastnit si 

pravdu, což znamená utvořit mediální obraz dle svých představ (Hall, 2003, s. 48-49). 

Na Foucaulta navazuje Gramsci s teorií hegemonie, která tvrdí, že skupina se snaží 

získat jak myšlenkovou, tak současně i praktickou nadvládu (Hall, 2003, s. 48). 

Mediální obraz je definován několika rozličnými teoriemi. Zásadní pro jeho 

utvoření je však sdílení konceptuálních map a propojení těchto map s jazykem a 

reálnými objekty. Stereotypy, kterými se zabývá následující kapitola, s mediálním 

obrazem úzce souvisí a ovlivňují ho. 

1.4 Stereotypizace zemí v mezinárodním zpravodajství 

 Pojmy stereotyp a stereotypizace jsou z pohledu mediálních studií úzce spjaty 

s mediálním obrazem, o kterém pojednávala předchozí kapitola. V této části je postupně 

popsán koncept stereotypu dle Pickeringa, následně jsou představeny rozdíly mezi 

ustálenými vazbami, jejichž jednou variantou je právě stereotyp. Dále se kapitola 

zaměřuje přímo na národní stereotypy zemí, dále na stereotyp cizince, což je vlastně 

příslušník určitého národa žijící jinde a v závěru této kapitoly jsou představeny postupy 

jednotlivých autorů jak působení stereotypu na příjemce limitovat. 

 Pickering na začátku své rozsáhlé práce ohledně stereotypizace definuje dva 

zásadní pojmy. Rozlisuje pojem kategorie a pojem stereotyp.  Zastává názor, že 

kategorizace pomáhá příjemci rozčlenit svět do kategorií dle jeho dosavadních 

zkušeností a díky tomu se může snadněji a rychleji orientovat, jelikož nové informace je 

možno vstřebávat již na základě těchto kategorií. Tento postup je pro kategorie a 

stereotypy podobný. Zásadní rozdíl lze však najít v trvalosti těchto pojmu. Kategorie 

nejsou fixní, naopak jsou flexibilní a lze s nimi polemizovat. Naopak stereotypy popírají 

flexibilitu a stávají se pevně ukotvenými (Pickering, 2001, s. 2-3). Již tento popis 

naznačuje, že stereotypy vytváří zdání nezbytnosti a absolutnosti, tudíž nepřipouštějí 

polemiku a vytváří iluzi preciznosti v hodnocení lidí. Neřeší dilema jako kategorie, 

zdali konkrétní případ zapadá do současných kategorií příjemce či jde o případ 

specifický natolik, že je nutno bližšího prozkoumání případně změny kategorie samotné 

(Pickering, 2001, s. 3-4). Autor tedy odděluje pojem kategorie, které umožňují 

snadnější orientaci ve světě od pojmu stereotypy, které zjednodušují pohled na svět do 

té míry, že překrucují realitu a stávají se zavádějícími. 

 Trampota nahlíží na stereotyp jako na jednu z možností reprezentace. Dělí je dle 

rozdílné intenzity ustálenosti vazby mezi reprezentovaným a popisovaným a odlišnou 

podobou vztahu mezi popisovaným a reálným (Trampota, 2006, s. 92).  Konkrétně se 

jedná o typ, archetyp a stereotyp (Trampota, 2006, s. 93). Typ je opakovanou prezentací 
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určitého projevu za účelem posílení atributu. To znamená prezentaci na základě určité 

opakující se vlastnosti. Příkladem lze uvést typy jako zločinec, demonstrant či odborník, 

avšak média ukazují i progresivněji vykreslené typy jako zkorumpovaný politik či 

arogantní podnikatel. Opakující se reprezentace, která je hluboce zakořeněna v kultuře, 

je nazývána archetypem. Jedná se například o život, smrt či souboj dobra a zla. 

Trampota (2006, s. 93) dodává, že archetyp souvisí s mýtickým rozměrem zpráv. 

Poslední možností reprezentace je právě stereotyp, který je zjednodušenou a zejména 

zkreslenou reprezentací s kontinuálním objevováním.  Přestože je stereotyp negativním 

jevem, jeho používání v mediích souvisí s nedostatkem prostoru a nutností rychlé 

charakteristiky aktérů. Problémem samozřejmě je, že stereotyp je často založen na 

předsudcích o určité skupině a stereotypní zobrazení tyto předsudky akorát posiluje a 

uvrhuje tak příjemce do bludného kruhu stále silnějších stereotypů, což vede až 

k přesvědčení, že se jedná o situaci typickou pro danou skupinu, takzvanou situační 

atribuci. Dalšími negativními důsledky používání stereotypu může být etiketizace, 

stigmatizace či dokonce až exkluze určité skupiny ze společnosti (Trampota, 2006, s. 

94). 

 Jak Pickering, tak Trampota tedy vnímají stereotyp jako nežádoucí prvek, který 

snižuje kvalitu zpravodajství. Schneider (2004, s. 344) se snaží popsat čtyři způsoby, jak 

je stereotyp produkován ve zpravodajství. Prvním způsobem je nedostatečná 

reprezentace, ke které dochází v případě limitovaného zobrazení či úplného vyloučení 

určité skupiny v mediálních popisech. Autor jako příklad limitovaného zobrazení uvádí 

ženy či etnické minority a jako zcela vyloučenou skupinu gaye či lesby (Schneider, s. 

345). Přestože má autor z hlediska definice nedostatečné reprezentace pravdu, s jeho 

příklady lze polemizovat, jelikož média jsou v současnosti pod velkým tlakem lidsko-

právních skupin za účelem odbourání stereotypů a posílení rovnováhy zpravodajství. 

Dalším postupem utváření stereotypu je selektivní reprezentace, kdy média vybírají do 

zpravodajství situace, ve kterých je daná skupina zobrazována ve spojení s určitým 

chováním například spojení ženy s kuchyní a úklidem domácnosti. Stereotypická 

prezentace je stereotypním zobrazení z hlediska chování, hodnot a postojů. Jako typické 

příklady tohoto postupu utváření stereotypu autor uvádí stereotypickou prezentaci mužů 

jako agresivních a žen jako sexuálních objektů (Schneider, 2004, s. 346). Posledním 

postupem je framing a priming, který se uplatňuje zvláště díky globalizovanému 

zpravodajství.
9
 K framingu dochází, když média prezentují nějaký problém v určitém 

zpravodajském rámci, což vede k ovlivnění jak veřejných činitelů, tak veřejnosti jako 

celku. Příkladem lze uvést kauzu amerického sportovce O. J. Simpsona, která rozdělila 

americkou společnost na bílou většinu a afro-americkou minoritu, jelikož použité rámce 

byly ve vztahu k jednotlivým skupinám stereotypizovány (Schneider, 2004, s. 347).
10

 

Singh (2010, s. 195) definuje  framing komplexněji a to jako obsazení vedoucí funkce 

ve formování veřejného diskursu ohledně daného tématu. Framing prováděný médii je 

vystaven tlakům různých zájmových skupin, jelikož se jedná o silný nástroj pro 

ovlivnění veřejného mínění. Priming je posilování určité představy pomocí přísunu 

mediálních informací. Zvyšuje se tím tak pravděpodobnost, že daná představa bude 

posléze reprodukována v chování příjemců zpráv. Ať se již jedná o jakýkoliv ze čtyř 

                                                 
9
 Framing a priming jsou běžně užívané termíny na poli mediálních studií. Framing lze přeložit jako 

„rámcování” a priming je možno popsat jako „upřednostňovaní”. Za účelem přesnosti se však práce drží 

anglické terminologie. 
10

 O. J. Simpson byl hvězdou amerického fotbalu v první polovině 90. let, avšak v roce 1994 byl obviněn 

z vraždy svojí bývalé manželky a jejího přítele. Simpson byl po měsíce trvajícím procesu zproštěn viny. 

Z hlediska mediálních studií se jednalo o kriminální případ s do té doby nevídaným masivním mediálním 

pokrytím.  
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postupů utváření stereotypu, Schneider (2004, s. 348) identifikuje problém jejich 

utváření jako přílišnou individualizaci zpráv a opomíjení širšího pojetí skupiny. 

Pickering (2001, s. 9) dále argumentuje, že sociální skupiny jsou kvůli stereotypům 

příliš homogenizovány a informace o nich jsou vytrženy z kontextu a poskytovány 

pouze izolovaně.  Walter Lippmann souhlasí s předchozími autory, jelikož stereotypy 

mohou být utvářeny médii, avšak nevidí je jako úmyslně produkované. Média mohou jít 

cestou nejmenšího odporu a utvářet či reprodukovat stereotypy neúmyslně kvůli snaze 

uspořit a být profitabilní (Lippmann, 1915, s. 54). 

 V případě vytvoření a ukotvení určitého stereotypu v mediích a společnosti je 

velice obtížné tento stereotyp eliminovat. K tomu nedochází ani v případě, kdy jsou 

příjemcům poskytovány již přesné a vyvážené informace, jelikož stereotypy se velmi 

snadno reprodukují (Pickering, 2001, s. 12). Toto tvrzení platí zejména o politických 

názorech, které velmi často vedou ke stereotypům kvůli jejich zatížení určitou 

politickou orientací. Pickering postupuje v argumentaci ještě dále svým tvrzením, že 

přílišná ostrakizace určitého stereotypu jednak neimplikuje větší viditelnost pravdy a 

zároveň příliš viditelné vyčlenění daného stereotypu přináší hrozbu jeho zpětného 

návratu, jelikož během procesu ostrakizace stereotypu se mu dostává pozornosti ze 

strany médií a příjemců zpráv (Pickering, 2001, s. 46). V dnešní době je stereotyp 

společností vnímán jako velmi negativní jev a nikdo samozřejmě nechce být označen za 

předpojatého a netolerantního, proto jsou stereotypy v současnosti většinou skryté. 

Příkladem takových skrytých stereotypů je odkazování na tradiční hodnoty či tvrzení, že 

předpojatí jsou „oni“-naši odpůrci. Pokud však je nějaká skupina označena jako 

stereotypně předpojatá, tak už toto rozdělení na „oni“ a „my“ znamená stereotypizaci 

skupiny „oni“ skupinou „my“ (Pickering, 2001, s. 26-27). Známým postupem skryté 

komunikace stereotypu či předsudku je tzv. zjevné popření, které bylo definováno Van 

Dijkem (1987, s. 388). 
11

 Tradičním příkladem je prohlášení „Nejsem rasista, ale…“ 

následované zjevně rasistickým projevem. Tímto postupem se chce autor výroku sám 

před sebou ospravedlnit a navíc zabránit své stigmatizaci. Jak vyplývá z výše popsaného 

vývoje, stereotypy se v dnešní době přenášejí jednodušeji, pokud se zdají nebýt 

stereotypem. 

Specifickou kategorií stereotypu jsou národní stereotypy, které byly po dlouhá 

desetiletí hlavním objektem zájmu akademiků zabývajících se stereotypy, příkladem 

jedné z prvních studií je výzkum Katze a Bralyho ze třicátých let (Stroebe a další, 1989, 

s. 6).
12

 Jedná se o kulturně sdílené představy, které přesahují jedince, jelikož jsou 

utvářeny velice záhy. Dle autorů se jedná o období šesti až sedmi let věku, tudíž je 

jasné, že kromě médií hrají zásadní roli z hlediska národních stereotypů i rodiče dítěte 

(Stroebe a další, 1989, s. 29). Co může zásadním způsobem změnit stereotyp ohledně 

určitého národa je větší intenzita kontaktu s daným národem, zvláště pokud se jedná 

například o válečný konflikt (Stroebe a další, 1989, s. 29). Samozřejmě i jednotlivé 

národy mají samy o sobě stereotypní představy. Ty se nazývají národním charakterem a 

jedná se o sdružování pozitivních kvalit rozhodné menšiny (Pickering, 2001, s. 95). 

Média samozřejmě mohou tento proces urychlit a podpořit, díky rádiu a televizi mohou 

představitelé státu přímo promlouvat k národu a kino zase pomáhá utvrzovat určité 

národní mýty a vysvětlovat dané události (Pickering, 2001, s. 100-101). Internet 

samozřejmě může dále tento proces umocnit, avšak lze tvrdit, že působí i opačným 

směrem a národní charakter oslabuje a boří národní mýty, jelikož vyjádřit své názory na 

                                                 
11

 Sám Teun Van Dijk používá pro popis této stereotypní komunikace anglický termín apparent denial. 
12

 Katz a Braly realizovali na americké univerzitě v Princetonu výzkum národních stereotypů. Zkoumané 

subjekty měli k daným zemím přiřazovat typické vlastnosti a pět nejvíce používaných posléze značilo 

stereotypní představy o daných zemích (Stroebe a další, 1989 s. 6). 
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internetu je velmi jednoduché a levné na rozdíl od ostatních médií. Navíc internet není 

stále limitován určitým státním zájmem, proto je pro kohokoliv možné vyjádřit svůj 

názor. Lasorsa a další (2007, s. 289) prováděli výzkum ohledně korelace faktické 

správnosti zpráv a míry výskytu stereotypů. Jedním z výstupů výzkumu je zjištěná 

provázanost klamavých článků v tisku a míry užití stereotypu. Autoři výsledek 

výzkumu interpretují tak, že redaktoři se často nemohou dostat na místo události ať už 

kvůli finančním či bezpečnostním důvodům. Nemožnost získat ověřené informace od 

lokálních zdrojů je posléze svádí k užití stereotypu jako náhražky za nedostatečnou 

investigativnost. S tímto poznatek souvisí i tvrzení Trampoty (2006, s. 99) ohledně 

gatekeepingu tykajícího se různých států. Země považované médii za nedůležité se do 

zpravodajství dostávají pouze ve spojitosti s negativními jevy, jako jsou války či 

pohromy. Tato nedostatečná reprezentace vyvolává posléze stereotypní dojem, že se 

v daných zemích nic pozitivního neděje. 

Stereotyp určitého národa souvisí i se stereotypem cizince, což je příslušník cizí 

komunity v naší komunitě. Základním rysem stereotypu cizince je jeho ambivalentnost. 

Obsahuje pozitivní i negativní stereotypy a dále se pohybuje mezi kategoriemi „my“ a 

„oni“ (Pickering, 2001, s. 204). Pickering (2001, s. 22) dále argumentuje, že v dnešní 

globalizované společnosti se všichni stáváme v rámci určité komunity cizinci, a proto 

by tato všeobecně sdílená zkušenost mohla vest k odbourávání stereotypů.  K tomu dle 

Schneidera (2004, s. 349) již v mediích dochází. Genderové a rasové stereotypy 

zobrazované v médiích jsou tak limitovány. Zároveň priming a gatekeeping je 

otevřenější. Vymýcení stereotypů z médií je tedy pozitivní a žádoucí věc, avšak i přesto 

lze nalézt několik problémů. Za prvé, nátlaková hodnotová agenda za účelem limitování 

stereotypů může omezovat nezávislost médií. Navíc přílišné potlačení stereotypů 

v médiích může vyvolat falešnou iluzi, že problém ve skutečnosti neexistuje. Příkladem 

lze uvést Cosby show, která vyvolává dojem, že problém diskriminace a chudoby afro-

amerického etnika ve Spojených státech ve skutečnosti neexistuje (Schneider, 2004, s. 

349).
13

 Schneider (2004, s. 352-353) dále tvrdí, že z hlediska ovlivňování stereotypů 

nehrají média tak zásadní přímou roli, mají však velký nepřímý vliv. Zásadní problém 

vidí ve zprávách, které jsou médii zobrazovány. Média ukazují pouze kusy reality, což 

může vést ke stereotypizaci. Měla by se tudíž snažit prezentovat ne jeden pohled, ale 

různé alternativy a naznačovat komplexnost diskutovaných situací a otázek. 

Otázka stereotypu má zásadní místo v mediálním výzkumu, jelikož stereotyp 

dokáže zásadním způsobem proměnit význam zpráv. Je vnímán všeobecně negativně, 

přestože určitá kategorizace je nezbytná pro efektivní orientaci ve zpravodajství.  Další 

kapitola pojednává o typologii zpráv, konceptu hard a soft news a jejich ukotvení 

v mediálních studiích. 

1.5 Typologie zpráv 

V této kapitole je diskutováno téma typologie zpráv se zaměřením na koncept 

hard news a soft news. Je zde tedy představen koncept Gaye Tuchman. Jedná se o 

klasický koncept, který je třeba zmínit, avšak jeho problémem je již určitá zastaralost. 

Pro vypořádání se s tímto problémem je následovně zkoumán koncept hard a soft news 

pohledem moderních mediálních teoretiků, kteří se snaží aktualizovat toto pojetí pro 

dnešní mediálně globalizovanou dobu. V závěru kapitoly je prozkoumán relativně nový 

jev zvaný infotainment, který úzce souvisí s konceptem hard a soft news a naznačuje 

možný budoucí vývoj žurnalistické profese jako takové. 

                                                 
13

 Cosby show je zábavný americký televizní seriál o středostavovské afro-americké rodině.  
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Americká profesorka Gaye Tuchman vydala v roce 1980 knihu s názvem 

Making News: A Study in the Construction of Reality, ze které vychází jeden ze 

základních konceptů dělení mediálních zpráv. Tuchman zařazuje zprávy do 

následujících pěti kategorií: Hard news, soft news, spot news, developing news a 

continuing news (Tuchman, 1978, s. 47).
14

 Z hlediska této práce a zejména její 

analytické části je nejdůležitější dělení na hard a soft news, pro komplexní pochopení 

této problematiky je však třeba znát všechny kategorie, kterých zprávy nabývají. Hard 

news jsou zprávy relevantní, zasluhující hlubší rozbor a analýzu. Jedná se tedy o zprávy, 

které jsou dle Tuchman „hodné zpracování do novin“ (Tuchman, 1978, s. 47). V opozici 

k hard news stojí soft news, což mohou být zvláštní reportáže, lidsky jímavé příběhy a 

další zajímavé příběhy. Základním prvkem soft news však je jejich časová volnost. Tyto 

zprávy neztrácí postupem času relevanci, což je zásadní rozdíl oproti hard news, u 

kterých časový rozestup mezi  děním a zprávou o dění snižuje její relevanci (Tuchman, 

1978, s. 48). Samozřejmě je jasné, že zde vyvstává otázka jejich oddělení a 

potencionálního překryvu. Ještě komplikovanější rozlišení se týká rozdělení na spot 

news a continuing news.  Tuchman (1978, s. 49) vnímá spot news jako jednorázové 

zprávy, které se staly v určitém časově ohraničeném období a k jejich dalšímu 

pochopení nepotřebujeme více zpřesňujících informací. Příkladem lze uvést požár 

objektu. Pokud je však třeba více informací a času k celkovému pochopení události, tak 

se již jedná o developing news. Havárie letadla, kdy se postupně dozvídáme, kdo byl na 

palubě, kde letadlo havarovalo a příčinu neštěstí, je dobrý příkladem developing news. 

Přesto i sama Tuchman uznává, že kategorie jsou proměnlivé, jelikož ze spot news se 

vývojem událostí může stát i developing news, dokonce se to stává s většinou spot news, 

že se stanou developing news (Tuchman, 1978, s. 55). Jako speciální druh developing 

news lze označit continuing news. Jedná se o zprávy, které mají mezi sebou jasnou 

návaznost, avšak může být mezi nimi značný časový odstup. Příkladem lze uvést soudní 

proces či schvalování zákona v legislativním procesu, kde se jedná o continuing news 

již ze své podstaty (Tuchman, 1978, s. 49). Tuchman (1978, s. 57) dále dodává, že pro 

zdárné žurnalistické pokrytí continuing news je nezbytná vysoká profesí zdatnost, 

jelikož reportér musí být schopen srozumitelně popsat návaznosti a souvislosti 

rozvíjejícího se příběhu i přes markantní časový odstup. 

Mediální profesionálové používají podobné dělení (Reinemann a další, 2011, s. 

223). Na otázku jeho účelu Tuchman (1978, s. 51) odpovídá, že rozdělení zpráv podle 

výše uvedených kategorií má vliv na rozdělení časových a lidských zdrojů. Tím pádem 

toto rozdělení ovlivňuje to, jak bude každodenní příval informací klasifikovaný a 

procesovaný na denní bázi. Žurnalisté nahlížejí na rozdělení jako na určité objektivní 

kategorie, ale to může vést k problematickému názorovému ustrnutí, kdy objektivní 

rozdělení přechází do stereotypu (Tuchman, 1978, s. 59). Tuchman (1978, s. 60-63) vidí 

problém stereotypizace v souvislosti se špatnými predikcemi a rozdělením zdrojů a 

času. Kvůli tomu jsou pak žurnalisté nuceni k operativním změnám, které samy o sobě 

zatěžují výrobní proces. Profesionalismus však reportérům pomáhá tyto nečekané 

události zvládnout, převést a zpracovat si je opět na rutinní práci. 

 Zlomový koncept Tuchman je platný i pro dnešní dobu, ale je třeba si uvědomit, 

že uplynulo více než třicet let od vydání její práce a v oblasti mediálních studií za tu 

dobu došlo k posunu i ohledně členění hard a soft news. Reinemann, Stanyer a další 

(2011, s. 222-223)upozorňují na několik zásadních faktů. Za prvé, hard a soft news 

nejsou dle nich původně vědecké termíny, až později se stalo jejich užívání určitým 

územ, jejich původ je však neznámý. Ještě zásadnější je však jejich tvrzení o nejasnosti 

                                                 
14

 Vzhledem k tomu, že se jedná o výrazy běžně používané v prostředí mediálních studií, tak se práce drží 

anglické terminologie. 
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pojmů hard a soft news, k jejichž přesné definici nedošlo ani za dobu třiceti let od 

vzniku tohoto konceptu. Autoři tvrdí, že kromě Tuchman jsou pojmy hard a soft news 

používány i dalšími mediálními teoretiky, avšak jejich definice jsou značně rozlišné, 

dochází tudíž k homonymii. Hard a soft news by dle jejich názoru neměly být ukotveny 

pouze jednou charakteristikou ale sadou charakteristik. Tento přístup je označen jako 

multidimenzionální (Reinemann a další, 2011, s. 226). Jednou z charakteristik 

multidimenzionálního přístupu je dělení dle rubriky. Někteří mediální teoretici dělí 

zprávy dle rychlosti žurnalistického zpracování. Hard news se musí šířit rychle, avšak u 

soft news na rychlosti šíření nezáleží. Dalším použitým kritériem mohou být zdůrazněná 

fakta v rámci zprávy. Dále autoři uvádějí rozdělení i dle stylu, kdy faktický a textově 

orientovaný styl odpovídá hard news zatímco zosobněný a vizuálně zaměřený styl 

naznačuje, že se jedná o soft news. Poslední dimenzí členění zpráv, kterou autoři 

uvádějí, je dle efektu a dopadu na publikum. Tím je myšleno, zdali zpráva pomůže 

příjemci orientovat se v politice či naopak poradí z hlediska životního stylu atd. 

 V čem se autoři článku jasně vymezují proti pojetí Gaye Tuchman je jejich 

pohled na kritérium časovosti. Doporučují jej úplně opustit, jelikož zpráva spadající do 

kategorie hard news se nemusela odehrát včera, ale již před delší dobou a stále zůstává 

v této kategorii. Zároveň v jejich pojetí nejsou vnímány hard a soft news jako 

protiklady, ale spíše jako různé klastry do kterých se zprávy zařazují podle toho, jak 

naplňují jednotlivé dimenze uvedené výše (Reinemann a další, 2011, s. 232). Sami 

navrhují držet se při rozlišování zpráv následujících dimenzí. Za prvé, dimenze tématu, 

o čem zpráva pojednává. Za druhé, zaměření dimenze, jaké prvky jsou ve zprávě 

zdůrazněny, jestli se jedná o prvky s veřejně sociální relevancí či prvky se spíše privátní 

relevancí. Poslední navrhovanou dimenzí je dimenze stylu. Pokud se jedná o osobitě-

emotivní styl, tak lze hovořit spíše o soft news, pokud je styl faktičtější a distancovaný, 

jde o hard news (Reinemann a další, 2011, s. 233). O výstupy článku se z části opírá i 

tato práce, která pracuje s autory navrhovanými dimenzemi. Konkrétní popis postupu je 

uveden v analytické části práce. 

Při porovnání závěrů ke kterým došla Tuchman a ke kterým došli Reinemann, 

Stanyer a další lze vypozorovat postupný trend sbližování hard a soft news. Tuchman 

vnímá hard a soft news spíše jako protiklady, autoři článku však na ně nahlížejí již 

pouze jako na různé klastry, jejichž naplnění závisí na různých proměnných. Toto 

sbližování a propojování hard news a soft news má svoji reálnou manifestaci v pojmu 

infotainment, což je druh zpravodajství, jehož účelem je pobavit.
15

 Proč však vůbec 

k tomuto sbližování dochází? Vzhledem k tomu, že většina dnešních médií operuje na 

komerční bázi a primární zdroj příjmů je z reklamy či inzerce, tak jednotlivá média 

musí mezi sebou soupeřit o posluchače, diváky či čtenáře, aby získala co nejširší obec 

pro příjem reklamních sdělení. Mediální profesionálka Bonnie Anderson upozornila, že 

v rámci šíření konceptu infotainmentu došlo i k výraznému posunu vnímání toho, co je 

vlastně zpráva. Nejsilněji to bylo manifestováno v rámci amerického zpravodajství 

během kauzy O. J. Simpsona (Anderson, 2004, s. 16). V té době měly seriózní zprávy 

problém dostat se do vysílání. Jako další příklad posunu ve zpravodajství autorka uvádí 

případ Moniky Lewinsky, zde se však dá s označením infotainment polemizovat, jelikož 

pozdější vývoj tohoto skandálu vedl až k pokusu o impeachment tehdejšího prezidenta 

USA Billa Clintona.
16

 Autorka dále poznamenává, že pro úspěšné soupeření se 

zábavnými pořady se jim zpravodajství snaží částečně přiblížit. Přestože jde 

z ekonomického hlediska o pochopitelný krok, vede tento posun k zásadnímu problému, 

                                                 
15

 Slovo infotainment pochází ze spojení slov information (anglicky informace) a entertainment (anglicky 

zábava). 
16

 Impeachment je ústavní procedura v USA, díky které může být odvolán prezident. 
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jelikož diváci, posluchači či čtenáři nejsou informováni o společensky zásadních, ale o 

společensky atraktivních věcech. Kvůli nedostatečné informovanosti pak příjemce 

nemůže činit kvalifikovaná rozhodnutí a tím pádem trpí i jeho role jako občana v rámci 

demokratické společnosti (Anderson, 2004, s. 35-36). 

Na druhou stranu ne všichni autoři vidí infotainment pouze v negativním světle. 

Rekha Sharma například tvrdí, že vznik infotainmentu je úzce spojen s rozvojem 

moderních komunikačních technologií. Díky internetu a sociálním sítím se otevírají 

další informační kanály, ze kterých příjemce může čerpat informace, a proto již nevidí 

sociální odpovědnost médií za fakticky správně informovaného příjemce jako imperativ 

(Sharma, 2008, s. 96). Staví se i proti negativnímu vnímání infotainmentu, jelikož 

opravdu nebezpečný může být pouze v případě úmyslného poskytování zavádějících 

informací. Navíc příjemce je schopen aktivně přijímat a rozlišovat informace a často 

může být infotainment pouze jako doplněk k hard news. V závěru svého článku 

pokračuje autorka ještě dál a zamýšlí se nad variantou, kdy je lepší alespoň částečná 

znalost hard news prostřednictvím infotainmentu, než aby se příjemce o hard news 

nezajímal vůbec. Z toho vyplývá, že infotainment může k demokratickému procesu 

dokonce přispívat (Sharma, 2008, s. 104-106). Někteří autoři jdou ještě dál s tvrzením, 

že pořady typu infotainmentu pomáhají občas rozkrývat i komunikační strategie, 

gatekeeping a zpravodajské praktiky vlády a mainstreamového tisku (McKain, 2005, s. 

418). 

Přes tuto vlnu optimismu ohledně infotainmentu je třeba mít na paměti, že 

pozitivní názory autoři vyjadřují o sofistikovanějších mediálních produktech typu Late 

Show with David Letterman a ne o všech produktech spadajících do kategorie 

infotainmentu. Prior (2003, s. 152) navíc dodává, že vzdělanější lidé stále vyhledávají 

spíše hard news než infotainment. 

1.6 Hodnocení v médiích 

Informace jsou vytvářeny lidmi a jejich příjemci jsou také opět lidé. Každý z nás 

získává během svého života unikátní zážitky, které utvářejí jedinečný pohled na svět a 

vnášejí prvek subjektivity i do vytváření a příjmu zpráv. Z tohoto důvodu se následující 

kapitola zabývá názorovým hodnocením v médiích. Autoři sdělení mají vždy určitý 

názor, a proto je nutné vědět, jakým způsobem se tento názor promítá do samotného 

sdělení, pokud se do něj vůbec nějak promítá. Konkrétně jsou na začátku kapitoly 

prozkoumány požadavky na zpravodajství, posléze se kapitola zaměřuje 

na problematiku spravedlnosti mediálních profesionálů a jejího dosahování a závěrem 

se kapitola zaobírá tématem objektivity, která se ultimativně snaží řešit problém 

s názorovým hodnocením mediálních profesionálů. 

Bednarek (2006, s. 4-5) se pozastavuje nad faktem, že hodnocení a porovnávání 

je jednou z nejdůležitějších činností v lidském životě, přesto je hodnocení v médiích 

zatím prozkoumáno jen velmi povrchně. Navíc jedním z nejdůležitějších předpokladů 

z hlediska zpravodajství je jeho spolehlivost jako zdroje informací, kterou může 

hodnocení mediálních profesionálů samozřejmě ovlivnit.  Podle dostupných informací 

ze zpravodajství posléze příjemci činí zásadní rozhodnutí (Trampota, 2006, s. 143). 

Toto tvrzení tak koresponduje s tvrzením Anderson z předchozí kapitoly. Trampota 

(2006, s. 143) dále dodává, že tento předpoklad má odraz v normativních požadavcích 

společnosti na zpravodajství. Jsou uplatňovány v několika úrovních a to jako představy 

každodenních příjemců zpráv, provozní kodexy mediálních společností a jako součást 

mediálního vzdělání. Dále se jedná o legislativní úpravy či regulační mechanismy a 

v neposlední řadě profesní sdružení. 
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Různí autoři zkoumali roli spravedlnosti mediálních profesionálů jako další 

požadavek na média a na hodnocení v nich. L. H. Hamilton, který působí jako senátor 

v americkém Kongresu, vidí tento problém v negativním světle. Zásadní je dle něj 

vkrádání cynismu do reportáží z Kongresu. Reportéři se hlavně zaměřují na skandály a 

korupci a již nepředestírají příjemcům zpráv dosažené úspěchy (Hamilton, 2000, s. 95). 

Dále mu vadí spojování komentářů s fakty, což dle něj souvisí s častou předpojatostí 

článků pro jednu stranu, tudíž je to tak činí fakticky nesprávné a vede ke zmatení 

příjemců, kteří nemají přístup k nezkreslené realitě a upadá tak důvěra v politiku 

(Hamilton, 2000, s. 96). Řešení vidí v přísnějším oddělování vlastních názorů a faktů, 

nulové participaci reportérů na politice pomocí jejich článků a hlavně ve ztrátě 

primárního cynického přesvědčení reportérů, že politici ze zásady nemluví pravdu. 

Tento cynismus by měl být nahrazen spíše rozumným skepticismem (Hamilton, 2000, s. 

97-98). Romano nevidí situaci z hlediska spravedlnosti žurnalistů tak negativně jako 

Hamilton. Identifikuje však rozdíl mezi tím, co považují za spravedlivé jednání 

žurnalisté a co je definováno jako spravedlnost na poli filozofie. Žurnalisté vidí jako 

spravedlivý jakýkoliv proces, který není pod neustálým tlakem nějaké zájmové skupiny 

a nemá žádný přímý negativní dopad na ostatní. Filozofové však hledí na spravedlnost 

z více globálního pohledu a ptají se, jaké komplexnější dopady může mít publikování 

určitého článku na vývoj společnosti a jak mohou být článkem lidé později 

v budoucnosti poškozeni (Romano, 2000, s. 101). Avšak sám autor uznává, že je těžké 

jasně ohraničit co je a není spravedlivé. Žurnalisté dle Romana hledají spravedlnost 

hlavně ve vztahu k pravdě (Romano, 2000, s. 102). 

 Tuchman dále ve své knize popisuje, jak se mediální profesionálové snaží 

prakticky zachovat spolehlivost jako zdroj informací a spravedlnost. Zásadním prvkem 

pro udržení předchozích standardů je ověřování informací (Tuchman, 1978, s. 84). 

Některá fakta jsou však neověřitelná, a proto je využíváno řešení pomocí přesunu 

fakticity. Tím je myšleno, že dojde ke spojení zdroje informace a informace samotné. 

Přesun fakticity lze dále provést například použitím uvozovek, kterými novinář 

zdůrazňuje, že prohlášení patří někomu jinému. Dalším možným postupem pro 

zachování spolehlivosti a spravedlnosti je promyšlené uvádění názoru obou stran ve 

stejné míře (Tuchman, 1978, s. 90). 

Objektivita je koncept, který se pomocí určitých postupů snaží dosahovat 

maximální možné míry spravedlnosti a profesionality a činit tak ze zpravodajství 

spolehlivý zdroj informací pro následná rozhodnutí příjemců zpráv. Dle McQuaila je 

objektivita zvláštním postojem k mediální činnosti a šíření informací. Jejími hlavními 

rysy jsou odstup od sdělovaných informací a neutralita k předmětu zpravodajství. U 

osoby mediálního profesionála tedy nesmí existovat předpojatost, musí být nestranný a 

neprokazovat služby třetím stranám. Zároveň musí být oddán přesnosti a dalším 

kritériím pravdivosti, jako jsou relevance a úplnost (McQuail, 2007, s. 172). Objektivita 

je dále úzce spojena s principem svobody a nezávislosti jako základní podmínky 

nepředpojatosti a pravdivosti (McQuail, 2007, s. 173). Zároveň předkládá 

pojem faktičnosti, která je další složkou objektivity. K dosažení ideálu je třeba splnit tři 

kritéria, která McQuail (2007, s. 173) dále popisuje. Za prvé se jedná o kritérium 

pravdy, kdy zprávy musí být úplné, přesné zprávy a nesmí v nich být zatajena fakta. 

Druhým kritériem je informativnost, což předpokládá dostatečně kvalitní zpracování 

zprávy, aby se nezkreslena dostala přes informační kanály k publiku a to ji bylo 

schopno zaznamenat a pochopit. Posledním kritériem je relevance, která se týká výběru 

informací do zprávy. Zpráva by měla obsahovat pouze relevantní informace, aby 

příjemce nadbytečnými informacemi nemátla, či ho dokonce nenaváděla k určitému 

postoji. Pokud jsou splněna tyto tři kritéria, tak lze hovořit o faktické zprávě. 
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Jiné členění objektivity doporučuje Westerstahl (1983, s. 403-405), který 

rozdělil objektivitu na faktičnost a nestrannost. Součástí faktičnosti v jeho pojetí je 

pravdivost a relevantnost. Nestrannost je dále dělena na vyváženost a neutralitu, avšak 

existuje-li vnější rozrůzněnost, není nestrannost nutná.
17

 Přestože se objektivita zdá jako 

dokonalý nástroj pro ustanovení zpravodajství jako spolehlivého zdroje informací, 

Trampota (2006, s. 147) nachází několik zásadních problémů. Jednak jde o přetrvávající 

relativnost objektivity, jelikož zprávy vždy určitý sklon daný historickým, sociálním či 

kulturním prostředím. Dále se jedná o náhled na objektivitu jako na nedosažitelný ideál, 

jelikož veškeré pozorování, zpracování informací či artikulace zprávy stojí na 

subjektivním základu, od kterého se nelze oprostit (Fiske, 1998, s. 72). Objektivita je 

problematickým nicméně neustále se vyvíjejícím konceptem. Ward (2004, s. 314) 

například navrhuje opustit tradiční koncept objektivity popisovaný výše a přijmout za 

svou „pragmatickou objektivitu“, která si zakládá na interpretaci, ale zároveň i na 

konceptuálním schématu a holistickém hodnocení. Tento přístup dle něj umožní naplno 

využívat potenciál žurnalistiky a zároveň zachová její profesionalitu a potřebné kvality. 

Cohen (1963, s. 191) vidí úlohu novináře jako neutrálního informačního 

zpravodaje, pro kterého je objektivita imperativem či žurnalista může být naopak 

zainteresovaný, aktivní činitel a snažit se plnit funkci čtvrtého stavu. Novináři se 

pohybují mezi těmato dvěma protipóly, avšak často dávají přednost spíše pozici 

neutrálního zpravodaje, jelikož řadí objektivitu nad angažovanou žurnalistiku. Miraldi 

(1990, s. 142) však takovémuto přístupu oponuje názorem, že objektivita omezuje 

autorovu možnost ukázat pravdu za fakty. Miraldiho tvrzení podporuje částečně 

Trampota tvrzením, že objektivita se stává neadekvátní formou, pokud se musí střetávat 

s angažovanou žurnalistikou, či je v rámci veřejného zájmu nutno rezignovat na 

vyváženost zpravodajství za účelem podpory minority (Trampota, 2006, s. 147). 

Mediální pracovník se tak dostává do pozice, kdy si dle McQuaila musí vybírat ze dvou 

odlišných pozic, což znamená řešit dilemata mediální profese. První dilema je již výše 

zmiňovaný aktivní či neutrální postoj ke zpravodajství. Další je, zdali být kreativní a 

nezávislý či naopak byrokratický či rutinní. Poslední dilema poukazuje na rozpor mezi 

komunikačním záměrem a plněním požadavků spotřebitele (McQuail, 2007, s. 227). 

Novináři s neutrálním postojem ke zpravodajství, za účelem dosažení určitého 

stupně objektivity, mají určité rutiny, které jim s tímto úkolem pomáhají. Trampota 

(2006, s. 145) uvádí zejména oddělování fakt a názorů, vyvážený přístup k soupeřícím 

stranám a citace či určité formulační postupy.
18

 Tuchman nahlíží na použití rutin 

komplexněji a to jako na strategický rituál k dosažení objektivity. V jejím pojetí je 

deklarace objektivity pro novináře určitou ochranou před vnějšími tlaky a kritikou 

(Tuchman, 1972, s. 675). Tato ochrana je pro ně nezbytná, jelikož si v očích příjemců 

potřebují zachovat kredibilitu. Pro deklarování objektivity je však pro novináře 

nezbytné následovat určité ustálené postupy-rutiny. Uvádí stejné postupy jako výše 

Trampota a navíc dodává jako další možnost použití nejzásadnějších faktů v článku jako 

prvních (Tuchman, 1972, s. 676).  

Tato kapitola se pokusila objasnit, proč mají vlastní názory a hodnocení 

mediálních profesionálů ve zpravodajství zásadní roli, jaké jsou teoretické pohledy na 

spravedlnost v mediální oblasti a jak funguje a jakou roli má objektivita ve 

zpravodajství. Tato kapitola byla poslední částí teoretického ukotvení práce, další část 

                                                 
17

 Příkladem vnější rozrůzněnosti může být tisk ve Spojeném království, kdy jednotlivé deníky mají 

jasnou politickou afilaci, avšak díky širokému výběru různých deníků s různými názory se to negativně 

nepodepisuje na britském novinovém trhu a trh je tudíž vyvážený. 
18

 Jedním z takových formulačních postupů je bezpříznakovost, což znamená vyloučení ich-formy. 
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se již zabývá informacemi o zkoumaných periodikách a samotným analytickým 

výzkumem ohledně mediálního obrazu České republiky. 

2 Základní informace o analyzovaných denících 
V následujících odstavcích jsou krátce představeny tři deníky, které sloužily jako 

zdroje předkládané práce pro definování populace. Je popsán jejich vznik a základní 

charakteristiky. Cílem této kapitoly je doplnit poznatky získané během výzkumu o 

nezbytnou znalost okolností vzniku zkoumaných jednotek a ukotvit je tak v širším 

rámci. 

 Deník USA Today patří společnosti Gannett a byl založen roku 1981. První číslo 

bylo vydáno 15. září 1982 a prvním šéfredaktorem se stal Allen H. Neuharth (USA 

Today, 2012). Za necelou dekádu se deníku podařilo vypracovat na jednoho z lídrů 

amerického novinového trhu a dosáhnout rekordu přes 3 200 000 prodaných výtisků za 

den. USA Today zároveň svoji papírovou verzi doprovází i webovým portálem, který 

v roce 1998 dosáhl 92 milionů kliknutí za den (USA Today, 2012). Průměrná 

prodejnost novin se běžně pohybuje kolem 2 milionů za den. Jedná se o deník vyšší 

kvality, jehož prodejnosti se dařilo i v dobách, kdy konkurence všeobecně klesala. 

Vyznačuje se barevným zpracováním, krátkými články a soft news (Encyclopaedia 

Britannica, 2013a). 

 The Daily Mail byl založen roku 1896 Alfredem Harmsworthem, pozdějším 

lordem Nothcliffem. Již v roce 1902 dosáhl prodejů přes 1 milion výtisků za den a 

vyrovnal se tak ostatním světovým deníkům (Encyclopaedia Britannica, 2013b).  The 

Daily Mail má průměrnou denní prodejnost skoro 1,8 milionu výtisků (Newsworks, 

2013). Tento deník si kupují především konzervativně zaměření čtenáři, dokonce až 53 

% jeho odběratelů se hlásí ke konzervativním názorům (Ipsos MORI, 2005). Přestože se 

toto periodikum snaží otevřeně politicky neprofilovat, ostatní média ho jednoznačně 

řadí na pravou stranu politického spektra (BBC, 2009).
19

  

 Posledním deníkem použitým pro výzkum je The Australian. Jedná se o 

celonárodní australský deník, který byl založen roku 1964 (NewsSpace, 2013). 

Průměrný denní prodej se pohybuje kolem 120 000 prodaných kusů, což je výrazně 

méně než výše zmiňovaný americký a britský deník (NewsSpace, 2013). Důvodem pro 

tuto rozdílnost je daleko silnější postavení regionálních periodik na australském trhu než 

na americkém či britském trhu.  

3 Použitá metoda  

3.1 Popis metody 

 Dvěma základními postupy pro výzkum médií je kvalitativní a kvantitativní 

metoda či jinak také nazývaná obsahová analýza. Tato práce používá druhou 

jmenovanou metodu, jelikož se pro analyzování daného materiálu jeví vhodnější než 

metoda kvalitativní. Zároveň se drží označení obsahová analýza. Důvody pro výběr této 

metody jsou uvedeny v následujících odstavcích této kapitoly spolu s vysvětlením, co je 

to obsahová analýza, jaké je její historické pozadí, její klady a zápory a samozřejmě 

v neposlední radě je popsán postup obsahové analýzy a je upozorněno i na nedostatky 

této metody. 

 Trampota s Vojtěchovskou uvádí, že obsahová analýza slouží k prozkoumání 

obsahu média, srovnání médií mezi sebou, odhalování odlišností a případně pro 
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zkoumání nastolování agendy (Trampota a další, 2010, s. 100). Zároveň se díky 

obsahové analýze dají porovnávat média z různých zemí, odlišných historických období 

či zkoumat odlišnost témat v rámci média. Jelikož se práce snaží o porovnání a nalezení 

odlišností v geograficky rozdílných médiích, tak se volba obsahové analýzy jeví jako 

vhodná. Wimmer a Dominick definují obsahovou analýzu pomocí tří pojmů: 

systematická, objektivní a kvantitativní. Obsahová analýza se autorům jeví jako 

systematická, jelikož jsou všechny jednotky zkoumány podle stejných pravidel.  Jedná 

se o objektivní metodu, protože výzkumník není součástí výzkumu a výsledky výzkumu 

jsou replikovatelné dalšími výzkumníky. Pro zachování objektivity metody však musí 

být definována jasná sada kritérií a postupů, jinak lze zpochybnit objektivitu metody a 

tím pádem i celý výzkum. V průběhu výzkumu dochází ke kvantifikaci zkoumaných 

jevů. Ta je nezbytná, jelikož umožňuje výzkumníkovi být přesnější a tím pádem 

objektivnější, kvantifikace by však neměla učinit výzkumníka slepým k posuzování 

možných dopadů či efektů na obsah (Wimmer a další, 2011, s. 105-106). Trampota a 

Vojtěchovská dále rozlišují mezi dvěma typy obsahové analýzy. První typ se zaobírá 

pouze výzkumem mediální agendy na základě daného vzorku, naopak druhý typ se 

zabývá nastolováním témat, ve kterém se propojuje výzkum mediální agendy se 

zkoumáním vlivu na příjemce. Z hlediska tematické agendy se výzkum dá členit ještě 

dále a to na zkoumání postavení určitého tématu v médiích či naopak lze zkoumat celou 

tematickou agendu média za účelem popisu jeho tematické skladby, struktury či vývoje 

v daném časovém horizontu. Dále je také možno srovnávat tematickou strukturu 

v rozličných zemích (Trampota a další, 2010, s. 102). Lze tvrdit, že tato práce naplňuje 

všechny tři uvedené subkategorie tematické agendy, jelikož se specificky zaměřuje na 

pojem imigrace napříč rubrikami, avšak zároveň se zaobírá i komplexní skladbou 

jednotlivých medií a porovnání této skladby mezi zkoumanými médii navzájem. 

Počátky obsahové analýzy se dají vysledovat až do období druhé světové války 

(Wimmer a další, 2011, s. 156) a za jejího otce lze považovat amerického mediálního 

vědce Bernarda Berelsona (Trampota a další, 2010, s. 103). 

Velkou výhodou obsahové analýzy je možnost pokrytí a zpracování velkého 

množství dat a prozkoumání obsahu během jednoho časového období či v rámci 

longitudinálního výzkumu (Trampota a další, 2010, s. 103). Je tudíž vhodná k popisu 

obsahu komunikace, komparaci reálného a mediálního světa či k posouzení obrazu 

určitých skupin ve společnosti (Wimmer a další, 2011, s. 158). Pro úspěšné a vědecky 

korektní užití obsahové analýzy je však nutné být si také vědom jejích limitů. 

Z obsahové analýzy nelze vyvozovat účinky na publikum či na jejím základě předvídat 

výstupy mediálních efektů. Dále je samozřejmě limitována zkoumanými kategoriemi a 

jejich definicemi. Dalšími praktickými nevýhodami může být nedostatek obsahů pro 

analýzu a v neposlední řadě časová a finanční náročnost použité metody (Wimmer a 

další, 2011, s. 159). 

 Obsahová analýza má určité definované kroky, které je nutno následovat pro 

správné užití této metody. Prvním krokem je formulace hypotéz.  Wimmer a Dominick 

poukazují, že kvalitně formulovaná výzkumná otázka výrazně usnadňuje a zlepšuje 

následnou definici kategorií. Následně je dle autorů nutno definovat zkoumanou 

populaci, k čemuž většinou stačí časové a tematické kritérium. Standardně je populace 

velmi rozsáhlá, a proto je možné analyzovat pouze reprezentativní vzorek dané 

populace (Wimmer a další, 2011, s. 160). Aby mohl být vzorek označen jako 

reprezentativní, tak musí být platný pro celou populaci.  Reprezentativního vzorku lze 

dosáhnou pomocí náhodného výběru z populace či pomocí konstruovaného týdne, kde 

je zachován přirozený poměr dnů a je eliminována sezonnost určité části populace. Tu 

je nutno eliminovat, jelikož by zkreslovala výstupy výzkumu (Trampota a další, 2010, s. 
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105). V určitých případech lze však zanalyzovat kompletní populaci, díky čemuž se lze 

vyhnout problémům s výběrem vzorku. Komplexní analýza populace se nazývá cenzus 

obsahu (Wimmer a další, 2011, s. 160).  Následně je nezbytné definovat jednotku 

měření. Jedná se o určitou, dále nedělitelnou, část vzorku, na kterou bude vypouštěn 

systém proměnných (Wimmer a další, 2011, s. 164). Trampota s Vojtěchovskou (2010, 

s. 105) dodávají, že jednotky musí být jasně oddělitelné, aby bylo jasné, kde začínají a 

končí. Tradičně je jednotkou v televizním zpravodajství příspěvek či pro novinářskou 

profesi je typickou jednotkou článek. 

Neméně důležitým krokem je definice proměnných, které budou vypouštěny na 

vybraný vzorek, a kategorií, jakých budou proměnné nabývat. Wimmer a Dominick 

(2011, s. 165-166) uvádějí dva postupy, jak je možné systém proměnných a jejich 

kategorií definovat. Prvním z nich je emergent kódování, kdy je předběžně prozkoumán 

vzorek a na základě získaných informací jsou definovány proměnné a jejich kategorie. 

Dalším způsobem je a priori kódování, kdy jsou proměnné a jejich kategorie definovány 

bez předchozí znalosti vzorku. Kategorie musí být vzájemně výlučné a vyčerpávající, 

jednotka tudíž nemůže být zařazena do více kategorií najednou a zároveň výrazný počet 

analyzovaných jednotek nesmí spadat do kategorie nezařazených. Wimmer 

s Dominickem (2011, s. 166) se řídí pravidlem deseti procent. Pokud více než deset 

procent jednotek je v kategorii nezařazených, tak se jedná o problematickou proměnnou 

a je třeba ji upravit. Často je pro kódování v obsahové analýze použito více kódovačů a 

je tudíž nezbytné, aby jejich vnímání proměnných a kategorií bylo shodné. Nezbytností 

pro relevantní kódování obsahu je tudíž kódovací manuál, který detailně popisuje 

jednotlivé proměnné a jejich kategorie a tím pádem zvyšuje spolehlivost jednotlivých 

kódovačů a výzkumu jako celku (Trampota a další, 2010, s. 106). Trénink kódovačů a 

pilotní výzkum jsou dalším krokem obsahové analýzy. Pilotní výzkum je nástrojem pro 

ověření tzv. intercoder reliability.
20

 Kódovačům se dá zpracovat stejná část vzorku a 

posléze jsou zkoumány rozdíly v kódování mezi jednotlivými kódovači. Pokud rozdíly 

přesahují danou statistickou mez, je třeba vyměnit problematické kódovače či 

redefinovat proměnné a jejich kategorie, aby se intercoder reliability zvýšila a výzkum 

byl relevantní (Trampota a další, 2010, s. 107). Po případné úpravě proměnných a jejich 

kategorií, proškolení a otestování kódovačů posléze nastává samotné kódování obsahu a 

poté analýza shromážděných dat. Nejčastěji je zkoumána četnost a korelace. Četností je 

myšleno, jak často nabývá určitá proměnná daných kategorií a korelace je výskyt dvou a 

více proměnných v závislostním vztahu (Trampota a další, 2010, s. 107). Posledním 

krokem obsahové analýzy je definice závěru, kde jsou výstupy výzkumu konfrontovány 

se vstupními hypotézami, které jsou tak potvrzeny či vyvráceny (Wimmer a další, 2011, 

s. 160). Trampota a Vojtěchovská (2010, s. 108) doplňují, že získaná data a potvrzení či 

vyvrácení hypotéz může posléze vést k definici výzkumného problému pro další 

výzkum. 

Pro relevantní obsahovou analýzu je nezbytným prvkem spolehlivost a 

objektivita (Wimmer a další, 2011, s. 171). Dalším předpokladem je validita obsahové 

analýzy. Validita této práce je potvrzena pomocí  face validity, jež lze přeložit jako 

validita tváří v tvář.  Face validity je dosaženo, když jsou kategorie rigidní, dostatečně 

definované a procedurální kroky analýzy jsou náležitě provedeny. Jedná se o jeden 

z nejběžnějších postupů prokazování validity kvantitativní analýzy (Wimmer a další, 

2011, s. 176). Wimmer a Dominick (2011, s. 176) dodávají, že relevantnost klíčových 

slov je velmi důležitá a zároveň v obsahových analýzách často chybí jejich popis. 
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 Stejně jako každá výzkumná metoda tak i obsahová analýza trpí určitými 

nedostatky. Rozhodně není vhodná pro analýzu menšího množství mediálních obsahů. 

Je schopná poskytnou tvrdá data, ale nikoliv již vysvětlení proč bylo dosaženo právě 

takových výstupů. Objektivita je pro obsahovou analýzu klíčovým prvkem, a proto musí 

být kategorie řádně a jasně definovány, aby nedocházelo k subjektivnímu ovlivňování 

výzkumníkem. Zároveň je kategorizace jednotek analýzy jejich zprůměrováním, a tak je 

popírána jejich unikátnost (Trampota a další, 2010, s. 103). 

3.2 Vymezení korpusu 

 Pro relevantní provedení kvantitativní analýzy je nezbytné následovat kroky 

definované v předchozí kapitole. Z tohoto důvodu se tato část bude věnovat kritériím 

nutným pro definici populace vybraných deníků a vzorku. Následně jsou objasněna i 

klíčová slova použitá pro stanovení článků, které patří do zkoumané populace a 

závěrem je definována i jednotka analýzy.  

 Zkoumané články byly vybrány z deníků USA Today, The Daily Mail a The 

Australian. Tyto konkrétní deníky jsou celonárodně nejčtenější a zároveň nebulvární či 

jinak specificky zaměřené deníky ze Spojených států, Spojeného království a Austrálie 

(Alliance for Audited Media, 2013), (The Guardian, 2013), (Audit Bureau of 

Circulation, 2010). Zvolené deníky byly vybrány účelně, jelikož záměrem práce bylo 

prozkoumat běžné deníky s co největší čtenářskou obcí v dané zemi, které zároveň mají 

co nejširší spektrum čtenářů a nejsou pouze úzce orientované například bulvárně či 

ekonomicky.  Zkoumaný časový interval je mezi lety 2009 a 2011. Daný časový 

interval byl stanoven za účelem prozkoumání dopadů ekonomické recese na vývoj 

mediálního obrazu České republiky. Z hlediska výběru zkoumaného vzorku byla situace 

snadná, jelikož všechny články v rámci populace byly prozkoumány. Nemusel tak být 

definován vzorek a byl proveden komplexní cenzus dané populace. Výhodou tedy je, že 

výzkum získal více relevantnosti a není tudíž zkreslen stanovením vzorku. 

 Výběr klíčových slov byl pro celý výzkum zásadní, jelikož jejich špatná definice 

by vedla ke zkreslení celého výzkumu.  Články z výše definované populace byly 

zkoumány v databázi Factiva.
21

 Slova vyhledávána v databázi byla „Czech Republic“ a 

dále samostatné slovo „Czech“, které v anglickém jazyce vystihuje jak přídavné jméno 

český, tak je i označením pro člena národa – Čecha. Takto definovaná slova mohou 

nejlépe postihnout zkoumaný mediální obraz. Závěrem je nutno dodat, že zkoumaná 

jednotka analýzy je článek. Jedná se o nejčastěji užívanou a zároveň nejlépe 

uchopitelnou jednotku měření pro zkoumání populace složené z novinových příspěvků. 

Následující kapitola navazuje na popis samotného výzkumu, jelikož prezentuje 

proměnné v kódovací knize a jejich kategorie. 

3.3 Proměnné v kódovací knize 

 Následující kapitola se zabývá zásadní částí celého výzkumu a tou je definice 

proměnných a kategorií, kterých proměnné mohou nabývat. Zároveň je objasněna i 

validita celé práce a problematika kódovačů. V obsahové analýze, jež je součástí této 

práce, bylo použito celkem sedm proměnných, které jsou postupně popsány 

v následujících odstavcích. 
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 Proměnné a jejich kategorie byly definovány, pomocí emergent kódování, jak je 

popsáno Wimmerem a Dominickem (2011, s. 165). Nejprve tedy byla předběžně 

prozkoumána populace a na základě získaných poznatků následovala konstrukce 

proměnných a kategorií.  První použitou proměnnou je periodikum, ve kterém se 

jednotka analýzy-článek vyskytuje. Tato proměnná nabývá tří různých kategorií a těmi 

jsou USA Today, The Daily Mail či The Australian. Následující proměnná se zabývá 

délkou zkoumaných článků. Má celkem šest rozdílných kategorií lišících se dle počtu 

slov v článku. Jednotlivé kategorie jsou definovány: do 300 slov, 301 až 600 slov, 601 

až 900 slov, 901 až 1200 slov a nad 1200 slov. Tuto proměnnou bylo nezbytné ustanovit 

kvůli ověření hypotézy číslo šest. Třetí proměnnou je časové období, kdy byl článek 

publikován v médiích. Kategorie jsou rozčleněny po pololetích jednotlivých 

zkoumaných roků tj. 2009, 2010 a 2011. Celkem má tato proměnná tedy šest kategorií. 

 Velmi důležitá je proměnná zabývající se zaměřením článku či rubrikami, do 

kterých spadají jednotky v rámci zkoumané populace. Bylo definováno jedenáct 

rozdílných kategorií této proměnné a těmi jsou: politika, ekonomika, sport, věda-

vzdělání, cestování, kultura, krimi, společenská rubrika, ekologie-příroda, zdraví a 

ostatní. Další proměnná zkoumá, jestli se ve zkoumaných článcích objevují slova 

týkající se imigrace a imigrantů. Definovaná klíčová slova pro tuto proměnnou jsou: 

„immigration“, „imigrant“ a „imigrational“. Pokud článek tato slova obsahuje, nabývá 

proměnná kategorie ANO, pokud je neobsahuje, pak nabývá kategorie NE. 

 Problematičtější situace nastává ohledně definice kategorií u proměnné 

zabývající se rozlišením jednotek na hard a soft news. Jak bylo popsáno v teoretické 

části práce, neexistuje fixní definice těchto dvou pojmů. Akademická debata obsahuje 

mnoho rozdílných definicí, a proto bylo nutné vybrat určitá kritéria. Byl zvolen 

multidimenzionální přístup, jehož teoretická báze byla čerpána zvláště z práce 

Reinemanna a jeho spolupracovníků (2011, s. 226). Dimenze časovosti nebyla 

začleněna; její použití nedoporučují ani výše zmiňovaní autoři. Proměnná nabyla 

kategorie hard news či soft news podle toho, kam spadala většina zkoumaných dimenzí 

dané jednotky. Použity byly dimenze tématu, dimenze stylu a zároveň bylo zkoumáno i 

zaměření jednotlivých článků. Dimenze tématu naplnila kategorii hard news, pokud se 

jednalo o politická či ekonomická témata, přírodní katastrofy, právo, podnikání, vědu či 

technologický pokrok. Zařazeno bylo i téma kriminality, pokud se jednalo o zločiny se 

závažným společenským dopadem. Naopak jako soft news byly zařazeny témata týkající 

se umění a zábavy, sportu, životního stylu, lidsky jímavých příběhů a celebrit. 

Z hlediska dimenze stylu bylo zkoumáno zdůraznění faktických prvků či naopak 

emotivních a osobitých prvků. Zaměřením jednotlivých článků je myšlena převaha 

prvků s veřejně sociální relevancí nad prvky s privátní relevancí a naopak. Tyto tři 

dimenze tedy sloužily k definici, zdali proměnná nabývá kategorie hard news či soft 

news. 

Poslední a zároveň nejnáročnější proměnnou z hlediska objektivního a 

relevantního ukotvení práce byla proměnná týkající se vyznění zprávy, která mohla 

nabýt kategorie pozitivní či negativní. Aby tato proměnná odpovídala postupům 

běžným v obsahové analýze, tak ji bylo nezbytné dostatečně definovat a ukotvit. Podle 

rozdílných rubrik byla zkoumána slova, která se v dané jednotce analýzy vyskytla. 

Pokud převládala slova vyvolávající pozitivní konotace, pak proměnná nabyla kategorie 

pozitivní, pokud převládala negativa, tak se jednalo o kategorii negativní. Příklady pro 

všechny dané rubriky jsou uvedeny v kódovacím manuálu v příloze, nicméně například 

pozitivní zpráva z politiky se může vyznačovat pojmy jako: „stabilní vláda“, „rozvoj 

demokracie“ „růst důvěry občanů“ a další. Naopak negativní bude rozhodně zahrnovat 

slova: „korupce“, „nestabilita politické scény“, „radikalizace veřejnosti“ a jiné. 
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 Z hlediska proměnných a kategorií je také nezbytné zabývat se problematikou 

kategorie ostatní či též nezařaditelné. Jak bylo popsáno v kapitolách výše, kategorie 

musí být výlučné a vyčerpávající. To se během definice proměnných a kategorií 

podařilo, přesto však u proměnné číslo čtyři, týkající se zaměření článku, a proměnné 

číslo sedm, zabývající se vyzněním článku, bylo nezbytné zavést kategorii ostatní, 

respektive nezařaditelné. Pro zajištění relevantnosti výzkumu bylo použito pravidlo, 

které Wimmer a Dominick (2011, s. 166) doporučují užívat pro obsahovou analýzu. 

Jedná se o pravidlo deseti procent. Pokud více než deset procent z celkového počtu 

analyzovaných jednotek spadá do kategorie ostatní - nezařaditelné, pak je nutno 

redefinovat kategorie. U proměnné číslo čtyři spadá do kategorie „Ostatní“ celkem 2,45 

% zkoumaných jednotek. U proměnné číslo sedm patří do kategorie „Nezařaditelné“ 

dohromady 9,28 %. Toto procento u proměnné číslo sedm bylo způsobeno komplexním 

cenzem populace, kdy byly do výzkumu zařazeny i jednotky jako výsledky kvízu či 

soutěže, které obsahovaly slova „Czech Republic“ či „Czech“, avšak pochopitelně u 

nich nešlo určit negativní či pozitivní vyznění článku. 

 Kromě popsání proměnných a kategorií se tato kapitola dále snaží prokázat 

relevanci celé práce pomocí prokázání face validity, kdy jsou všechny kroky analýzy 

náležitě objasněny, provedeny a kategorie jsou zároveň jasně definované a rigidní. 

Navíc je koheze práce umocněna kódováním pouze jedním kódovačem a tudíž dosahuje 

intercoder reliability maximální možné míry. Všechny výše zmiňované detaily ohledně 

proměnných lze nalézt v příloze této práce v kódovacím manuálu a kódovací tabulka se 

zakódovanými výzkumnými jednotkami je taktéž přiložena. 

4 Výsledky výzkumu 

4.1 Přehled výsledků kódování 

 Kapitola 4 Výsledky výzkumu se zabývá dosaženými výsledky analýzy a dělí se 

na dvě části. První část předkládá výsledky kódování, konkrétně jakých kategorií 

proměnné nabývaly. Následující část již potvrzuje či vyvrací hypotézy stanovené na 

počátku práce a porovnává výsledky zkoumání jednotlivých deníků. 

 Během kódování bylo analyzováno a zakódováno celkem 366 výzkumných 

jednotek, což byla celá zkoumaná populace, jednalo se tedy o cenzus. Na grafu číslo 1 

lze vidět, že jednotky pocházely převážně z deníků The Australian a The Daily Mail, 

procentuální podíl USA Today byl výrazně nižší. 
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Graf č. 1 

 

 Z hlediska délky zkoumaných jednotek převládá střední délka článků, konkrétně 

více než třetinový podíl mají články v délce 301-600 slov, následují články v délce 601-

900 slov, které mají 24% podíl ze zkoumaného vzorku.  Tato proměnná poskytla 

zajímavé zjištění ohledně vztahu mezi délkou článků a jejich kvantitou. Nelze tvrdit, že 

s větším či menší počtem slov než je výše zmiňovaná střední délka zkoumaných 

jednotek, klesá i zároveň jejich počet. To je jasně dokázáno v případě jednotek delších 

než 1200 slov, kterých je více než článků v kategorii 901-1200 slov, která je bližší 

střední délce článků. Tato zjištění jsou zobrazena v grafu číslo 2. 

 
Graf č. 2 

 

 Výzkum prokázal, že nejvíce článků souvisejících s Českou republikou, bylo 

zveřejněno v roce 2009. Jednalo se celkem o 189 článků, z toho 89 bylo publikováno 

v první polovině roku a zbylých 100 ve druhém pololetí. Mezi 1. polovinou roku 2010 a 

1. polovinou roku 2011 počet zkoumaných jednotek výrazně poklesl a stagnoval okolo 

40 jednotek za pololetí. Obrat ve vývoji nastal až ve 2. pololetí roku 2011, kdy celkový 

počet článků opět postupně vzrostl a to na celkovou sumu 57 článků za pololetí. Tento 

vývojový trend je jasně vidět na grafu číslo 3. Graf číslo 4 ukazuje procentuální 
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rozložení zkoumaných jednotek v daných periodách. Je zde patrné výrazné publikování 

zkoumaných článků ve výše zmíněném roce 2009, kdy jich bylo uveřejněno více než 50 

% z celé populace. 

 
Graf č. 3 

 
Graf č. 4 

Čtvrtá proměnná zkoumala zaměření jednotek výzkumu. Nejvíce bylo o České 

republice referováno ve spojení s politikou a následně ekonomikou. Je však nezbytné 

zdůraznit, že rubrika politiky oproti ostatním velmi výrazně dominovala celkem s 44 % 

zkoumané populace, Česká republika se ve spojení s ekonomickou rubrikou 

vyskytovala jen v 21 % populace. Ostatní témata se v souvislosti s Českou republikou 

vyskytovala jen okrajově a jejich podíl na populaci se pohybuje mezi 1-9 %.  
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Graf č. 5 

Následující proměnná se zabývala výskytem tématu imigrace ve spojení 

s mediálním obrazem České republiky. Jak vyplývá z grafu číslo 6, tato spojitost byla 

nalezena pouze u jedné desetiny zkoumaných jednotek, ve zbylých 90 % nebyla 

prokázána, v rámci celkové populace se tudíž nejedná o zásadní souvislost. 

 
Graf č. 6 

Z hlediska porovnání hard news a soft news velmi výrazně převládly hard news 

a to s více než tří čtvrtinovým podílem v populaci. To samozřejmě odpovídá i volbě 

zkoumaných novin, které nebyly bulvárními či výhradně zábavnými médii. Popsané 

porovnání je zobrazeno v grafu číslo7. 
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Graf č. 7 

Poslední zkoumaná proměnná, jejíž vizuální zobrazení lze nalézt v grafu číslo 8, 

se zabývala vyzněním zkoumaných jednotek, zdali se jedná o pozitivní či negativní 

články. Výzkum prokázal, že ohledně České republiky převládají spíše negativní 

články, celkem se jedná o 52% podíl z celkové populace. Naopak pozitivní vyznění 

zkoumaných jednotek se vyskytlo v 39 % případů. Zbytek zkoumaných jednotek 

(celkem 9 %), nebylo možné jednoznačně zařadit dle kritérií uvedených v předchozí 

kapitole. 

 
Graf č. 8 

Následující kapitola se zabývá porovnáním hypotéz uvedených na počátku práce 

s výsledky provedeného výzkumu. Dále upozorňuje na zásadní odlišnosti, které se 

vyskytly v porovnání výsledků výzkumu jednotlivých deníků. 

4.2 Porovnání hypotéz s výsledky analýzy a srovnání výsledků 
analýzy jednotlivých deníků 

 Tato část porovnává výsledky výzkumu s hypotézami definovanými v úvodu. 

Postupně jsou všechny hypotézy znovu prezentovány, a buď jsou potvrzeny či 
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vyvráceny. Dále jsou porovnány výsledky ohledně jednotlivých deníků a na zásadní 

odlišnosti je upozorněno v následné části této podkapitoly. 

 Hypotéza 1: Nejvíce bude o České republice informovat britský The Daily 

Mail (nejvíce článků a nejdelší články) nejméně The Australian. 

 Pro ověření této hypotézy bylo nezbytné použít proměnnou týkající se rozlišení 

periodik a proměnou, která se zabývala délkou jednotlivých příspěvků. Tato hypotéza 

byla celkově vyvrácena, nicméně byla prokázána platnost alespoň z jedné její části. Jak 

lze vidět na grafu číslo 9, nejvíce zkoumaných jednotek se neobjevovalo v deníku The 

Daily Mail, ale naopak v deníku The Australian, u kterého hypotéza předpokládala 

z hlediska množství příspěvků spojených s Českou republikou nejmenší podíl na 

populaci. Na druhou stranu bylo výzkumem potvrzeno, že nejdelší články se opravdu 

vyskytovaly v deníku The Daily Mail, avšak rozdíl mezi ním a The Australian nebyl 

výrazný, jednalo se o 1 %, jak ostatně vyplývá z grafu číslo 10.
22

 Z těchto závěrů je tedy 

patrné, že hypotéza nebyla potvrzena, jako platná byla prokázána nanejvýš jedna 

z jejích částí. 

 
Graf číslo 9 

 
Graf číslo 10 

 

                                                 
22

 U této hypotézy byly slovem „nejdelší“ myšleny články nad 1200 slov. 



   

 

31 

  

Hypotéza 2: Česká republika bude vyhodnocena v negativním vyznění ve spojitosti 

s články o ekologii a přírodě. 

 Tato hypotéza byla ověřena za pomoci dvou proměnných. Jednou z nich byla 

proměnná týkající se tématu jednotek a druhá proměnná se zabývala celkovým 

vyzněním příspěvku. Z výzkumu jasně vyplynulo, že hypotéza je platná, jelikož 

k negativnímu vyznění článků o ekologii a přírodě spojených s Českou republikou 

docházelo ve třech čtvrtinách z celkového počtu příspěvků, jak je znázorněno na grafu 

číslo 11. Je však nezbytné upozornit na fakt, že z celé populace se tématem ekologie-

příroda zabývalo 8 článků, což jsou 2 % populace. Je tedy nutné brát v úvahu 

limitovanost vstupních dat ohledně daného tématu. 

 
Graf číslo 11 

Hypotéza 3: Česká republika bude zmiňována v souvislosti s krimi zprávami a 

zprávami o imigraci nejvíce v The Daily Mail. 

 Nezbytnou součástí pro zjištění platnosti dané hypotézy bylo ustanovení 

proměnné, která zkoumala nastolování tématu imigrace ve zkoumaných jednotkách. 

Navíc již dříve definovaná proměnná zabývající se tématem jednotek musela být taktéž 

využita. Zkoumaná hypotéza byla výzkumem jasně potvrzena, jak ostatně ilustrují grafy 

číslo 12 a 13, a proto je spojení mezi rubrikou krimi, imigrací a deníkem The Daily 

Mail, tak jak je definováno v hypotéze, platné. 
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Graf číslo 12 

 

 
Graf číslo 13 

Hypotéza 4: Nejvíce soft news a cestopisných článků bude v deníku The 

Australian. 

 Deník The Australian byl v hypotéze považován za médium, které bude mít 

nejvíce článků týkajících se cestování a zároveň nejvíce soft news článků. Proto bylo již 

ke stávajícím proměnným nezbytné přidat další, které se zabývaly rozlišením na hard a 

soft news. Výzkum následně potvrdil hypotézu pouze z části. Nepotvrdilo se, že nejvíce 

soft news publikoval deník The Australian, což vyplývá z grafu číslo 14. Byl to naopak 

deník The Daily Mail s celkem 65% podílem na celkové populaci v rámci soft news. 

Platnou částí hypotézy je však nejvyšší počet cestopisných článků, který se opravdu 

vyskytl v The Australian. To je zachyceno v grafu číslo 15. Je však třeba upozornit na 

fakt, že počet jednotek s cestopisným zaměřením byl limitován na celkem 11 článků 

(celkem 3 %) v rámci populace. 
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Graf číslo 14 

 
Graf číslo 15 

Hypotéza 5: Česká republika bude v jednotlivých denících stereotypně negativně 

zobrazována ve článcích zabývajících se politikou, ekonomikou a krimi. Pozitivně 

bude naopak zobrazována ve článcích týkajících se sportu, cestování a kultury. 

 Pro zjištění relevantních fakt pro tuto hypotézu bylo nutné ustavit další 

proměnnou, která zkoumala celkové vyznění jednotlivých článků. Díky tomu se 

podařilo ověřit tuto hypotézu a prokázat její platnost. Z grafu číslo 16 vyplývá, že ve 

výše definovaných rubrikách převládlo negativní vyznění článků a to celkem v 57 %. 

V rubrikách sport, cestování a kultura se velmi výrazně potvrdila převaha pozitivních 

zpráv nad negativními a to konkrétně v 72 % vůči 8 % jak lze vyčíst z grafu číslo 17. 
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Graf číslo 16 

 
Graf číslo 17 

Hypotéza 6: Mediální obraz České republiky bude nabývat na intenzitě. Články 

budou s postupem času delší a bude přibývat hard news. 

 Šestá hypotéza mohla být ověřena pouze díky zavedení časové proměnné. 

Spojením této proměnné a výsledků proměnné kategorizující délku článků a proměnné 

zkoumající hard a soft news bylo možné na časové ose určit vývoj délky článků a určit 

poměr mezi hard a soft news. Na grafu číslo 18 lze vidět rozdělení podle délky článku, 

tak jak bylo určeno ve druhé proměnné. Jedná se o spojnicový graf, který v procentech 

znázorňuje podíl různých délek článků v jednotlivých obdobích. Vyjádřit tento vývoj 

v procentech bylo nezbytné, jelikož celkový počet všech článků se pochopitelně během 

času měnil, a tak by zkresloval výsledek. Z grafu vyplývá, že klesaly dvě z celkem pěti 

kategorií. Těmi kategoriemi byly: 301-600 slov a 601-900 slov. Nelze tedy potvrdit, že 

by přibývaly pouze delší články, část hypotézy o delších článcích během časového 

vývoje zůstala nepotvrzená. Z grafu nicméně vyplývá zajímavý výstup. Článků se 

střední délkou, jak byly definovány v předchozí subkapitole a kterých bylo celkově za 

zkoumané roky nejvíce, stále ubývalo a přibývalo kratších i delších článků. 
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Graf číslo 18 

 O vývoji procentuálního poměru mezi hard a soft news vypovídá graf číslo 19. 

Nelze tvrdit, že se jedná o jasný a postupný nárůst či pokles podílu hard news vůči soft 

news. Křivka znázorňující hard news ukazuje dvě věci. Za prvé, je vidět nárůst mezi 

první a druhou polovinou roku 2009 a dále pomalý růst podílu od druhé poloviny roku 

2010. Mezi těmito obdobími je z grafu možno vyčíst pokles či stagnaci podílu hard 

news na populaci. I přes opětovný nárůst v posledních třech zkoumaných obdobích má 

podíl hard news na populaci klesající trend. Nelze tedy potvrdit část hypotézy o 

rostoucím podílu hard news. Hypotéza číslo šest tudíž byla zcela vyvrácena, nebyl 

potvrzen ani rostoucí podíl výhradně delších článků ani rostoucí podíl hard news. 

 
Graf číslo 19 

Z hlediska porovnání výsledků výzkumu, které se týkají jednotlivých deníků lze 

nalézt čtyři zásadní rozdíly, které jsou popsány v druhé části této podkapitoly. Prvním 

rozdílem je odlišná délka zkoumaných jednotek v USA Today a ostatních dvou médiích. 

V USA Today bylo nejvíce článků spojených s Českou republikou v délce 601-900 slov, 

zatímco u zbylých dvou deníků převažují články v délce 301-600 slov, což je 

ilustrováno grafy 20 až 22. 



   

 

36 

  

 
              Graf číslo 20            Graf číslo 21   Graf číslo 22    

                      

 Dalším poznatkem ohledně USA Today je ad hoc informování ohledně České 

republiky. Relevantní články pro výzkum se objevily pouze v první polovině roku 2009 

a ve druhé polovině roku 2011. Naopak pouze The Daily Mail publikoval články 

spojené s Českou republikou ve všech sledovaných obdobích. Dále lze na grafech číslo 

23 až 25 najít rozdíly mezi deníky ohledně tématu imigrace. Toto téma se objevilo jak 

v The Daily Mail, tak i v The Australian a to v míře 15 % respektive 6 % vůči 

celkovému počtu jejich publikovaných článků. Jediný deník, ve kterém se téma 

imigrace ve spojení s Českou republikou vůbec nevyskytovalo, byl USA Today. 

 

 
       Graf číslo 23     Graf číslo 24         Graf číslo 25 

 

 Posledním rozdílem mezi zkoumanými deníky je vyznění článků. Jak u USA 

Today, tak i v případě The Daily Mail výrazně převažovaly negativní články, zatímco 

v případě The Australian bylo naopak více pozitivních článků, jak lze vidět v grafech 

číslo 26 až 28. 
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   Graf číslo 26       Graf číslo 27        Graf číslo 28 

Závěr 
 Předkládaná práce nesla název Mediální obraz ČR v anglicky hovořícím světě a 

zabývala se mediálním obrazem České republiky v denících USA Today, The Daily 

Mail a The Australian. Jedná se o deníky pocházející ze Spojených států, Spojeného 

království a Austrálie. Byly vybrány právě výše uvedené noviny, jelikož se jedná o 

nejčtenější celonárodní periodika fungující na denní bázi a zároveň nejsou tematicky 

limitována. Tím je myšleno, že se nejedná o úzce specializované deníky působící pouze 

v určité oblasti, jako jsou například bulvární zprávy či ekonomické zprávy. Tato 

diplomová práce byla rozdělena na několik částí. 

 Prvně byla v několika kapitolách popsána teoretická východiska, jež bylo nutno 

použít pro ukotvení této práce. V první části teoretické sekce práce byl popsán proces 

produkce zpráv. Prvně bylo nezbytné objasnit, že něco jako „zprávy“ vlastně neexistuje, 

dochází pouze k událostem, které poté mohou být mediálními profesionály ve „zprávy“ 

přetvářeny, jak uvádí Trampota. Dále je velmi důležitých i pět hodnot Westerstahla a 

Johanssona, kterými autoři popisují předpoklady pro přetvoření události na „zprávu“. 

Jde o důležitost události, její relativní blízkost, dramatičnost, dostupné informace o 

události a ideologii. Boorstin definoval pojem pseudoudálost, což je událost, která je 

uměle vytvořena a má se co nejsnadněji stát „zprávou“. Následně bylo pomocí Fowlera 

poukázáno na problematiku financování médií, jelikož zprávy jsou ekonomický 

produkt, a tak jejich hlavním zájmem, minimálně z ekonomického hlediska, je akvizice 

čtenářů. Právě získání čtenářů je jedním z více cílů, které mohou mít mediální 

organizace. Ty většinou nemají za cíl pouze produkovat zisk či sloužit veřejnosti, ale 

tyto cíle se snaží naplňovat zároveň, což samozřejmě může vést k vnitřním tenzím, 

s nimiž se mediální organizace musí vypořádat. Závěrem se první kapitola teoretické 

části vypořádala i s gatekeepingem, což je ve zkratce rozhodování o zařazení zpráv do 

výsledné mediální produkce. 

Ohledně mezinárodních informačních toků byla zmíněna McQuailova teorie 

toků bilaterálních a multilaterálních.  Chang naopak dělí mezinárodní informační toky 

na centrum a periferie. McQuail dále argumentoval i ohledně globalizace. Nelze na ni 

nazírat jako na potírání slabších kultur dominantnějšími kulturami, ale spíše dochází 

k jejich vzájemnému ovlivňování a propojování. Nejdůležitějším prvkem pro 

usměrňování mezinárodních informačních toků jsou globální zpravodajské agentury. 

V současnosti existují dle Boyd-Barretta pouze tři zpravodajské agentury, které lze 

považovat za globální a těmi jsou AP, Reuters a AFP. Otázka mediálního rozdělení 

světa se stala významnou i v rámci mezinárodního společenství, což bylo manifestováno 

ve zprávě MacBridovy komise z roku 1980, která poukázala zejména na problém 

nerovnoměrného informačního pokrytí ve světě. Výše jmenované agentury se zajímají 

hlavně o události v rozvinutých zemích, zvláště o ekonomické informace, jelikož 
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převažujícím zdrojem jejich financování už není státní aparát jako spíše soukromá sféra. 

Existují však i alternativní zpravodajské agentury, jako například IPS, jenž se snaží 

usnadnit přístup do médií zemím, které jej mají komplikovanější. Především se jedná o 

země třetího světa. 

Důležitou kapitolou teoretické části práce byla pasáž zabývající se mediálním 

obrazem. Dle Fairclougha média s mediálním obrazem aktivně pracují. Hall se snažil o 

ukotvení mediálního obrazu pomocí tří odlišných teorií reprezentace. Reflektivní teorie 

předpokládala, že významy samostatně existovaly ještě před vznikem jazyka; záměrná 

teorie naopak tvrdila, že sdělení výhradně podléhá záměrům autora. Poslední 

z Hallových teorií, teorie konstruktivní, popsala vznik významu v jazyce a také pomocí 

jazyka samotného. Dále pak byly popsány i dva systémy reprezentace, jedním z nich je 

konceptuální mapa, kterou má ve své hlavě každý příjemce a která musí mít určitou 

podobnost s autorovou konceptuální mapou, aby mohlo docházet k úspěšné komunikaci. 

Druhým systémem reprezentace byl jazyk, kterým je komunikace prakticky realizována. 

V práci byly zmíněny i práce Saussura, týkající se vztahů mezi „označujícím“ a 

„označovaným“, Barthese ohledně denotace a konotace a Foucaulta zkoumající vztah 

diskurzu a mediálního obrazu.  

S kapitolou týkající se mediálního obrazu úzce souvisela i část zabývající se 

stereotypem a národním stereotypem, jelikož ty se mohou stát zkreslenou verzí 

mediálního obrazu. Autoři definovali stereotyp různě. Pickering rozlišoval mezi 

měnícími se kategoriemi a rigidními stereotypy, Trampota zas popisoval rozdíly mezi 

typem, což je opakovaná prezentace daného projevu za účelem posílení atributu, 

v kultuře zakořeněnou prezentací – archetypem a stereotypem, což je zkreslená 

reprezentace s opakovaným objevováním. Autoři tedy stereotyp vnímají jako negativní 

prvek. Schneider dále popsal čtyři způsoby vzniku stereotypu a to: nedostatečná 

reprezentace, selektivní reprezentace, framing a priming. Dále byla popsána i 

Pickeringova stereotypizace skupiny a Van Dijkovo tzv. zjevné popření. Národní 

stereotypy byly jedním z prvních výzkumných témat z kategorie stereotypů, kterými se 

akademická obec zabývala.  Speciálním národním stereotypem je národní charakter, což 

jsou představy národa samy o sobě.  Ten vzniká sdružováním pozitivních kvalit 

rozhodné menšiny. 

Gay Tuchman poskytla pro práci zásadní poznatky týkající se typologie zpráv a 

konceptu hard news a soft news. Byla první, která do výzkumu médií uvedla toto dělení. 

Na hard news nahlížela jako na relevantní zprávy, které si zaslouží rozbor a dle názoru 

autorky patří do seriózních novin. Naopak soft news jsou spíše zajímavé či lidské 

příběhy, které jsou časově nevázané. To znamená, že i s větším časovým odstupem 

neztrácejí relevanci. Koncept definovaný Tuchman je však již přes třicet let starý a 

Reinemann spolu se svými kolegy se ho pokusili redefinovat, jelikož dle názoru autorů 

neexistuje jeho řádně ukotvená definice. Použili multidimenzionální přístup, kdy byly 

hard a soft news definovány pomocí sady charakteristik a zároveň opustili kritérium 

časovosti používané Tuchman. Navíc na hard a soft news nenahlíželi jako na protiklady, 

ale jako na rozdílné klastry. Vývoj v  současné době tomuto názoru odpovídá, jelikož 

dochází ke sbližování hard news a soft news. Toto propojování se dá také nazvat jako 

infotainment. 

Hodnocení a názor mediálních profesionálů se samozřejmě může promítat do 

uveřejněných příspěvků a tím pádem i ovlivňovat mediální obraz. Trampota tvrdil, že 

spolehlivost média jako zdroje informací je zásadní, jelikož příjemce posléze může dle 

něj činit zásadní rozhodnutí. Tudíž nejdůležitějšími prvky pro relevantní zpravodajství 

je ověřování a spolehlivost informací a samozřejmě také objektivita. Objektivita je daný 

koncept, díky kterému se mediální profesionálové snaží zachovat profesionalitu, 
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neutralitu a být spravedlivý. Westerstahl dále rozdělil objektivitu na faktičnost a 

nestrannost.  

Před samotnou výzkumnou částí byl krátce popsán historický vývoj zkoumaných 

deníků, aby mohl být poskytnut komplexnější popis situace, jelikož i samotná historie a 

zaměření deníku samozřejmě ovlivňuje mediální produkci. Nejdůležitějšími poznatky 

bylo, že USA Today a The Daily Mail mají srovnatelnou čtenářskou obec; průměrně se 

prodá okolo 2 miliónů výtisků za den.  Daleko menší prodejnost má The Australian a to 

zhruba 120 000 kusů denně. To je dáno zejména sílou australských lokálních deníků. 

Dále lze nalézt rozdíly v pozici jednotlivých periodik na trhu. USA Today akcentuje 

převážně soft news. Jinak se profiluje The Daily Mail, který je známý svou podporou 

Konzervativní strany ve Spojeném království a The Australian  nemá kvůli silným 

lokálním deníkům podobně velkou čtenářskou obec jako předchozí dva tituly.  

Jako výzkumná metoda byla použita obsahová analýza. Pro její správné užití 

bylo nezbytné tuto metodu prvně popsat a dále definovat populaci, vzorek a následně 

proměnné. Obsahová analýza je objektivní metodou, kde je výzkumník distancován od 

výzkumu, a tak výsledky tohoto výzkumu jsou replikovatelné. Výhodou této metody 

byla možnost zpracování velkého množství jednotek, nicméně limitována byla 

zkoumanými kategoriemi a časovou náročností použité metody. V práci byly také 

popsány jednotlivé kroky obsahové analýzy, jak je definovali Wimmer s Dominickem a 

Trampota s Vojtěchovskou. Pro celou práci byla nezbytná spolehlivost a objektivita a 

nezbytností bylo i potvrzení validity práce, čehož bylo dosaženo pomocí face validity. 

Články pro výzkum byly vybrány z deníků USA Today, The Daily Mail a The 

Australian. Důvody pro tento výběr byly uvedeny ve čtvrté kapitole této práce. Časový 

rozsah pro výzkum byl limitován na období mezi roky 2009 a 2011. Vzorek nebyl 

definován, jelikož byly zkoumány všechny jednotky v rámci populace a tudíž došlo 

k cenzu populace, jak jej definovali Wimmer s Dominickem. 

Část zabývající se proměnnými, jejich definicí a kategoriemi byla z hlediska 

správné aplikace výzkumné metody nejzásadnější kapitolou. Pro definici proměnných a 

jejich kategorií bylo použito emergent kódování, kdy byl prvně předběžně prozkoumán 

vzorek a posléze byly definovány proměnné a kategorie. Použité proměnné zkoumaly 

periodikum, délku článků, jejich zaměření, pokrytí téma imigrace, rozdělení na hard a 

soft news a byla také definována proměnná týkající se vyznění zprávy. V práci bylo 

nezbytné se dále vypořádat s určením kategorií pro proměnné. Kategorie musely být 

vyčerpávající a zároveň se nesměly překrývat. Přesto však bylo u dvou proměnných 

nutno definovat kategorii „Ostatní“ respektive „Nezařaditelné“. Ani jedna z těchto 

kategorií však nepřesáhla vůči celkové populaci hodnotu 10 %, kterou Wimmer 

s Dominickem definovali jako limitní pro zajištění relevantnosti výzkumu. 

Z kódování vyplynulo, že většina zkoumaných jednotek pocházela z deníků The 

Daily Mail a The Australian, USA Today nedosahoval tak vysokého zastoupení. Dále 

bylo zjištěno, že nejvíce bylo článků se střední délkou (301-600 a 601-900 slov); 

celkově nejvíce relevantních článků pro výzkum bylo zveřejněno v roce 2009. Po roce 

2009 následoval postupný pokles množství článků; v 1. polovině roku 2011 došlo 

k obratu a opětovnému růstu množství příspěvků. Nejdominantnější z hlediska tématu 

byla politická rubrika následovaná ekonomickou rubrikou. Ostatní zkoumané rubriky 

zaujaly podíl na populaci 1 – 9 %. Naopak nebylo nalezeno silné spojení mezi 

analyzovanými články a tématem imigrace. Celkově bylo o České republice referováno 

spíše ve spojitosti s hard news (přes 75 % jednotek) a vyskytovalo se také více článků 

s negativním vyzněním (celkem 52 % z celkové populace). 

Pomocí definovaných proměnných a zakódování výzkumných jednotek se 

podařilo ověřit respektive vyvrátit šest hypotéz, které byly definovány v úvodu. První 
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hypotéza předpokládala, že nejvíce jednotek a zároveň nejdelší články se budou 

nacházet v The Daily Mail a naopak nejméně jednotek a nejkratší články bude možno 

nalézt v The Australian. Tato hypotéza byla vyvrácena, podařilo se potvrdit pouze jednu 

její část. Nejdelší články se sice opravdu vyskytovaly v The Daily Mail, avšak nejvíce 

jednotek bylo publikováno v The Australian a ne v The Daily Mail. Následující 

hypotéza se zabývala vyzněním zkoumaných článků z rubriky ekologie-příroda a 

tvrdila, že budou převažovat negativní články. To bylo potvrzeno výzkumem, jelikož 

články s negativním vyzněním převažovaly v této rubrice celkem v 75 %. Třetí 

hypotéza předkládala tvrzení, že Česká republika bude spojována s krimi zprávami a 

imigrací nejvíce v The Daily Mail. Hypotéza byla prokázána, jelikož nejvíce článků 

z rubriky krimi i článků obsahujících téma imigrace se objevovalo právě v The Daily 

Mail. Posléze byla zkoumána platnost čtvrté hypotézy, dle které mělo být v deníku The 

Australian nejvíce soft news a cestopisných článků. Hypotéza nebyla potvrzena. 

Přestože se opravdu nejvíce článků z rubriky cestování nacházelo v The Australian, tak 

nejvíce soft news bylo možno nalézt v deníku The Daily Mail. Předposlední hypotéza se 

zabývala vyzněním definovaných rubrik.  V rámci hypotézy bylo potvrzeno, že Česká 

republika byla negativně zobrazována v rubrikách zabývajících se politikou, 

ekonomikou a krimi. Naopak pozitivní vyznění měly články ze sportu, cestování a 

kultury. Poslední hypotéza tvrdila, že mediální obraz České republiky bude postupem 

času nabývat na intenzitě. Tím bylo myšleno, že zkoumané články budou postupem 

času delší a bude přibývat hard news. U této hypotézy se nepotvrdila ani jedna z jejích 

částí. Nepřibývaly pouze delší články ale naopak i kratší články a nebyl prokázán ani 

souvislý a jasný nárůst hard news vůči soft news.  

Ohledně porovnání výsledků jednotlivých periodik bylo celkem poukázáno na 

čtyři zásadní rozdíly. Prvním rozdílem byla odlišná délka článků v USA Today a 

ostatních denících. V něm převažovaly články v délce 601-900 slov, avšak ve 

zbývajících denících byly články s délkou 301-600 slov. Další poznatek o rozdílnosti 

výsledků také souvisel s USA Today. V něm se relevantní články pro výzkum objevily 

pouze v první polovině roku 2009 a ve druhé polovině roku 2011. Dále se jak v The 

Australian, tak i v The Daily Mail objevilo téma imigrace, přestože pouze v omezeném 

počtu (jednalo se o celkem 6 % respektive 15 % vůči celkové zkoumané populaci). 

V USA Today toto téma vůbec nebylo nastoleno. Posledním rozdílem bylo, že ve všech 

denících kromě The Australian převažovaly negativní články. The Australian byl jediný, 

kde se naopak vyskytovalo více pozitivních článků. 
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Summary 

The title of the presented thesis is The Media Image of the Czech Republic in the 

English-speaking World.  The media image of the Czech Republic is analyzed in three 

different English-written newspapers. The chosen newspapers are USA Today, The 

Daily Mail and The Australian. They were chosen for being the most-read national 

dailies which are not focused on specific topics like business or yellow journalism. The 

chosen period for the research was 2009, 2010 and 2011. The overall goal of the thesis 

is to compare media images which are constructed by defined periodicals. It is reached 

by checking of the hypotheses which are defined in the introduction and thanks to 

comparison of data gathered during the research. The theoretical part of the thesis 

anchors the work itself within contemporary theories and academic approaches. The 

news production with international news flows included are described in the theoretical 

chapter along with stereotypes and their relation to media images. The whole chapter is 

ended by subchapter about hard and soft news and subchapter about evaluation in 

media.  

The analytical part of the thesis begins with a description of a used research 

method, which is a content analysis and a definition of used data. Subsequently, there is 

a detailed description of used variables. The very last part of the whole paper presents 

complex results of the research, the hypotheses are proved or falsified and the 

differences among the media image of the analyzed newspapers are described. The 

research showed that the majority of analyzed articles were published in The Daily Mail 

or The Australian; USA Today had a significantly lower share. Most articles were 

published in 2009 and were medium-sized. The biggest share among topics was seized 

by politics. On the other hand, the link between the Czech Republic and the topic of 

immigration was found as insignificant.  The analyzed articles were mainly hard news 

with negative impression.  

There were found four main differences among analyzed periodicals. Firstly, 

USA Today had longer articles then other dailies in average. On the other hand, USA 

Today published relevant articles just in the first half of 2009 and the second half of 

2011. Others published articles connected to the Czech Republic continuously. 

Furthermore, the topic of immigration was not found in USA Today at all. Finally, The 

Australian was a sole daily in which was published more articles with positive 

impression than with negative impression. 
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Přílohy 

Příloha č.1: Kódovací manuál (seznam) 

 

Jednotka: Analyzovanou jednotkou je vždy jednotlivý článek z definované populace. 

Proměnné: 

A. Periodikum 

1. USA Today-článek byl publikován v deníku USA Today. 

2. The Daily Mail-článek byl publikován v deníku The Daily Mail. 

3. The Australian-článek byl publikován v deníku The Australian. 

 

B. Délka článku 

1. Do 300 slov-článek má maximálně 300 slov; jako slovo je brán znak či 

skupina znaků oddělená z obou stran mezerou či interpunkcí. 

2. 301-600 slov-článek má počet slov v intervalu 301 až 600; jako slovo je 

brán znak či skupina znaků oddělená z obou stran mezerou či 

interpunkcí. 

3. 601-900 slov-článek má počet slov v intervalu 601 až 900; jako slovo je 

brán znak či skupina znaků oddělená z obou stran mezerou či 

interpunkcí. 

4. 901-1200 slov-článek má počet slov v intervalu 901 až 1200; jako slovo 

je brán znak či skupina znaků oddělená z obou stran mezerou či 

interpunkcí. 

5. Nad 1200 slov-článek má minimálně 1200 slov; jako slovo je brán znak 

či skupina znaků oddělená z obou stran mezerou či interpunkcí. 

 

C. Časové období 

1. 1. polovina 2009-článek byl publikován v prvním pololetí roku 2009. 

2. 2. polovina 2009-článek byl publikován ve druhém pololetí roku 2009. 

3. 1. polovina 2010-článek byl publikován v prvním pololetí roku 2010 

4. 2. polovina 2010-článek byl publikován ve druhém pololetí roku 2010. 

5. 1. polovina 2011-článek byl publikován v prvním pololetí roku 2011. 

6. 2. polovina 2011-článek byl publikován ve druhém pololetí roku 2011. 

 

D. Zaměření článku 

1. Politika-jednotka spadá do rubriky politika. 

2. Ekonomika-jednotka spadá do rubriky ekonomika. 

3. Sport-jednotka spadá do rubriky sport. 

4. Věda-vzdělání-jednotka spadá do rubriky věda či vzdělání. 

5. Cestování-jednotka spadá do rubriky cestování. 

6. Kultura-jednotka spadá do kulturní rubriky. 

7. Krimi-jednotka spadá do rubriky krimi. 

8. Společenská rubrika-jednotka spadá do společenské rubriky. 

9. Ekologie-příroda-jednotka se zabývá ekologií či přírodou. 
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10. Zdraví-jednotka spadá do rubriky zdraví. 

11. Ostatní-jednotku nelze zařadit ani do jedné z výše uvedených kategorií. 

 

E. Imigrace 

1. ANO-článek obsahuje slova „ immigration“, „imigrant“ či 

„imigrational“. 

2. NE-článek neobsahuje slova „ immigration“, „imigrant“ či 

„imigrational“. 

 

F. Soft/hard news 

1. Hard news- článek se zabývá tématy z oblasti politiky, ekonomiky, 

práva, podnikání, vědy a vědeckého pokroku, kriminality se závažným 

společenským dopadem či přírodními katastrofami. Styl zároveň musí 

být převážně faktický a převažují prvky s veřejně sociální relevancí. 

2. Soft news-článek se zabývá tématy z oblasti sportu, cestování, kultury, 

zdraví, společenské rubriky či celospolečensky nezávažné kriminality. 

Spadají sem i články, které nejsou definovány v rubrikách v kategorii 

hard news. Článek z hlediska stylu musí obsahovat emotivní a osobité 

prvky a zároveň článek musí být zaměřen na prvky s privátní relevancí. 

 

G. Pozitivní/negativní zpráva 

1. Pozitivní-obsahuje slova navozující pozitivní konotace v rámci svých 

rubrik, jako jsou: stabilní vláda, rozvoj demokracie, růst důvěry občanů, 

ekonomický růst, ekonomická stabilita, vítězství, vědecký pokrok, 

vysoká vzdělanost, bezpečná země, přátelské prostředí, vysoká kulturní 

úroveň, nízká kriminalita, čisté životní prostředí, zachování kulturního 

dědictví, zdravá populace, kvalitní životospráva a další. 

2. Negativní-obsahuje slova navozující negativní konotace v rámci svých 

rubrik, jako jsou: vládní krize, korupce, radikalizace veřejnosti, 

ekonomický pokles, prohry, regionální rozdíly, nedostatečné financování 

výzkumu, nižší počet vysokoškoláků, problematický stát, uzavřená 

společnost, pokleslá kultura, vysoká úroveň kriminality, organizovaný 

zločin, špatná smogová situace, chátrání historických staveb, obezita, 

alkoholismus a další. 

3. Nezařaditelné-podle slov uvedených v článku nelze určit, zda se jedná o 

pozitivní či negativní zprávu. 
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Příloha č.2: Kódovací tabulka (tabulka) 

 Název článku A B  C D E F G 

1 EU pact must win 

popular support 

1 4 6 1 2 1 2 

2 In ranking of 

newborn deaths, 

'we're No. 41' is 

USA's shame 

1 3 6 10 2 2 2 

3 Chrysler strikes a 

deal to sell electric 

car unit GEM to 

Polaris ; Group 

hasn't made a 

freeway-ready car 

yet 

1 2 5 2 2 1 1 

4 Farmers growing 

more genetically 

engineered crops ; 

Biotech crops now 

on 10% of world 

farmland 

1 2 5 9 2 1 3 
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5 Hackers target 

carbon registries ; 

Millions stolen from 

European 

organizations 

1 2 5 7 2 1 2 

6 Allies in Afghanistan 

seek Iraq-war-tested 

vehicles ; Coalition 

partners turn to U.S. 

for life-saving 

MRAPs 

1 2 3 1 2 1 3 

7 Czechs torn over 

U.S. nuclear treaty 

with Russia ; Obama 

must strike 

diplomatic balance 

with weapons pact 

1 3 3 1 2 1 2 
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8 Recall launches CTS 

out of obscurity ; 

Toyota pedals make 

up just 3% of its 

business 

1 5 3 2 2 1 2 

9 U.S. training bolsters 

Mexico's war on 

drugs 

1 2 2 7 1 2 1 

10 Obama Peace Prize 

not without some 

merit 

1 2 2 1 2 1 1 

11 Obama's words on 

world affairs have 

gotten attention 

1 2 2 1 2 1 3 

12 Obama changes 

tenor of U.S. foreign 

policy 

1 2 2 1 2 1 1 

13 Missile hall of 

mirrors 

1 2 2 1 2 1 2 
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14 Public pays for more 

congressional 

foreign trips ; Some 

assert economy calls 

for cutbacks 

1 2 2 2 2 1 2 

15 Obama: U.S., Russia 

'share common 

interests' ; President 

pushes for increased 

cooperation as he 

ends summit 

1 3 2 1 2 1 1 

16 U.S.-Russian summit 

yields crucial deals ; 

Nuke treaty, 

Afghanistan top 

agenda 

1 3 2 1 2 1 1 
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17 Obama in Moscow 

to 'reset' relations ; 

START treaty, Iran, 

N. Korea on agenda 

1 2 2 1 2 1 1 

18 Post-Cold War ties 

with Kremlin still 

chilly ; Obama on 

new footing at 

square one 

1 3 2 1 2 1 2 

19 The permanent 

recession ; It's no 

secret that America's 

educational system 

doesn't stack up well 

with the rest of the 

world. What's not as 

front and center is 

that this 

underachieving has a 

dramatic economic 

toll, too. 

1 4 1 4 2 2 2 
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20 For Steves, travel is 

an 'Act' of learning 

and growing 

1 3 1 5 2 2 1 

21 Obama praises 

troops for progress 

in Iraq ; During 

visit, notes drop in 

violence 

1 3 1 1 2 1 1 

22 A new clear and 

present danger? ; 

Obamas' gifts to 

heads of state 

unwrap the peril 

1 3 1 8 2 2 3 

23 Success, and a 

reality check ; 

President praised on 

trip as N. Korea 

ignites a challenge 

1 5 1 1 2 1 1 
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24 Obama makes 

overtures to Russia, 

China ; Both nations 

added to '09 travel 

plans 

1 3 1 1 2 1 1 

25 Obama goes face to 

face with world's 

leaders 

1 2 1 1 2 1 3 

26 All eyes -- and 

cameras -- on first 

lady in Europe ; Her 

role on the trip will 

be 'traditional,' but 

will her outfits? 

1 3 1 8 2 2 1 

27 Global economy next 

on Obama's agenda ; 

Overseas tour 

includes three 

multinational 

gatherings 

1 4 1 2 2 1 2 
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28 Reports question 

U.S. shield of Europe 

; Missile defense said 

costly, faulty in tests 

1 2 1 1 2 1 2 

29 Rising economic 

woes test Europe's 

leaders ; Bad loans, 

big debts could hit 

U.S. through 

interlinked banking 

1 5 1 2 2 1 2 

30 Bush kept U.S. safe, 

guided nation 

through turbulent 

seas 

1 3 1 1 2 1 1 

31 Teens confront 

economic reality ; 

From college to fun, 

a generation adjusts 

1 5 1 2 2 1 2 
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32 CAMERON JOINS 

WORLD LEADERS 

FOR FUNERAL OF 

CZECH HERO 

HAVEL 

2 2 6 1 2 1 3 

33 IT WAS TOUCH 

AND GO ‚Ä" I‚ÄôM 

LUCKY TO BE 

ALIVE, SAYS 

GEORGE 

MICHAEL; 

SINGER RETURNS 

HOME TO 

REVEAL HE HAD 

TRACHEOTOMY 

AFTER BEING 

STRUCK DOWN 

BY PNEUMONIA 

IN AUSTRIA 

2 3 6 8 2 2 1 

34 GW CANNABIS 

BOOST 

2 1 6 10 2 1 2 

35 DANCING 

THROUGH THE 

BARE MARKET 

2 4 6 8 2 2 2 
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36 LAST OF THE 

GREAT OGRES; 

MARK SEDDON 

*TO BE ADVISED* 

2 5 6 1 2 2 2 

37 HAVEL, HERO 

WHO OPENED 

THE DOOR TO 

DEMOCRACY 

2 2 6 1 2 1 1 

38 THE TREACHERY 

OF NICK CLEGG 

2 5 6 1 2 1 2 

39 EURO IN A 

TAILSPIN 

2 2 6 2 2 1 2 

40 By Jason Groves 

Political 

Correspondent 

2 2 6 2 2 1 2 

41 IT'S TIME FOR US 

OLDIES TO TAKE 

A STAND! JANET 

STREET-PORTER 

2 5 6 10 2 1 2 

42 GPS MISS THE 

FIRST SIGNS OF 

CANCER IN A 

THIRD OF CASES 

2 2 6 10 2 1 2 
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43 RUSSIAN ARMY 

CHIEF WARNS OF 

EUROPEAN 

NUCLEAR WAR; 

DAILY MAIL 

REPORTER 

2 1 6 1 2 1 2 

44 CROATIA'S 

REVENGE 

MISSION 

2 1 6 3 2 2 3 

45 COMPARED TO 

THIS, GREECE 

WAS JUST A 

SIDESHOW. 

ITALY COULD 

BLOW EUROPE 

TO PIECES; 

DANIEL HANNAN 

*TO BE ADVISED* 

2 5 6 2 2 1 2 

46 JOL STAR 

DEMBELE IS 

SPURS' £10M 

TARGET 

2 1 6 3 2 2 3 
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47 ALL THAT 

GLITTERS! THE 

WORLD'S BEST 

CHRISTMAS 

MARKETS ARE 

JUST A QUICK 

HOP AWAY.... 

2 4 6 5 2 2 1 

48 SECRETS THE 

FOREST BOY IS 

HIDING 

1 5 6 7 2 2 2 

49 FOREST BOY RAY 

MIGHT HAVE 

WALKED 150 

MILES 

1 2 6 7 2 2 2 

50 FOREST BOY’S 

STEPS RETRACED 

IN HUNT FOR 

FATHER’S BODY; 

MAIL FOREIGN 

SERVICE 

1 3 6 7 2 2 2 

51 UK IS FALLING 

BEHIND IN THE 

HIGH-TECH AGE; 

SIMON DUKE ON 

SATURDAY 

2 3 6 4 2 1 2 
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52 WANTED: 

BRITONS WHO 

WANT TO WORK 

2 5 6 2 2 1 2 

53 WHY FACTORIES 

NEED SUPPORT, 

NOT THE BANKS; 

SUNDERLAND ON 

SATURDAY 

2 3 6 2 2 1 2 

54 MEATY PROFITS 

BEEF UP DEVRO 

2 1 6 2 2 1 1 

55 WESTS’ MURDER 

HOUSE ‘TURNED 

INTO A BROTHEL’ 

2 2 6 7 1 1 2 

56 EUROPE SHAMES 

BRITAIN ON 

CARE FOR THE 

ELDERLY 

2 3 5 10 2 2 2 

57 EDWARDS OPENS 

KOREAN 

FACTORY; MAIL 

REPORTER 

2 1 5 2 2 1 1 

58 TESCO 

CONQUERS 

EASTERN 

EUROPE 

2 3 5 2 2 1 1 
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59 FOUR TIMES 

MORE JOBS GO 

TO MIGRANTS 

2 3 5 2 1 1 2 

60 IAIN MARTIN ON 

POLITICS AND 

POWER; THE 

EURO CRISIS IS 

TERRIFYING - 

BUT IT'S 

CAMERON'S LAST 

CHANCE TO 

RESTORE 

BRITAIN'S 

SOVEREIGNTY 

2 5 5 2 2 1 1 

61 BAR ON BENEFITS 

LIFTED FOR EAST 

EUROPEAN 

MIGRANTS 

2 3 5 2 1 1 2 

62 A PROTESTOR 

WITH 

2 5 5 8 2 2 1 
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63 FORTE FEELS 

THE PINCH AS 

HIS WEALTHY 

GUESTS STAY AT 

HOME 

2 2 5 2 2 1 2 

64 THE GAY 

CAVEMAN; MAIL 

FOREIGN 

SERVICE; 5,000-

YEAR-OLD IS 

‘OUTED’ BY THE 

WAY HE WAS 

BURIED 

2 2 5 2 2 2 1 

65 WHY OUR MATHS 

TEACHERS ARE 

AMONG THE 

WORST IN THE 

WORLD 

2 2 5 4 2 1 2 

66 EASTERN 

EUROPE 

MIGRANTS TO 

GET FULL 

ACCESS TO THE 

WELFARE STATE 

2 3 5 2 1 1 2 
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67 LABOUR 

‘SHAMBLES’ 

BLAMED OVER 

IMMIGRATION 

RECORD 

2 2 5 2 1 1 2 

68 TESCO TIPPED 

FOR POLISH 

EXPANSION; 

MARKET REPORT 

BY GEOFF 

FOSTER 

2 4 5 2 2 1 1 

69 THE 

TANTALISING 

PROOF THAT 

BELIEF IN GOD 

MAKES YOU 

HAPPIER, 

HEALTHIER AND 

LIVE LONGER 

2 5 5 11 2 2 1 

70 NEW YEAR, NEW 

MONEY: ESTONIA 

JOINS FAILING 

EURO 

2 1 5 2 2 1 1 

71 DESPITE CAP, 

NUMBERS WILL 

NOT FALL 

SIGNIFICANTLY 

2 3 4 2 1 1 2 
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72 A WINTER 

CLASSIC; WITH 

FROSTY 

MORNINGS AND 

CANDLELIT 

NIGHTS, KAFKA'S 

PRAGUE IS 

SPELLBINDING 

OUT OF SEASON -- 

AND YOU'LL 

ALMOST HAVE 

THE WRITER'S 

CITY TO 

YOURSELF, SAYS 

MARTIN 

SYMINGTON 

2 4 4 5 2 2 1 

73 BORDERS 

REMAIN SHUT TO 

INFLUX FROM 

ROMANIA AND 

BULGARIA 

2 2 4 1 1 1 2 

74 STRESSED? IT 

MAY BOOST 

YOUR MEMORY; 

DAILY MAIL 

REPORTER 

2 1 4 4 2 2 1 
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75 THE BRUTAL 

FERTILITY 

FACTORIES 

TRADING ON 

BRITISH 

MOTHER'S 

DREAMS 

2 5 4 10 2 1 2 

76 PORN TEST ON 

REFUGEES 

BANNED; MAIL 

FOREIGN 

SERVICE 

2 1 4 1 1 1 2 

77 TESCO FIXES ITS 

SIGHTS ON MORE 

EUROPE STORES 

2 1 4 2 2 1 1 

78 HEALTHIER 

THAN THE U.S. SO 

WHY DO BRITONS 

STILL DIE 

SOONER? 

2 2 4 10 2 1 2 

79 GOOGLE ‘GAVE 

AWAY ADDRESS 

OF BATTERED 

WIFE REFUGE’ 

2 2 4 7 2 1 1 



   

 

67 

  

80 CAMERON CAN’T 

HALT RISE IN 

EURO BUDGET 

2 3 4 1 2 1 2 

81 SPRAY TO COOL 

BRAIN COULD 

SAVE HEART 

ATTACK 

VICTIMS; PAT 

HAGAN 

2 3 4 10 2 1 1 

82 WHAT SELLS 

1.5BN A YEAR, 

EMPLOYS 472, 000 

PEOPLE, FLOGS 

THE UK'S 

CHEAPEST 

JEWELLRY AND 

MAKES £6, 000 

EACH MINUTE? 

(WELL, EVERY 

LITTEL HELPS!); 

JENNY STOCKS 

2 5 4 11 2 1 3 

83 HAS TONED-UP 

TOM GONE FROM 

HUNK TO HULK? 

2 1 4 8 2 2 1 
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84 CAN YOU GUESS 

WHAT THESE 

WOMEN HAVE IN 

COMMON? 

2 5 4 10 2 2 3 

85 CITY NEWS IN 

BRIEF; GO-

AHEAD HIT BY 

DROP IN PROFITS 

2 2 4 2 2 1 1 

86 HOW THOUSANDS 

OF COUNCIL 

HOMES GO TO 

FOREIGNERS 

2 3 4 2 1 1 2 

87 AND FINALLY 

...AU PAIRS HATE 

US? IT'S MUTUAL 

AND I'VE HAD 12 

2 4 4 8 2 2 2 

88 LAZY, SELFISH, 

BAD MOTHER 

...WHAT YOUR AU 

PAIR IS REALLY 

THINKING ABOUT 

YOU 

2 3 4 8 2 2 2 
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89 'WALK ON BY' 

BRITONS LIVE IN 

FEAR OF LOUTS 

2 2 4 8 1 2 2 

90 CANCER 

PATIENTS FAILED 

2 2 3 10 2 1 2 

91 VISIONARY WHO 

CHANGED THE 

FACE OF 

SHOPPING 

2 5 3 2 2 1 1 

92 TAKE THIS 

MEDICINE OR 

BRITAIN WILL GO 

BUST; 

COMMENTARY 

BY MAX 

HASTINGS 

2 5 3 1 2 1 1 

93 BABY ADDICT 

AGED 54 

2 3 3 10 2 2 2 

94 EURO EXIT IS NO 

SOFT OPTION; 

CITY FOCUS BY 

SAM FLEMING 

2 3 3 2 2 1 2 

95 CAPELLO'S 

HIDEAWAY 

EXUDES REAL 

APPEAL 

2 2 3 3 2 2 3 
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96 WHY BRITAIN'S 

THE SICK 

WOMAN OF 

EUROPE 

2 5 3 10 2 2 2 

97 HEDGE FUNDS 

BRACE FOR EU 

CRACKDOWN 

2 2 3 2 2 1 2 

98 A story from the 

Daily Mail 29-04-10 

2 2 3 10 2 2 2 

99 DIARY; RICHARD 

KAY; BUMPY 

RIDE FOR THE 

BRIDE-TO-BE 

2 5 3 8 2 2 3 
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100 CITY THAT CAN'T 

COPE ANY MORE; 

SPECIAL REPORT 

BY SUE REID; 

THIS CZECH 

FAMILY OF NINE, 

WHO ARRIVED 

TWO WEEKS 

AGO, ARE 

DELIGHTED 

WITH THEIR NEW 

COUNCIL HOUSE. 

BUT, AS LOCAL 

COUNCILLORS 

HAVE WARNED 

THE PM IN VAIN, 

SUCH LARGESSE 

IS RUINING 

COMMUNITIES 

2 5 3 1 1 1 2 

101 ENGLAND: THE 

SICK WOMAN OF 

EUROPE 

2 4 3 10 2 2 2 

102 BEHIND BARS, 

THE MIGRANT 

GANG WHO 

DEFRAUDED 

£450,000 FROM 

BENEFITS 

BRITAIN 

2 2 3 7 1 1 2 
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103 WHAT'S YOUR 

POISON? CHRIS 

BEANLAND; 

WITCHES' BREW 

2 1 3 11 2 2 3 

104 TWINS AT 54 FOR 

MOTHER WHO 

DIDN'T THINK 

EIGHT WAS 

ENOUGH 

2 2 3 10 2 2 1 

105 BAE PLEADS 

GUILTY OVER 

ARMS DEALS 

2 2 3 1 2 1 2 

106 BAE FINED £286M 

FOR BRIBES 

SCANDAL 

2 3 3 1 2 1 2 

107 AUSTRIAN 

COUNT BAILED IN 

BAE BRIBERY 

CASE 

2 1 3 1 2 1 2 
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108 WE SHOULDN'T 

BE IN THE DARK 

OVER RUSSIAN 

THREAT; CITY 

VIEW BY LUCY 

FARNDON 

DEPUTY CITY 

EDITOR 

2 3 2 2 2 1 3 

109 SICK JOKE 2 2 2 10 2 1 2 

110 BRITAIN: SICK 

MAN OF EUROPE 

2 2 2 10 2 1 2 

111 A DAMNING 

INDICTMENT 

2 3 2 4 2 1 2 

112 BRITAIN'S SHAME 

OVER THE 

CANCER TOLL ON 

WOMEN 

2 3 2 10 2 1 2 

113 TORY FAITHFUL 

'SPITTING BLOOD 

OVER EUROPE' 

HAGUE WARNED 

2 3 2 1 2 1 2 
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114 MR CAMERON 

HAD AN 

HISTORIC 

CHANCE TO 

PROVE HIS 

METTLE. 

INSTEAD, HE'S 

CHEERFULLY 

RUN UP A WHITE 

FLAG; STEPHEN 

GLOVER 

2 5 2 1 2 1 2 

115 BOOTS BOOSTED 

BY SWINE FLU 

2 2 2 2 2 1 1 

116 EVENING 

STANDARD 

COMMENT; 

EUROPE, LIARS 

AND A 

DEMOCRACY 

BETRAYED 

2 3 2 1 2 1 2 

117 MILIBAND'S EU 

STAR ECLIPSES 

BLAIR 

2 2 2 1 2 1 1 

118 STRANGE BUT 

TRUE 

2 1 2 11 2 2 1 
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119 STORM OVER 

MILIBAND'S 

CRUSADE FOR 

'BONEYTONY' 

2 3 2 1 2 1 2 

120 CZECHS CLOSE 

TO LISBON DEAL; 

MAIL FOREIGN 

SERVICE 

2 1 2 1 2 1 1 

121 SFO MAY LOOK 

TO MAKE A £500M 

EXAMPLE OF BAE 

2 2 2 1 2 1 2 

122 MY NEW HERO . . . 

OLD WHAT'S-HIS-

NAME, THE 

GRUMPY 

GRANDAD WITH 

A BRISTLY 

MOUSTACHE 

WHOSE 

STUBBORN 

STREAK MIGHT 

JUST SAVE 

BRITAIN 

2 5 2 1 2 1 1 



   

 

76 

  

123 STOP HOLDING 

UP THE TREATY, 

EUROCRAT 

TELLS CZECH 

SCEPTIC 

2 2 2 1 2 1 1 

124 BAE IN £450M 

SAUDI ARABIA 

TYPHOON DEAL 

2 2 2 2 2 1 1 

125 CZECHS WRECK 

CAMERON'S 

HOPES OF EU 

TREATY DELAY 

2 1 2 1 2 1 2 

126 SFO OPENS DOOR 

TO TALKS WITH 

BAE 

2 2 2 7 2 1 2 



   

 

77 

  

127 IF CAMERON 

DOESN'T STOP 

BLAIR BEING 

SHOEHORNED IN 

AS EU 

PRESIDENT, 

THERE'LL BE NO 

POINT IN HIM 

BECOMING 

BRITAIN'S PRIME 

MINISTER; THE 

MELANIE 

PHILLIPS THE 

COLUMN 

2 5 2 1 1 1 1 

128 DAILY MAIL 

COMMENT; A 

EUROPEAN 

QUESTION 

CAMERON CAN'T 

EVADE 

2 3 2 1 2 1 2 

129 CAMERON 

URGED TO 

SPEAKOUT ON 

EUROPE 

2 5 2 1 2 1 2 



   

 

78 

  

130 SO WHERE DOES 

THE TORY 

LEADER GO 

FROM HERE? 

ANALYSIS BY 

MARY ELLEN 

SYNON *TO BE 

ADVISED* 

2 2 2 1 2 1 3 

131 GERMAN FURY 

AT CAMERON 

'HOSTILITY TO 

EU' 

2 2 2 1 1 1 2 

132 30 SECOND GUIDE 

TO... SERIOUS 

FRAUD OFFICE; 

DAILY MAIL 

REPORTER; IS 

THERE NON-

SERIOUS FRAUD? 

2 1 2 7 2 1 2 



   

 

79 

  

133 BRIBERY 

CHARGES 

THREATEN BAE'S 

US BUSINESS; 

CITY FOCUS BY 

RUPERT STEINER 

2 3 2 2 2 1 2 

134 TARGETS OF THIS 

DEEPLY 

POLITICAL 

VENDETTA; 

COMMENTARY 

BY PETER 

OBORNE 

2 4 2 2 2 1 2 



   

 

80 

  

135 AFTER A 

CAMPAIGN OF 

LIES AND DIRTY 

TRICKS, THE 

IRISH ARE TODAY 

EXPECTED TO 

VOTE FOR AN EU 

SUPERSTATE. 

HOW 

GROTESQUE 

THAT, DENIED A 

VOTE OF OUR 

OWN, THEIR 

VERDICT WILL 

DICTATE 

BRITAIN'S FATE, 

TOO; SPECIAL 

DISPATCH FROM 

STEPHEN 

GLOVER IN 

DUBLIN 

2 5 2 1 2 1 2 

136 BLAIR 'ON BRINK 

OF EU 

PRESIDENCY' 

2 2 2 1 2 1 3 

137 BAE DOGFIGHT 

ON BRIBERY 

CHARGES 

2 4 2 2 1 1 1 

138 BAE SET TO BE 

CHARGED AFTER 

BRIBERY PROBE 

2 2 2 7 2 1 2 



   

 

81 

  

139 I'LL NEVER GET 

OVER THE DEATH 

OF MY 

DAUGHTER AT 

THE HANDS OF A 

STALKER. BUT 

WHAT MAKES IT 

WORSE IS NO 

ONE SAVED HER 

WHEN THERE 

WERE SO MANY 

CHANCES 

2 5 2 7 2 2 2 



   

 

82 

  

140 THE MODEL 

AGED 13, A 

PHOTOSHOOT IN 

JACK 

NICHOLSON'S 

HOT TUB AND 31 

YEARS ON THE 

RUN FROM 

POLICE; FROM 

DAVID GARDNER 

IN LOS ANGELES 

2 4 2 7 2 1 2 

141 WHY OBAMA IS 

TURNINGHIS 

BACK ON 

BRITAIN... 

SATURDAY ESSAY 

BY CHRISTOPHER 

MEYER 

2 5 2 1 2 1 2 



   

 

83 

  

142 MANDELSON, 

BLAIR AND A 

SORDID LITTLE 

PLOT TO DENY 

BRITISH VOTERS 

A CHOICE ON 

THE EUROPEAN 

SUPERSTATE 

2 5 2 1 2 1 2 

143 SO SHOULD 

WORKING MUMS 

FEEL GUILTY? 

READ THIS 

MOTHER AND 

DAUGHTER'S 

PAINFULLY 

HONEST 

VERDICT--AND 

YOU MAY BE 

SURPRISED; **TO 

BE ADVISED** 

2 5 2 10 2 2 1 

144 STAR WARS 

SHIELD AXED; 

DAVID GARDNER 

2 3 2 1 2 1 2 



   

 

84 

  

145 FRAUD OFFICE 

SHELVES KEY 

BAE BRIBE 

PROBE; BEN 

LAURENCE 

2 2 2 7 2 1 1 

146 BINGE DRINKING 

ADDS 4IN TO 

WOMEN'S 

WAISTS; FROM 

JENNY HOPE 

MEDICAL 

CORRESPONDENT 

IN BARCELONA; 

... AND IT PUTS AN 

EXTRA 2IN ON 

MEN'S BEER 

BELLIES 

2 2 2 10 2 2 3 

147 EAST EUROPEAN 

EXODUS 

2 1 2 1 1 1 1 

148 FLOCK AROUND 

THE BLOC 

2 4 2 5 2 2 1 



   

 

85 

  

149 I'M BEAUTIFUL, 

CLEVER AND I'LL 

SELL YOU MY 

EGGS FOR £12,000 

2 5 2 10 2 2 2 

150 FERTILITY CHIEF 

WANTS EGG 

DONORS TO BE 

PAID 

2 3 2 10 2 2 2 

151 OUR ELDERLY 

WORSE OFF 

THAN ROMANIA'S 

2 2 2 2 2 1 2 

152 IMMIGRANTS 

CRAMMED INTO 

BOXES 

2 1 2 7 1 1 2 

153 THE ANDREW 

ALEXANDER 

COLUMN; 

SEVENTY YEARS 

ON, CAN THE 

CZECHS SAVE 

OUR FREEDOM? 

2 4 2 1 2 1 2 



   

 

86 

  

154 THE BREAST 

CANCER VICTIMS 

HAVING 

'NEEDLESS 

TREATMENT' 

2 3 2 10 2 1 2 

155 ENERGY GIANT 

FINED £1/2BN FOR 

GAS SUPPLY 'FIX' 

2 1 2 2 2 1 2 

156 THIS GIRL WAS 

MURDERED BY A 

SERIAL SEX 

OFFENDER, ONE 

OF COUNTLESS 

FOREIGN 

CRIMINALS 

STALKING OUR 

STREETS.WHAT 

LEGAL LUNACY 

ALLOWS THIS? 

2 5 1 7 1 1 2 



   

 

87 

  

157 WHO'S REALLY 

TO BLAME? 

SPECIAL REPORT 

FROM ANDREW 

MALONE IN 

BELFAST; 

BRITAIN WAS 

HORRIFIED THIS 

WEEK AS 

ROMANIAN 

GIPSIES WERE 

DRIVEN FROM 

THEIR HOMES BY 

HATE-FILLED 

ULSTER MOBS 

WHO BLAMED 

THEM FOR A 

CRIMEWAVE. 

INDEFENSIBLE? 

YES. BUT ALSO A 

POISONOUS 

CONSEQUENCE 

OF LABOUR'S 

OPEN-DOOR 

IMMIGRATION 

POLICIES 

2 5 1 7 1 1 2 

158 GROCERS' 

DELIGHT; 

COMMENT BY 

ALEX BRUMMER 

2 2 1 2 2 1 1 

159 CYCLING AND 

CAMPING ON A 

PROFITABLE 

ROUTE 

2 2 1 5 2 2 1 

160 TEETERING ON 

THE BRINK 

2 5 1 1 1 1 2 



   

 

88 

  

161 NEXT STOP FOR 

SUBO? A LONELY 

HOTEL ROOM 

AND A £500-A-

NIGHT TOUR 

2 3 1 8 2 2 1 

162 HOUSING BUBBLE 

BEGINS TO 

BURST 

ACROSSTHE 

GLOBE; CITY 

FOCUS BY SAM 

FLEMING 

2 3 1 2 1 1 2 

163 MOTORING by 

RAY MASSEY 

2 3 1 2 2 1 1 

164 I'M IN IT TO WIN 

IT! 

2 5 1 8 2 2 1 

165 BAE DEAL IS 

PANNED BY 

NERVOUS 

INVESTORS 

2 1 1 2 2 1 2 

166 OFF-COLOUR 

TESCO IS STILL 

WORLD CLASS; 

BEN LAURANCE 

2 4 1 2 1 1 1 



   

 

89 

  

167 CITY & FINANCE 2 2 1 2 2 1 2 

168 UK SEES WORST 

EXPORT 

GROWTH; SAM 

FLEMING 

2 1 1 2 2 2 2 

169 WHY WAS THUG 

LET INTO UK TO 

RAPE AND KILL? 

2 3 1 7 1 1 2 

170 DSGI 'FINDS A 

BUYER FOR 

POLISH STORES' 

2 1 1 2 2 2 2 

171 I'LL LEAD US TO 

A NUKE-FREE 

WORLD, 

PROMISES 

OBAMA; MAIL 

FOREIGN 

SERVICE 

2 3 1 1 2 1 1 

172 AL QAEDA 

PLOTTING MORE 

ATTACKS IN U.S. 

SAYS OBAMA 

2 2 1 1 2 1 2 



   

 

90 

  

173 CZECH 

COLLAPSE PUTS 

EU TREATY IN 

DOUBT; MICHAEL 

LEA POLITICAL 

CORRESPONDENT 

2 2 1 1 2 1 3 

174 UK IS SHAMED BY 

ITS CANCER 

SURVIVAL RATE; 

DANIEL MARTIN 

2 3 1 10 2 1 2 

175 CAMERON: 

WE'LL QUIT PRO-

EUROPE 

ALLIANCE; 

DAILY MAIL 

REPORTER 

2 1 1 1 2 1 2 

176 MIGRANTS ONLY 

TAKE JOBS 

BRITONS WON'T 

DO, SAYS 

MANDELSON 

2 2 1 1 1 1 2 



   

 

91 

  

177 AUSTRIAN 

COUNT HELD 

OVER BRIBE 

ALLEGATIONS; 

DAILY MAIL 

REPORTER 

2 1 1 7 2 1 2 

178 IS EUROPE 

FACING A NEW 

IRON CURTAIN? 

2 4 1 1 2 1 2 

179 CZECH LEADER'S 

SWIPE AT 

'COMMUNIST' EU 

2 1 1 1 2 1 2 

180 HALF OUR 

CHILDREN TRY 

CANNABIS BY 16 

2 3 1 7 2 1 2 

181 BITTER? NO, 

LEAVING 

COUNTDOWN 

WAS THE BEST 

THING I EVER 

DID 

2 5 1 8 2 2 1 

182 INVESTIGATORS 

SET TOFORCE 

BAE'S HAND 

2 2 1 7 2 1 2 



   

 

92 

  

183 2,500 JOBS ARE 

LOST EVERY DAY 

2 4 1 2 2 1 2 

184 EUROPEAN 2 3 1 4 2 2 1 

185 THE LOVERS 

VALKYRIE 

2 5 1 8 2 2 1 

186 EPHRAIM 

HARDCASTLE 

2 2 1 11 2 1 3 

187 NHS 

TRANSPLANT 

ORGANS GIVEN 

TO FOREIGN 

PATIENTS 

2 2 1 10 2 1 2 

188 WHAT'S HOT FOR 

2009; HOT 

GADGETS 

2 5 1 8 2 2 3 

189 UK 'SHOULD LET 

GUANTANAMO 

DETAINEES LIVE 

HERE' 

2 1 1 1 2 1 1 



   

 

93 

  

190 HE'S AGAINST 

THE LISBON 

TREATY AND NOT 

KEEN ON THE 

EURO . . . MEET 

THE NEW 

PRESIDENT OF 

THE EU 

2 2 1 1 2 1 1 

191 Czechs torn on 

Havel, the great 

unifier 

3 2 6 1 2 1 1 

192 Budget-busting EU 

states to face court 

3 1 6 1 2 1 1 

193 Czechs mourn 

peacenik hero Havel 

LEGENDARY 

PLAYWRIGHT 

AND 

REVOLUTIONARY 

DEAD AT 75 

3 2 6 1 2 1 1 

194 Court for budget 

busting EU states 

3 2 6 1 2 1 1 



   

 

94 

  

195 No country will be 

spared: IMF UK, 

FRANCE CLASH 

AS DEBT 

WARNING ISSUED 

- EURO CRISIS - 

3 3 6 2 2 1 2 

196 LOCALS LEAD 

THE WAY IN TIN 

MINING 

3 4 6 2 2 1 1 

197 Rescue effort sees 

UK sidelined 

CAMERON'S 

DEMANDS FOR 

CITY EXEMPTION 

REJECTED EURO 

CRISIS 

3 4 6 2 2 1 2 

198 Plunging into brave 

new territory - 46TH 

NATIONAL 

LABOR 

CONFERENCE - 

3 5 6 1 2 1 1 



   

 

95 

  

199 Technology: 

innovation's effect, 

not the cause - 

DRIVING 

INNOVATION - 

3 3 6 4 2 1 1 

200 EUROPEAN 

DOUBTS 

HAMMER 

STOCKS PURE 

SPECULATION 

3 4 6 2 2 1 2 

201 Dominant Merkel 

holds struggling EU 

to account 

3 5 6 1 1 1 1 

202 SHOW TRIAL 

MAY BACKFIRE 

ON UKRAINE 

3 3 6 1 2 1 2 

203 German anger at 

Polish nuclear plant 

on border 

3 1 6 1 2 1 2 

204 Scripts not filled as 

medicine prices soar 

3 2 6 10 2 1 2 



   

 

96 

  

205 PROPHECIES OF 

AN EGALITARIAN 

UTOPIA BASED 

ON FALSE 

ASSUMPTIONS 

3 4 6 1 2 1 2 

206 Features 3 1 6 11 2 2 3 

207 FREEDOM FOR 

EXTREMISTS 

COULD MAKE 

SINAI THE NEW 

SOMALIA 

3 5 6 1 2 1 2 

208 Canberra to boycott 

Durban 

3 1 6 1 2 1 2 

209 Rudd hit on 

`amateur' DFAT 

3 2 6 1 2 1 2 

210 Bringing in miners 

from afar { 

UNDERGROUND 

SKILLS } 

3 3 6 2 1 1 1 

211 Boycott the UN's 

racist farce 

3 2 6 1 2 1 2 



   

 

97 

  

212 Canberra torn 

between racism 

conference and UN 

ambitions 

3 2 6 1 2 1 2 

213 MORE ASIAN 

PERSUASION 

NEEDED 

3 5 6 1 2 1 2 

214 Seven on top in 

strong ad market - 

SMALL TALK - 

3 3 6 2 2 1 1 

215 Off-peak holiday 

deals will warm the 

heart - EUROPE IN 

WINTER - 

3 4 6 5 2 2 1 

216 CARBON SCHEME 

IS DOOMED TO 

FAIL 

3 3 6 9 2 1 2 

217 Living under a 

corrupt power - 

FICTION - 

3 5 6 6 2 2 1 

218 Boswell slams 

Greens' `totalitarian' 

agenda 

3 1 6 1 2 1 2 



   

 

98 

  

219 POLITICALLY 

INCORRECT 

KLAUS IN FROM 

COLD 

3 5 6 1 1 1 1 

220 Bracks to push cars, 

trade in Mid-East 

3 5 6 2 2 1 3 

221 EUROCRATS 

STEAMROLLER 

DEMOCRACY 

3 4 6 1 2 1 2 

222 Random nuke 

checks rejected 

3 2 5 1 2 1 2 

223 Last shout for cheap 

drinkers 

3 5 5 10 2 1 1 

224 CAUGHT IN THE 

US-CHINA WASH 

3 4 5 1 2 1 2 

225 US salute as gallant 

Digger killed 

3 4 5 1 2 1 2 

226 GLOBAL THINK 

TANKS 

3 2 5 1 2 1 2 

227 Emerging markets 

take centre stage 

3 4 5 2 2 1 2 

228 QUIZ: THE BIG 

THIRTY 

3 2 5 11 2 2 3 



   

 

99 

  

229 Goodman resolute in 

bid for ProLogis 

fund 

3 4 5 2 2 1 1 

230 Rats of Tobruk 

united in mateship 

3 2 5 1 2 2 1 

231 COMMENTARY 3 1 5 4 2 2 1 

232 Despite the gloom, 

opportunities crop 

up in unlikely places 

3 5 5 2 2 1 2 

233 Sun setting on 

European solar 

subsidies 

3 5 5 2 2 1 2 

234 Nations split on 

route to reduce 

carbon emissions 

3 3 5 9 2 1 2 

235 TAKE THE 

CHALLENGE -- 

GENERAL 

KNOWLEDGE 

3 1 5 11 2 2 3 



   

 

100 

  

236 Glittering shrapnel 

from an explosion of 

new ideas hits 

Melbourne 

3 5 5 6 1 2 3 

237 Nuclear power's 

friendly new face 

3 5 5 2 2 1 1 

238 New camera 

network to enhance 

meteorite watch 

3 3 5 4 2 2 1 

239 Top spots for those 

on the fly 

3 3 5 2 2 1 1 

240 Goodwill and a 

concerted national 

effort needed for 

recovery --- 2011 

FLOOD DISASTER 

3 5 5 9 2 2 1 

241 Talkfests prove 

taxing to those 

arguing for much-

needed reform 

3 5 5 2 2 1 1 

242 Keeping it all in the 

family 

3 2 5 6 2 2 1 



   

 

101 

  

243 Industry airs visa 

concerns 

3 2 4 1 1 1 2 

244 Lights are dimming 

for the euro 

3 5 4 2 2 1 2 

245 Missile shield to get 

go-ahead 

3 1 4 1 2 1 1 

246 CHESS 3 2 4 3 2 2 2 

247 Strewth 3 3 4 1 2 1 2 

248 Plotting the 

milestones on the 

road to making a 

difference --- 

LONDON 

BENCHMARKING 

GROUP SPECIAL 

REPORT 

3 3 4 2 2 1 1 

249 Cameron frozen out 

in vote on EU budget 

3 2 4 1 2 1 2 

250 Muscle car 

diplomacy --- 

AUSTRALIAN 

INTERNATIONAL 

MOTOR SHOW 

2010 

3 5 4 2 2 1 1 



   

 

102 

  

251 Winning Aussie 

hearts and minds --- 

AFGHANISTAN: 

THE DEBATE 

BEGINS ANEW 

3 5 4 1 2 1 1 

252 In search of a city's 

soul --- 48 HOURS 

IN PRAGUE - A 

SPECIAL 

ADVERTISING 

REPORT 

3 5 4 5 2 2 1 

253 Pint-sized pub is 

lager than life 

3 3 4 5 2 2 1 

254 X marks the spot 3 5 4 8 2 2 1 

255 High growth worth 

the risk 

3 4 4 2 2 1 1 

256 GLOBAL 

JOURNALS 

3 2 4 1 2 1 3 

257 Global journals 3 2 4 1 2 1 3 

258 Village multiplies 

profit 

3 1 4 2 2 1 1 

259 Deluge wreaks havoc 

in Europe 

3 2 4 9 2 1 2 



   

 

103 

  

260 Plan to shield 

Europe from Iran 

3 2 4 1 2 1 1 

261 Shaky Isles a 

nursery for top 

Aussie lender 

3 4 4 2 2 1 1 

262 Global Opinion 3 2 4 1 2 1 2 

263 Gongs don't always 

go to the most 

deserving 

3 4 4 8 2 2 2 

264 Poppins producer 

needed magic 

3 5 4 6 2 2 1 

265 See Prague from 

underneath the 

arches of Charles 

Bridge --- 

DESTINATION 

AFLOAT 

3 3 4 5 2 2 1 

266 Powerbroker keen to 

redraw Israeli map 

3 3 3 1 2 1 1 

267 Iran prompts US 

missile rethink 

3 2 3 1 2 1 2 



   

 

104 

  

268 Volumes of academic 

success 

3 3 3 4 2 2 1 

269 McGauchie 

engagement uplifting 

3 3 3 2 2 1 1 

270 A LITTLE FLIGHT 

READING 

3 1 3 5 2 2 1 

271 SOLAR PROJECTS 

TO SEE THE 

LIGHT OF DAY - 

GREENCHIP 

3 3 3 2 2 1 1 

272 TIME TO BRING 

BURMA'S BRUTAL 

GENERALS TO 

JUSTICE 

3 3 3 1 1 1 2 

273 Poles pack Krakow 

to bury president 

3 2 3 1 2 1 2 

274 OBAMA READY 

TO HIT ARMS 

RESET BUTTON 

3 2 3 1 2 1 1 

275 Less bang for fewer 

bucks 

3 2 3 1 2 1 1 

276 Nuclear arms treaty 

`close' 

3 1 3 1 2 1 1 



   

 

105 

  

277 Global 70/70 vision 

for US playwright 

3 4 3 6 2 2 3 

278 Mad scramble over 

beef imports 

3 5 3 1 2 1 2 

279 WIN LUXURY 

ESCAPES 

3 2 3 11 2 2 3 

280 HONG KONG 

FRETS OVER THE 

GESTATION OF 

DEMOCRACY 

3 5 3 1 2 1 2 

281 Neolithic French 

tomb reveals 

sophisticated 

Flintstone-era 

surgery 

3 2 3 4 2 2 1 

282 AN INJECTION OF 

GOOD SENSE 

3 4 3 10 2 1 1 

283 Rudd urged to 

increase level of 

relief 

3 3 3 1 1 1 1 

284 Putin offensive on 

missile defence 

3 2 2 1 2 2 2 



   

 

106 

  

285 Make or break surge 3 5 2 1 2 1 1 

286 Grizzlies bearing 

down on polar bears 

3 2 2 4 2 1 1 

287 HU JINTAO, TEAR 

DOWN THAT MAO 

3 3 2 1 2 1 2 

288 GAUGE FOR 

GIVING --- 

LONDON 

BENCHMARKING 

GROUP REVIEW: 

CORPORATE 

COMMUNITY 

INVESTMENT 

3 5 2 2 2 1 1 

289 SCEPTICS 

CREATE A 

CLIMATE OF 

FEAR 

3 3 2 9 2 1 2 

290 A dream in reach --- 

WITHOUT THE 

WALL SPECIAL 

EDITION 

3 5 2 1 1 1 1 

291 Czech pen stroke 

ends EU's impasse 

3 2 2 1 2 1 1 



   

 

107 

  

292 NOW FOR THE 

PRICE OF 

INCONVENIENT 

REALITY 

3 2 2 9 2 1 2 

293 Leaders agree to 

Czech opt-out 

3 2 2 1 2 1 1 

294 Blair faces 

challenges for EU 

job 

3 2 2 1 2 1 3 

295 Blair's European 

prospects up for 

grabs 

3 2 2 1 2 1 2 

296 Europe eschews 

democracy in doling 

out its top jobs 

3 2 2 1 2 1 2 

297 Wanted man a 

prison guard 

3 2 2 7 1 2 2 

298 Receding crisis 

leaves opportunities 

behind 

3 4 2 2 2 1 1 

299 Havel slams Klaus 

on delay to treaty 

3 1 2 1 2 1 2 

300 Tories want to be 

our friends 

3 4 2 1 2 1 1 



   

 

108 

  

301 Clinton missile 

overture to Russia 

3 3 2 1 2 1 1 

302 Czech leader baulks 

at EU deal 

3 2 2 1 2 1 2 

303 Klaus's veto puts EU 

treaty at risk 

3 2 2 1 2 1 1 

304 It's criminal to 

ignore this early 

warning technology 

3 4 2 10 2 1 2 

305 Irish yes vote on EU 

appals Tories 

3 3 2 1 2 1 2 

306 UK pursuing BAE 

over bribery 

3 2 2 7 2 1 2 

307 GLOBAL 

BRIEFING 

3 2 2 1 2 1 2 

308 Errant spider gets 

the papal swatting 

3 1 2 8 2 2 1 

309 Tuning up for new 

class of musicians 

3 4 2 6 2 2 1 

310 Obama is no Fonzie 3 5 2 1 2 1 2 



   

 

109 

  

311 Ahmadinejad not the 

bargaining type 

3 2 2 1 2 1 2 

312 Gates defends 

missile rethink 

3 2 2 1 2 1 2 

313 GLOBAL 

BRIEFING -- 

EDITORIALS 

3 2 2 1 2 1 3 

314 Obama replaces 

bluff with reality 

3 3 2 1 2 1 1 

315 GLOBAL 

BRIEFING - 

EDITORIALS 

3 1 2 1 2 1 2 

316 OUT & ABOUT -- 

Your week in the 

arts and 

entertainment 

Queensland and 

Northern Territory 

3 5 2 6 2 2 1 

317 Euro leaders stick 

with US over 

security 

3 2 2 1 2 1 1 

318 New missile system 

hits its targets 

3 4 2 1 2 1 1 



   

 

110 

  

319 US shelves Bush's 

missile defence 

3 3 2 1 2 1 2 

320 US shelves Bush's 

missile defence 

3 3 2 1 2 1 2 

321 The shot that ignited 

Europe 

3 5 2 1 2 1 3 

322 Sarkozy fights for 

Sunday shopping 

3 3 2 1 2 2 2 

323 Obama lauds fresh 

start with Russia 

3 3 2 1 2 1 1 

324 Obama's fresh start 

with Moscow 

3 3 2 1 2 1 1 

325 Bank takes on Valad 

assets 

3 2 2 2 2 1 2 

326 Britain in tit-for-tat 

envoy expulsions - 

REVOLUTION IN 

IRAN 

3 2 1 1 2 1 2 

327 Russians offer to cut 

back warheads 

3 3 1 1 2 1 1 



   

 

111 

  

328 Every chance in the 

world to find a cure 

3 4 1 10 2 1 1 

329 Israeli tacticians 

want Ahmadinejad 

win - IRAN 

DECIDES 

3 4 1 1 2 1 1 

330 Far Right strikes 

first blow as Europe 

heads to polls 

3 2 1 1 2 1 2 

331 GPT unloads 

Alliance portfolio for 

$89m 

3 2 1 2 2 1 2 

332 Europe's political 

pendulum swings to 

Right 

3 3 1 1 1 1 2 

333 In two minds over a 

new state 

3 5 1 1 2 1 2 

334 Jurassic quail, 

spanner crabs and 

heirloom vegetables 

all receive their due 

3 4 1 10 2 2 1 



   

 

112 

  

335 Green fantasy leads 

to economic decline  

3 3 1 2 2 1 2 

336 Get Smart bungle 

introduces Kaos 

theory 

3 2 1 1 2 1 2 

337 Secret deal-making 

exposed by blunder 

3 2 1 1 2 1 2 

338 UN is electing the 

worst offenders 

3 2 1 1 2 1 2 

339 Devil's in the detail 

of Porsche-VW 

merger talks 

3 2 1 2 2 1 1 

340 Calma's presence a 

wrong message 

3 3 1 1 2 1 2 

341 Merkel resists the 

tide 

3 3 1 1 2 1 1 

342 Rudd must capitalise 

on goodwill to 

achieve consensus 

3 3 1 1 2 1 1 



   

 

113 

  

343 Obama and Hu for 

heavyweight bout 

3 3 1 1 2 1 3 

344 Israeli cabinet set for 

conflict 

3 3 1 1 2 1 2 

345 Peaceful beginning 

to G20 protest 

season 

3 2 1 1 2 1 1 

346 Eternal exile of 

Milan Kundera 

3 5 1 6 1 2 1 

347 Russia to include 

nuclear arsenal in 

rearmament 

3 2 1 1 2 1 2 

348 Farmers on alert as 

rabbit numbers rise 

3 2 1 9 2 1 2 

349 Russia eyes bases 

near US 

3 2 1 1 2 1 1 

350 To coin a phrase 3 4 1 5 2 2 1 

351 Pragmatic deals to 

pave exit from war 

3 5 1 1 2 1 1 

352 Bad rap for Putin in 

disco defiance 

3 2 1 6 2 2 1 

353 Biden signals 

nuclear changes 

3 2 1 1 2 1 1 



   

 

114 

  

354 Suffocating in a state 

of secrecy 

3 5 1 1 2 1 2 

355 Russia backs Obama 

on nuke cuts 

3 3 1 1 2 1 1 

356 EDITORIAL 

COMMENT 

3 3 1 1 2 2 3 

357 Peace sits 

comfortably with 

Putin 

3 2 1 1 2 1 1 

358 Israel begins 

withdrawal after 

truce - Both sides 

claim victory 

following 22 days of 

death and 

destruction 

3 3 1 1 2 1 1 

359 Art hoax 

undermines Czech 

EU leadership 

3 2 1 6 2 2 2 

360 ENERGY 

BRINKMANSHIP 

3 2 1 2 2 1 1 

361 Gas row worsens 

amid freeze 

3 1 1 2 2 1 2 



   

 

115 

  

362 West must guarantee 

resolution with Gaza 

3 4 1 1 1 1 2 

363 Ukraine gas dispute 

blamed for cuts 

across Europe 

3 2 1 2 2 1 2 

364 Sarkozy gives up EU 

chair but not 

limelight 

3 2 1 1 2 1 2 

365 Czechs want to 

muzzle president 

3 1 1 1 2 1 2 

366 Big freeze fails to 

keep revellers off the 

streets 

3 1 1 8 2 2 1 

 


