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Abstrakt 

 Tato diplomová práce předkládá analýzu veřejné sféry v prostředí dvou odlišných 

mediálních typů, která je provedena na základě míry participace různých skupin aktérů 

na obsazích mediálních sdělení týkajících se vyhlášení zákazu prodeje tvrdého alkoholu 

v České republice v září roku 2012. Teoretická část práce se věnuje především 

definování základních pojmů, jako jsou nová a tradiční média, veřejnost a veřejná sféra, 

dále pak také normativním teoriím obecně spolu s detailnějším pohledem na normativní 

teorie veřejné sféry, v rámci kterých se pak práce zaměřuje na participativní a 

diskurzivní model Jürgena Habermase. Praktická část na základě kvantitativního 

výzkumu, jemuž předcházela analýza kvalitativní, nabízí empirické srovnání míry 

přístupu jednotlivých skupin aktérů do obsahu sdělení obou mediálních typů. Dále také 

nabízí přehled užitých témat a kontextových rámců, prostřednictvím kterých bylo o 

vyhlášení zákazu prodeje tvrdého alkoholu v médiích referováno. Na základě 

vyhodnocení zjištěných dat dochází v závěru práce ke konstatování, že veřejná sféra 

v prostředí internetu není při pohledu na míru participace okrajových aktérů občanské 

veřejnosti přístupnější, než je tomu u tradičních médií. Pozornost je zde věnována také 

srovnání těchto výsledků s výsledky studie autorů Jürgena Gerhardse a Mike S. 

Schäfera, jejichž studií veřejné sféry v prostředí nových a tradičních médií v USA a 

Německu se tato práce inspirovala, a částečně také dochází k podobným závěrům.  

 

Klíčová slova 

internet, komparativní analýza, normativní modely, participativní model, prohibice, 

tištěná média, veřejná sféra, veřejnost 

 

Rozsah práce: 122 481 znaků s mezerami 



   

Abstract  

This thesis presents an analysis of the public sphere in the environment of two 

different media types. The analysis is performed on the basis of the extent of different 

participants in the media contents which were related to the declaration of the ban on 

selling alcohol spirits in the Czech Republic in September 2012. The theoretical part of 

the paper is focused primarily on the definition of the basic concepts, such as new and 

traditional media, the public and the public sphere, then also on normative theories in 

general, along with a more detailed view on the normative theory of the public sphere, 

within which the paper is focused on participatory and discursive model of Jürgen 

Habermas. The second part of the paper provides on the basis of quantitative research, 

which was preceded by qualitative analysis, an empirical comparison of the extent of 

different participants and their access to the content of both media types. It also 

provides an overview of applied topics and contextual frameworks through which was a 

declaration of the ban on selling alcohol spirits in the media reported. In the conclusion, 

there is a statement which is based on the evaluation of the collected data. It was 

concluded, that the public sphere in the internet environment is not, considering the 

extent of participation of peripheral participants, more accessible to this group of civil 

society than traditional media. Attention is also paid to the comparison of these results 

with the results of the study compiled by authors Jürgen Gerhards and Mike S. Schäfer. 

Their study of the public sphere in the new and traditional media in the USA and 

Germany was an inspiration for this paper and also partly came to similar conclusions.  

 

Keywords 

internet, comparative analysis, normative models, participatory model, prohibition, print 

media, public sphere, public 
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Změny oproti schváleným tezím 

Teze k této diplomové práci se ve většině z konkrétních bodů s následujícím 

obsahem shodují. Předpokládaný cíl práce zůstal nezměněn, stejně tak jako základní 

struktura práce, která byla pouze rozpracována a doplněna o další detailnější členění. 

Vymezení podkladového materiálu bylo rozšířeno o titul Blesk, k čemuž bylo 

přistoupeno na základě předcházejícího dílčího výzkumu internetových obsahů. Ty totiž 

v některých případech obsahovaly články z bulvárních deníků, jejichž zástupce 

v původně vybraném vzorku tištěných médií nebyl. Období sběru dat k analýze bylo 

oproti uvedenému v tezi posunuto na měsíc září roku 2012 a to z důvodu snahy zvolit 

téma, které by mělo co možná nejvyšší potenciál zaujmout různé skupiny společnosti a 

povzbudit je k vyjádření svých názorů v mediálních obsazích. Technika zpracování 

materiálů byla rozšířena o kvantitativní analýzu, což umožnilo spočítat četnosti výskytu 

skupin aktérů, které vyplynuly z kvalitativní analýzy, stejně tak jako konkrétních témat.  
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1 Úvod 

1.1 Úvod práce 

Důvodem autorova výběru tématu této diplomové práce byl zájem o detailnější 

analýzu veřejné sféry v prostředí nových médií. V rámci některých nadějných teorií o 

internetové veřejné sféře jako demokratičtějším prostředí z hlediska přístupnosti 

rozmanitých skupin občanů dochází k časté kritice tištěných médií, která jsou viděna 

jako neschopná formovat přístupnější veřejnou sféru. Nedostatek důkazů, které by tuto 

kritiku mohly na základě empirických výzkumů podpořit, vedl ke snaze autora nalézt 

konkrétní výzkumné téma, které by mohlo přispět k hodnocení této problematiky. 

Jedním z takových již zpracovaných témat se zabývá studie autorů Jürgena Gerhardse a 

Mika S. Schäfera, kteří se na příkladu vybraného tématu týkajícího se výzkumu 

lidského genomu, pokusili o komparativní analýzu veřejné sféry na internetu a 

v tištěných médiích (Gerhards, Schäfer, 2010). Tato práce se výzkumem výše 

zmíněných autorů značně inspirovala a pokouší se v omezenějších podmínkách, a na 

základě vybraného tématu týkajícího se vyhlášení zákazu prodeje tvrdého alkoholu 

v České republice v průběhu září roku 2012, analyzovat a porovnat veřejnou sféru 

v prostředí českého internetového prostředí a tištěných médií. 

1.2  Cíle práce 

Cílem této diplomové práce je na základě získaných výsledků kvalitativní a 

kvantitativní analýzy porovnat veřejnou sféru v prostředí internetu s veřejnou sférou 

v tištěných médiích. Hodnocení bude provedeno na pozadí Habermasova diskursivního 

a také participativního modelu, a to především z hlediska možností jednotlivců 

z občanské společnosti podílet se na jejím obsahu (Habermas, 1992). Dále bude součástí 

výzkumu definování nejčastěji užitých témat a kontextových rámců, které se ve 

spojitosti se zákazem prodeje tvrdého alkoholu vyskytovaly v mediálních obsazích 

nejčastěji. Kombinací dvou výzkumných metod (kvalitativní a kvantitativní) bude 

možné dosáhnout konkrétního srovnání dvou odlišných typů médií z několika různých 

hledisek.   
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2 Definování základních pojmů 

2.1 Tradiční a nová média 

Pro potřeby této práce je nutné stručně definovat pojmy tradiční a nová média, se 

kterými se zde pracuje. Při užívání pojmu tradiční média jsou myšlena především ta, 

která již byla plně rozvinuta v 19. století a v první polovině 20. století. Jejich konkrétní 

výčet se však v literatuře s tokem času a rychlým technologickým vývojem mění 

(Reifová, 2004: 134). Mezi tradiční masová média můžeme nyní zahrnout média tištěná 

(knihy, periodický i neperiodický tisk), film, televizní a rádiové vysílání nebo například 

hudební nahrávky. Definovat nová média je pak ještě složitější. McQuail se je pokusil 

popsat skrze pojem počítačové digitalizace. Jde o inovace založené na spojení vizuální 

jednotky s počítačovou sítí umožňující média vzájemně propojovat. Média tak mohou 

být přístupná jednotlivým příjemcům i odesílatelům, která jsou dále interaktivní, 

otevřená, všudypřítomná a decentralizovaná (McQuail, 2009: 50). Na těchto principech 

funguje internet a webové stránky, počítačové hry, CD-ROM a DVD technika. 

Manovich popisuje vznik nových médií jako okamžik spojení různých již existujících 

mediálních typů a počítače prostřednictvím jejich překladu do číselných dat (Manovich, 

2001: 25). V tomto procesu transformace médií do digitální podoby se „fyzické 

vlastnosti vkládaných dat, světelné a zvukové vlny, nepřeměňují na jiné objekty, ale na 

čísla; (…) Proto jsou mediální procesy uvedeny do symbolické sféry matematiky spíše 

než fyziky nebo chemie. Ve chvíli, kdy jsou vložená data již číselně zakódována 

v digitální mediální dílo, mohou být okamžitě podrobena matematickým procesům 

sčítání, odečítání, násobení a dělení skrze algoritmus obsažený v softwaru“ (Lister et al, 

2009: 18). Tyto algoritmy pracují na základě binárního kódu, který čteme pomocí 

počítače, a který nám umožňuje takto zakódované obsahy množit a ukládat. Oproti 

tradičním médiím se tak otevřely nebývalé možnosti distribuce informací při minimální 

časové náročnosti. 

Základní rozdíly mezi tradičními a novými médii pak shrnul výše zmíněný 

Manovich do šesti bodů. V prvním přirovnává nová média k analogovým, která jsou ale 

převedena do digitální reprezentace. Nová média jsou na rozdíl od tradičních 

charakteristická svou odděleností a modifikovatelností dat, což umožňuje i 

programovatelnost jakékoli datové části. V druhém bodě poukazuje na fakt, že všechna 
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digitální média sdílejí stejný kód, který tak dovoluje zobrazit různé typy médií s pomocí 

jediného přístroje - počítače. Za třetí zmiňuje rozdíl v přístupu k datům, přičemž uvádí, 

že na rozdíl od tradičních médiích, počítačové zařízení pro ukládání dat umožňuje stejně 

rychlý a náhodný přístup k jejich různým složkám. V dalším bodě tvrdí, že „digitalizace 

nevyhnutelně zahrnuje ztrátu informací“, ke které dochází při jejím procesu (Manovich, 

2001: 49). V pátém bodě jsou uvedeny možnosti kopírování mediálních obsahů. 

Podstatným rozdílem je fakt, že kopírování tradičních médií vede k postupnému úpadku 

s každou následující kopií. Na rozdíl od nových médií, která mohou být opakovaně 

kopírována bez tohoto efektu. V posledním bodě je pak zmíněna jedinečná vlastnost 

nových médií, a tou je interaktivita. „V procesu interakce si může uživatel vybrat, kterou 

složku dat chce zobrazit a kterou cestu následovat, což generuje jedinečné dílo. V tomto 

pohledu se z uživatele stává spoluautor díla“ (Manovich, 2001: 49). 

Masovým médiem naplňujícím výše zmíněné vlastnosti nových médií je internet 

ve smyslu celosvětové počítačové sítě. Tato síť spojuje různě velké počítačové sítě 

sloužící „k výměně a přenosu digitálních dat využívajících protokol TCP/IP 

(Transmission Control Protocol over Internet Protocol)“ (Reifová, 2004: 94). 

Technologický vývoj rozšiřující možnosti internetu společně s konvergencí mediálních 

typů však dělící linii mezi tradičními a novými médii poněkud stírá. Digitální verze 

tištěných titulů je v současné době možné nalézt na internetu, stejně tak jako rozhlasové 

nebo televizní stanice. 

2.2 Veřejnost 

Historické formování pojmu veřejnost je možné sledovat od dob antiky a 

plynule, skrze různé vývojové stupně společnosti, přecházet k modernímu věku. 

Veřejnost a její definici je tak nutné vždy posuzovat v rámci určitého historického 

kontextu a stručně tento pojem definovat není úplně možné. Při pohledu na veřejné, 

jako protiklad soukromého, začínal tento pojem nabývat významu v řeckém městském 

státě, kde existovala společná sféra polis. Tato polis byla přístupná všem svobodným 

občanům a jejich veřejný život se odehrával především na náměstí. Pro Řeky nabýval 

pojem veřejnost významu svobody a stálosti (Habermas, 2000: 57-58). 

V období absolutistických monarchií pak pod pojem veřejnost spadala šlechta, 

duchovenstvo a úřednictvo, které se podílelo na správě státu. Vedle toho se však 

formovaly v širším pojetí veřejnosti lidové vrstvy, které byly sjednocené pod církví za 

účelem vytváření protestů proti tehdejším problémům obecnějšího charakteru. V 19. 
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století tvořili veřejnost především intelektuálové, mezi které patřili například literáti, 

umělci, vědci nebo žurnalisté. Platformou pro formování a prezentování jejich názorů 

byl především periodický tisk. Důležitým prostorem diskuzí se pak stávaly salony, 

kluby a kavárny. V tomto období však tisk nebyl pouze nástrojem veřejnosti 

k prosazování veřejného mínění, ale byl také nástrojem státní moci k ovládání tohoto 

mínění. Především kvůli těmto tendencím státu ovlivňovat mínění lidí prostřednictvím 

tisku rostly požadavky na svobodu tisku, svobodu názoru a shromažďování. Bez 

nezávislosti na státu by totiž veřejnost neměla skutečný dohled nad státní mocí 

(Reifová, 2004: 308).  

Nároku na možnost ovlivňovat věci veřejného charakteru se později dožadovaly 

stále širší vrstvy, které byly složené například z bankéřů, úředníků, továrníků nebo 

vzdělanců. Společenská role a vzdělání začínaly nahrazovat vymezení veřejnosti na 

základě majetku. Po uzákonění všeobecného volebního práva se pak pojem veřejnost 

rozšiřoval v podstatě na všechny vrstvy společnosti. Vedle této obecné veřejnosti se pak 

v moderní společnosti formovaly i specifické veřejnosti zahrnující skupiny specialistů 

(např. odborná veřejnost), které se zaobíraly velmi úzce tematicky vymezenými 

problémy (Reifová, 2004: 308).  

V současné době je veřejnost chápána jako část společnosti zajímající se o 

ekonomické a společenské aktivity, řešení společenských problémů nebo o společenské 

dění obecně. Veřejnost může být definována i jako „část společnosti spojená v určitý 

celek tím, že není identická se sférou vlády či decize, že si uchovává právo kontroly vůči 

moci a řídícím strukturám“ (Petrusek, 1996: 1382). Dále se ve Velkém sociologickém 

slovníku dočteme, že o přízeň veřejnosti se „uchází decizní sféra, politické strany, 

massmédia, producenti a distributoři spotřebního zboží. Na veřejnost se orientují různé 

reklamní, propagační, příp. propagandistické akce. Její odezva, tzv. veřejné mínění, má 

ve společnosti funkci sociální kontroly“ (Petrusek, 1996: 1382). S vývojem moderní 

společnosti a její demokratizací roste také význam veřejného mínění. Zatímco dříve 

bylo veřejné mínění chápáno jako výsledek kritické veřejné diskuse, s příchodem 

industrializace a s vývojem technologií médií dochází k „zmasovění“ publika, které je 

náchylnější k emociálnímu rozhodování na základě prezentovaného mediálního obsahu 

(Reifová, 2004: 145). Tento vývoj je také ovlivněn vzrůstající komercializací obsahu 

masových médií, která umožnila zesílení mediálních organizací jako samostatných 

institucí, které tak přestaly být závislé na institucích politických. Veřejnost a její sféra se 

pak v průběhu 19. století a především ve 20. století staly také prostorem, ve kterém 
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dochází k prosazování zájmů specifických skupin, čímž se začaly měnit její funkce a 

charakter. Veřejnost „nabyla podoby souboru soukromých lidí, kteří ve veřejném 

prostoru hájí a prosazují své privátní zájmy. Veřejnost se v důsledku tohoto posunu 

stala také pasivním nástrojem boje za organizované skupinové zájmy (politické strany, 

odbory, spotřebitele) a přestala sloužit původnímu účelu – vytváření prostoru pro 

kritickou diskuzi o správě věcí veřejných“ (Reifová, 2004: 308).  

2.3 Veřejná sféra 

Veřejnou sféru jako prostor sociálního života, ve kterém dochází na základě 

diskuze k výměně informací a názorů na veřejný zájem, je možné vidět také jako 

protiklad ke sféře soukromé. V průběhu středověku se obě sféry, veřejná i soukromá, 

zakotvily v římském právu, ale jejich účinný význam v právním smyslu je spojen až se 

vznikem moderního státu. Oproti tomu v evropském středověku protiklad mezi veřejnou 

a soukromou sférou prakticky neexistoval (Habermas, 2000: 59). Dle Currena je veřejná 

sféra, v rámci klasické liberální teorie, prostorem mezi vládou a společností, kde 

jednotlivci uskutečňují dvojí kontrolu nad státem. Za prvé jde o kontrolu formální, 

uskutečňovanou prostřednictvím voleb, a za druhé neformální, která je založena na 

veřejném mínění formující žádoucí permanentní tlak na státní moc.  

Za základní instituci umožňující realizaci této sféry a plnění jejích funkcí jsou 

považována média. Ta zprostředkovávají informace nezbytně nutné k tomu, aby se 

občané mohli dobrat k informovanému rozhodnutí (například v průběhu voleb svých 

politických představitelů). Tím, že poskytují prostor nezávislému diskuznímu fóru, 

usnadňují a přispívají k formování veřejného mínění (Curran, 1991: 29). Vzhledem 

k čím dál menšímu politickému a kulturnímu významu lokálních diskuzních fór, který 

je důsledkem sociálních změn a mediálního rozvoje formující masové publikum, nahlíží 

se na pojem veřejné sféry spíše normativně. Schopnost občanů se formovat a aktivně 

projevovat svou informovanou politickou vůli se stává klíčovou pro fungování 

demokratické společnosti. Na základě toho, jak veřejná sféra v určité demokratické 

společnosti funguje, popřípadě nefunguje, můžeme v důsledku usuzovat o dokonalosti, 

nebo také nedokonalosti, samotné demokracie (Dahlgren, 1991: 1-3).  
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Dle Habermase1 je veřejná sféra prostorem, kde se veřejnost reprezentuje. 

V některých případech se tato oblast projevuje jako sféra veřejného mínění stojící proti 

veřejné moci. Za „orgány veřejnosti“ mohou být podle okolností považovány státní 

orgány nebo například média, která slouží publiku ke komunikaci (Habermas, 2000: 

56). Veřejnou sféru vidí jako seskupení individuálních hlasů, které jsou schopny 

kritického politického zvažování. Hlavním cílem formování diskuzních fór je dobrat se 

diskuzí k nejlepšímu řešení společného problému. Zmíněné pojetí veřejné sféry se však 

vztahuje pouze na poměrně krátké období jejího vzniku ke konci 18. století a její 

fungování v 19. století. Silně se váže především na buržoazní vrstvu, jejíž členové 

veřejnou sféru tvořili výhradně. Ve své práci s názvem Strukturální přeměna veřejnosti 

(1989) dospívá Habermas na základě historické, politické, sociální a mediální analýzy, 

k názoru, že společnost a její veřejná sféra v této liberální formě, se v 19. století 

rozpadla. Její rozpad je úzce spojen s integrací státu a společnosti, s prolínáním veřejné 

a soukromé sféry, kterou umožnily intenzivní zásahy státní moci do soukromého 

vlastnictví způsobené rozvojem sociálního charakteru státu. K důvodům rozpadu 

kriticky uvažující veřejné sféry však můžeme zahrnout i komercionalizaci médií. „Podle 

liberálního modelu veřejnosti byly instituce rozvažujícího publika zajištěny proti 

zásahům veřejné moci tím, že byly v rukou soukromých osob. S tím, jak došlo ke 

komercionalizaci těchto institucí a k jejich ekonomické, technologické a organizační 

koncentraci, se v průběhu minulého století přeměnily v komplexy společenské moci, 

takže právě toto ponechání v soukromých rukou mnohostranně ohrozilo kritické funkce 

publicistiky. (…) Zatímco tisk byl dříve schopen pouze zprostředkovávat a zesilovat 

rozvažování soukromých osob shromážděných v publikum, dnes je rozvažování naopak 

masmédii teprve vytvářeno“ (Habermas, 2000: 289-290). Jak shrnuje Škodová, 

veřejnost prostupuje čím dál více různými sférami společnosti, stává se masou bez 

politické funkce kriticky smýšlejícího publika. Smysl své existence redukuje na pouhý 

příjem rozhodnutí, někdy toto rozhodnutí schvaluje, což jí může dávat falešný pocit 

podílení se na moci. Veřejná sféra již neexistuje sama o sobě, ale je vytvářena 

zájmovými skupina a jejich mediálním působením (Škodová, 2006: 74). „Veřejné 

                                                 
1 
Jürgen Habermas je německým filozofem řazený k mladší generaci Frankfurtské školy vyznačující se 

„kritickým postojem ke komercionalizovaným společnostem organizované modernity. Ve své disertační 

práci z roku 1960 o ustavování veřejnosti v období rané modernity a její proměně v dalším vývoji 

(Habermas, 2000) upozornil na to, že média jako instituce svobody projevu a veřejné diskuze postupem 

času ztrácejí toto postavení a podílejí se fakticky na kolonizaci veřejného prostoru ekonomickou a 

politickou elitou a na prolongaci zdání, že původní role médií zůstává zachována tak, jak se ustavila 

vývojem“ (Hallin, Mancini, 2008, s. 11).    
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mínění nepochází z veřejnosti, ale je předkládáno masám v podobě propagandy, 

propagace, reklam a public relations. Stává se tak míněním neveřejným, které publikum 

pouze schvaluje, pokud vůči němu není úplně lhostejné. Zájmy neprosazují pouze 

soukromé osoby, nýbrž organizace, spolky a strany, které jsou ,nadʼ veřejností“ 

(Škodová, 2006: 74). Habermas pak zmiňuje také degeneraci politických diskuzí 

jednotlivců, které se postupně změnily v mocenské snahy právě zmíněných organizací 

dosáhnout jimi stanovené specifické cíle. Na oplátku za výhody sociálního státu 

umožňují občané prostřednictvím voleb jeho legitimnost. Stát pak svou moc čerpá při 

vytváření zákonů a pravidel s kontinuálním vědomím nutnosti opakovaně vyhrávat 

volby. Racionální dialog mezi občany a také občany a státem je nahrazen systematickou 

a strategickou honbou za politickou mocí (Roberts, Crossley, 2004: 8). 

Pro širší obraz o veřejné sféře je nutné zmínit i několik kritik Habermasova 

pojetí veřejné sféry, které se začaly objevovat převážně po vydání překladu jeho knihy 

Strukturální přeměna veřejnosti do anglického jazyka.
2
 Kritiky je možné podle 

Croslleyho a Robertse rozdělit do tří okruhů. První z nich vytýká Habermasovi jeho až 

příliš idealistické pojetí buržoazní veřejné sféry, které je založeno na volném a rovném 

přístupu, stejně tak jako na svolném souhlasu mezi účastníky diskuze. Opomíjí přitom 

fakt, že kritické diskuze byly formovány především vzdělanými muži, navíc 

disponujícími určitým majetkem. Na méně majetné nebo nemajetné vrstvy nemající 

přístup do kaváren, klubů a salonů tak při analýzách konceptu veřejné sféry není brán 

výrazný zřetel. S tím souvisí další okruh kritiky, který se soustředí na Habermasem 

opomenuté zdůraznění patriarchálního pojímání veřejné sféry, což znamenalo téměř 

celkové vyloučení žen. Habermasův model veřejné sféry tak není „teoreticky ani 

historicky neutrální, ale je spjatý se specifickou řadou třídních a genderových zájmů, a 

je tak vlastně nepřístupný většině občanů“ (McLaughlin, 1993: 604). Třetí okruh výtek 

směřuje k až nekritickému pohledu na mediální produkci 18. století a zdůrazňuje, že 

manipulativní tendence byly s mediálními praktikami spjaté vždy. Proti pesimistickým 

pohledům na komercionalizaci veřejné sféry a negativní vlivy trhu ovládaného velkými 

korporacemi se formují mnohdy kontroverzní představy o zásluhách na větší kulturní a 

ideologické rozmanitosti ve veřejných mediálních debatách (Roberts, Crossley, 2004: 

10-12). 

                                                 
2
 
Prvně byla kniha Jürgena Habermase s originálním názvem Strukturwandel der Öffentlichkeit. Zu einer 

Kategorie der öffentlichen Gesellschaft vydána v Německu v roce 1962. K vydání přeložené verze došlo 

v roce 1989. 
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Rozpad veřejné sféry vede mnoho teoretiků ke snaze nalézt způsob, jak ji 

znovuobjevit a navrátit jí podobu kriticky smýšlejícího a aktivního seskupení 

jednotlivců. Jednu z takových snah formuluje Thompson například ve své práci 

s názvem Média a modernita. Na nepřehlédnutelný trend akumulace kapitálu v odvětví 

mediálního průmyslu v druhé polovině 20. století, která v podstatě vyřazuje 

z ekonomického soutěžení menší tituly, čímž ohrožuje a limituje i rozmanitost obsahu, 

reaguje Thompson představením svého konceptu s názvem regulovaný pluralismus 

(Thompson, 2004: 192). Řešení vidí v „ustavení takového institucionálního rámce, který 

upravuje a současně zajišťuje existenci mnohosti, plurality nezávislých mediálních 

organizací. Tento princip bere vážně tradiční liberální důraz na svobodu projevu a na 

to, aby mediální instituce zůstávaly nezávislé na státní moci. Současně ale uznává, že je-

li trh ponechán sám sobě, nemusí to v oblasti komunikace nevyhnutelně zajišťovat 

patřičné podmínky pro svobodu projevu a podporovat rozmanitost a pluralismus. Na to, 

aby bylo možné zajistit tyto podmínky a dosáhnout těchto cílů, může být nutné zasáhnout 

do trhu a regulovat tržní procesy tak, aby rozmanitost a pluralismus nebyly podkopány 

koncentrací ekonomické a symbolické moci“ (Thompson, 2004: 192). Tento princip se 

snaží o naplnění dvou velmi obecných parametrů. Prvním z nich je dekoncentrace a 

regulace zdrojů v mediálním průmyslu s cílem zabránit jejich rostoucí koncentraci. To 

dle Thompsona vyžaduje „nejen restriktivní legislativu – to znamená zákony omezující 

spojování a přebírání podniků, jakož i křížené vlastnictví v mediálním odvětví –, ale 

také podpůrnou legislativu, jež by se soustředila na vytvoření příznivých podmínek pro 

rozvoj mediálních organizací, které nejsou součástí velkých konglomerátů“ (Thompson, 

2004: 192). A zároveň připomíná druhý parametr vyžadující zřetelné oddělení 

mediálních institucí od státu, aby se zachoval princip svobodného vyjadřování názorů, a 

to i v případě kritiky vůči státním představitelům. Kromě regulace těchto dvou 

parametrů však také zmiňuje princip nové publicity, zprostředkované především novými 

médii, která už však nemá tradiční dialogický charakter. Místo toho se otevírá nový 

způsob prezentace myšlenek, otevřený prostor v elektronických médiích, kde mohou být 

zveřejněna jakákoli prohlášení. S tím však úzce souvisí další problém, který Thompson 

pojmenovává bojem za zviditelnění. S prudkým rozvojem elektronických médií se stává 

téměř podmínkou umět formovat své názory v mediálním prostředí a využít tak 

potenciální schopnosti médií široce tyto názory rozšířit, a tím zvýšit možnost jejich 

úspěšného prosazení (Thompson, 2004: 197). 
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K další teorii znovuobjevení veřejné sféry se dá zařadit koncepce kyberprostoru, 

které se věnuje kromě jiných například Dahlberg. Ten pohlíží na prostředí internetu jako 

na možnost usnadnění veřejné komunikace a lepší viditelnosti různorodých názorů. A to 

díky širokému zahrnutí jednotlivců a umožnění jim získat zpětnou vazbu, která je u 

tradičních médií nesnadno proveditelná. Demokratickému a aktivnímu formování 

veřejné sféry v prostředí internetu pomáhá také překlenutím časového a prostorového 

oddělení účastníků ve veřejném diskurzu. Přes mnoho úvah
3
, které přisuzují internetové 

komunikaci možnost vytvořit nový demokratický kyberprostor, Dahlberg stále 

upozorňuje na potřebu dalších analýz. Ty by měly vytvořit konkrétnější pohled na 

kyberprostor jako tvůrce obnovené veřejné sféry (Dahlberg, 2001). 

Značné naděje upíná na elektronickou komunikaci v prostředí internetu také 

Kellner, který tvrdí, že „vzestup internetu rozšiřuje oblast pro demokratickou 

participaci a debatu a vytváří nový veřejný prostor pro politickou intervenci“ (Kellner, 

2009: 18). Koncept nové veřejné sféry jako prostoru pro informace, debaty a participaci, 

oživující demokracii a napomáhající rozšiřovat kritické myšlenky prostřednictvím 

nových médií, nazývá Kellner kyberprostorovou demokracií. Zároveň ale zdůrazňuje 

nutnost veřejné debaty o otázkách týkajících se způsobu užívání nových médiích, jejich 

kontroly, kontroly nad technologiemi budoucnosti, dostupnosti médií pro veřejnost, 

odpovědnosti medií, jejich financování, regulace apod. Protože v současné době 

technologické revoluce je potřeba formulovat vhodnou demokratickou strategii, která 

„podnítí plán demokratizace a poskytne přístup více lidem k zapojení se do většího 

množství politických otázek a bojů tak, aby demokracie mohla mít v novém miléniu 

šanci“ (Kellner, 2009: 19).  

2.4 Normativní teorie 

Normativní teorie na poli mediálních studií se snaží formulovat převládající 

představy jedinců společnosti v určitém časovém období o tom, jakým způsobem by 

média měla fungovat, a jaké hodnoty by měla svým provozem naplňovat. Tyto teorie se 

s vývojem společnosti mění a reflektují tak její změny v sociálním a politickém 

uspořádání. Společným cílem je pro ně však popsat způsob fungování mediálních 

                                                 
3 
Dahlberg ve svém článku s názvem Democracy via cyberspace zmiňuje několik zastánců myšlenky 

kyberprostoru jako schopného nabídnout obnovenou veřejnou sféru. Mezi konkrétní představitele patří 

Aikense (1997), Barber (1998), Clift (1999), Fernback (1997), Hauben a Hauben (1997), Kellner (1999), 

Moore (1999),  Noveck (1999). 
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institucí, který se může stát oficiálním, obecně přijímaným a žádaným. Ke zdrojům 

normativních představ patří především historický kontext, který utvářel očekávanou 

úlohu mediálních institucí. „Ve většině demokracií to znamenalo těsnou vazbu mezi 

demokratickými politickými institucemi a úlohou médií jako toho, kdo přináší zprávy a 

vytváří veřejné mínění“ (McQuail, 2009: 175). Při pohledu na vznik normativních teorií 

tedy můžeme nalézt první stopy v době, kdy se formovala moderní kapitalistická 

společnost. Volby probíhající za různě rozvinutých demokratických principů tak začaly 

posilovat roli médií jako nejdůležitějšího zdroje informací a nástroje ovlivňování mínění 

voličů ve volebním boji politických institucí (Jirák, Köpplová, 2007: 60). 

Pro potřebu hrubého zmapování oblasti normativních teorií je možné použít 

několik otázek definovaných McQuailem (2009), které se týkají struktury mediálních 

systémů a podmínek, za nichž fungují. První z nich je otázka svobody médií. Obecně se 

veřejnost dle McQuaila shoduje na tom, že by vláda ani jiná mocná instituce neměla 

mediální obsah nijak kontrolovat nebo jakýmkoli způsobem ovlivňovat. Tím by mělo 

být dosaženo svobodného a nezávislého vyjadřování médií a naplňování potřeb publika. 

Míra svobody může být definována mírou přítomnosti cenzury a možných trestů za 

zveřejnění informací, které samy osobě nejsou v rozporu se zákonem. Svoboda 

přijímání informací by měla být také na straně příjemců mediálních sdělení, kteří by tak 

měli činit dle vlastního výběru a rozhodnutí. Druhou otázkou je pluralita vlastnictví. 

Média by se měla vyvarovat tomu, aby byla ovládána několika vybranými zájmy ať už 

ze strany státu, nebo soukromých mediálních vlastníků. Rozlišné typy médií by tak 

měly být pod různými typy kontroly, a tím by mělo být zajištěno, že média budou 

odrážet názory, zájmy a potřeby občanů. S tím souvisí i třetí otázka rozmanitosti 

informací, názorů a kulturního obsahu. „Je žádoucí, aby systém médií vykazoval takovou 

škálu výstupů, které odrážejí rozmanitost společnosti, zejména v klíčových aspektech 

politiky, náboženství, etnické příslušnosti, kultury a podobně. Média by měla být 

otevřená novým hnutím a myšlenkám a měla by umožňovat přiměřený přístup menšin“ 

(McQuail, 2009: 179). Další soubory otázek se týkají podpory udržování veřejného 

pořádku a bezpečnosti státu, podpory demokratických procesů, zprostředkování kultury, 

splnění mezinárodních závazků, dodržování práv jednotlivců, zabránění újmám 

společnosti a jednotlivce (McQuail, 2009: 178-181). 

Srovnávací analýzou zpravodajských médií je pro druhou polovinu 20. století 

publikace s názvem Four Theories of the Press autorů Freda S. Sieberta, Theodora 

Petersona a Wilbura Chramma z roku 1956. Dějinný kontext především právě 
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probíhající studené války dal vzniknout čtyřem teoriím tisku, které svým způsobem 

reflektují i tehdejší politické rozdělení a naladění. Důležitou zmínkou autorů v úvodu 

knihy je, že tisk dle jejich názoru „vždy přejímá formu a zbarvení sociálních a 

politických struktur, v rámci kterých působí. Zvláště pak reflektuje systém sociální 

kontroly, čímž jsou regulovány vztahy jednotlivců s institucemi“ (Siebert, Peterson, 

Schramm, 1956: 1-2). 

Představy o vztazích mezi médii a společností na pozadí politického systému 

shrnuli ve čtyřech teoriích – autoritářské teorii, libertariánské teorii, teorii společenské 

odpovědnosti a sovětské teorii. Jak mnozí kritici a taktéž sami autoři uvádějí, jde ale 

spíše o dvě teorie, a to autoritářskou a libertariánskou, přičemž zbylé dvě jsou jejich 

vývojovým stupněm a modifikací. Teorie společenské odpovědnosti vychází 

z libertariánské a sovětská teorie je specifickou modifikací starší autoritářské teorie 

(Siebert, Peterson, Schramm, 1956: 2). 

Autoritářská teorie tisku je ze všech čtyř teorií historicky i geograficky 

nejrozsáhlejší a nejstarší. Rozvinula se ve společnostech států, ve kterých došlo 

k vytvoření a ustavení institucí masových médií v průběhu 16. a 17. století, a to 

především v Anglii. Základem je pohled na tisk jako na služebníka státu a prostředek 

k podpoře a propagaci politického směřování vlády. Zároveň vidí média jako prostředek 

k vytváření souhlasu se stávajícím rozdělením moci. Veškerá kritika politického 

uspořádání a vedoucích představitelů je v mediálních obsazích vyloučena. Prvky této 

teorie můžou být nalezeny i v současných moderních společnostech založených na 

liberálních principech (Siebert, Peterson, Schramm, 1956: 7-10). 

Libertariánská teorie tisku (nebo taktéž teorie svobodného tisku) zaujímá 

zcela jiný pohled na základní cíle tisku než autoritářská teorie. Ten má být dle teorie 

svobodného tisku jednoduše řečeno „partnerem při hledání pravdy“ (Siebert, Peterson, 

Schramm, 1956, s. 3). Pohled na člověka jako schopného rozlišit a vybrat správnou a 

pravdivou variantu z nabídky hned několika různých je základem pro rozvoj této 

teorie především v 18. a 19. století na pozadí rozkvětu filozofického směru osvícenství. 

V této teorii „tisk není nástrojem vlády, ale spíše nástrojem pro prezentování důkazů a 

argumentů, na základě kterého mohou lidé kontrolovat vládu a sami se ohledně politiky 

rozhodovat. Proto je nezbytné, aby tisk byl prostý od vládní kontroly a vlivu. Aby 

pravda vyvstala, všechny myšlenky musí dostat stejné právo na vyslyšení; musí existovat 

,volný trhʼ myšlenek a informací“ (Siebert, Peterson, Schramm, 1956: 3-4). 
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Teorie společenské odpovědnosti vycházející z libertariánské teorie se začala 

formovat v průběhu 20. století ve Spojených státech amerických. Navazovala také na 

zprávu nazvanou Svobodný a odpovědný tisk sestavenou americkou Komisí pro svobodu 

tisku vydanou v roce 1947. Hlavní předpoklad této teorie je, že „svoboda sebou přináší 

povinnosti; a tisk jako nositel privilegované pozice pod naší vládou je povinen být 

společensky odpovědný za vykonávání nezbytných funkcí masové komunikace 

v současné společnosti“ (Siebert, Peterson, Schramm, 1956, s. 74). Stejně tak jako to 

platí pro libertariánskou teorii, přičítá se i zde tisku několik následujících úloh. Služba 

politickému systému tím, že tisk poskytuje informace, umožňuje diskuzi o obecných 

záležitostech. Poučování veřejnosti, aby byla schopna sebevlády, zabezpečení práv 

jednotlivce tím, že tisk bude hlídacím psem vlády, služba ekonomickému systému 

poskytnutím reklamního prostoru producentům zboží a služeb. Dále by úlohou tisku 

mělo být poskytnutí zábavy a udržení vlastní finanční nezávislosti, která by mu 

umožnila být oproštěn od tlaku specifických zájmů. Avšak na rozdíl od pouhé funkce 

hlídacího psa vlády mají média dle této teorie navíc vytvářet konflikty, které budou 

podněcovat k diskuzi o veřejných problémech (Siebert, Peterson, Schramm, 1956: 74). 

Média jako instituce tak mají vůči společnosti jisté závazky, které by měla 

dobrovolně plnit a pokud ne, měla by existovat jiná instituce (státní správa), která je 

k tomu donutí. Dle této teorie mají média umožňovat prostor pro různé názory, ale 

zabezpečit, aby nedocházelo k šíření názorů, které by jakkoli mohly ohrozit všeobecné 

blaho společnosti (Jirák, Köpplová, 2009: 122). 

Sovětská teorie je moderní modifikací teorie autoritářské, která na rozdíl od ní 

navíc reflektovala marxisticko-leninsko-stalinistické myšlenky. Stejně jako 

v autoritářském pojetí médií, i zde je hlavním cílem tisku stát se nástrojem vládnoucí 

třídy a tlumočit a podporovat její názory a zájmy. Na rozdíl od libertariánské teorie a 

teorie společenské odpovědnosti je vyloučen jakýkoli komerční motiv fungování médií 

a jejich privátní vlastnictví. Dle této teorie mají média sloužit dělnické třídě 

(proletariátu) a poskytovat mu vzdělání a osvětu. To vše v rámci dané ideologie s cílem 

ji ospravedlnit a neustále posilovat její pozici ve veřejném mínění (Siebert, Peterson, 

Schramm, 1956: 105-106). 
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Tabulka č. 1: Shrnutí základních charakteristik masových médií dle čtyř teorií tisku 

 

AUTORITÁŘSKÁ 

T. 

LIBERTARIÁNSKÁ 

T. 

T. SPOLEČENSKÉ 

ODPOVĚDNOSTI 
SOVĚTSKÁ T. 

Rozvoj 

v 16. a 17. století 

v Anglii; široce 

osvojena a stále 

praktikována na 

mnoha místech 

osvojena Anglií po roce 

1688, a v USA; vlivná i 

na dalších místech 

v USA ve 20. století 

ve 20. století – Sovětský 

svaz, Čína, nacistické 

Německo  

Původ 
absolutní moc 

monarchie 

spisy Miltona, Locka, 

Milla a obecně filozofů 

racionalismu a 

přirozených práv 

spisy W. E. Hockinga, 

Komise pro svobodu 

tisku a odborníci; 

mediální kodexy 

Marxisticko-leninsko-

stalinistická myšlení, 

smícháno s Hegelem a 

19. Stoletím 

Hlavní 

smysl 

podporovat a 

propagovat politiku 

vládu u moci a 

sloužit státu 

 

informovat, bavit, 

prodávat – ale hlavně 

pomoci objevovat 

pravdu a dohlížet na 

vládu 

informovat, bavit, 

prodávat – ale hlavně 

povyšovat konflikt na 

rovinu diskuze 

přispívat k úspěšnosti a 

trvání sociálního 

systému a především 

diktatuře strany 

Kdo má 

právo 

využívat 

média? 

kdokoli kdo dostane 

královský patent 

nebo jiné podobné 

povolení 

kdokoli na to má 

ekonomické prostředky 

kdokoli kdo má co 

říci 

loajální a ortodoxní 

členové strany 

Jak jsou 

média 

kontrolo-

vána? 

vládními patenty, 

cechy, 

licencováním, 

někdy cenzurou 

„sebeustavujícím se 

procesem pravdivosti“ 

na „volném trhu 

myšlenek“ a soudy 

společenským 

názorem, akcí 

spotřebitele, 

profesionální etikou 

dohledem a 

ekonomickou nebo 

politickou činností 

vlády 

Co je 

zakázáno? 

kritika politické 

mašinérie a 

vládnoucích 

úředníků 

pomluvy, neslušnost, 

nemravnost, válečné 

pobuřování 

vážné napadání 

uznaných osobních 

práv a životně 

důležitých 

společenských zájmů 

kritika cílů strany 

Typ 

vlastnictví? 
osobní nebo veřejné především osobní 

osobní, dokud ho 

vláda nemusí převzít 

za účelem zajištění 

služby veřejnosti 

veřejné 

Základní 

odlišnosti 

od 

ostatních? 

nástroj 

k ovlivňování 

vládní politiky, 

ačkoliv nemusí být 

vládou nutně 

vlastněna 

nástroj pro dohlížení 

nad vládou a naplňování 

dalších potřeb 

společnosti 

média musí přijmout 

povinnost sociální 

odpovědnosti; a 

pokud tak neučiní, 

někdo jiný musí 

dohlédnout na to, aby 

se tak stalo 

státem vlastněná a 

důsledně kontrolovaná 

média existující 

výhradně jako 

prodloužená ruka státu 

Zdroj: SIEBERT, Fred S., Theodore PETERSON a Wilbur SCHRAMM. Four Theories of the Press. 

Urbana: University of Illinois Press, 1956, s. 7. ISBN 56-11881. 

Čtyři teorie tisku se po několik desetiletí staly jedním z hlavních zdrojů chápání 

mediálních systémů a zaujaly nenahraditelné místo při výuce v oboru mediálních studií. 

Přesto však záhy vzbudily i vlnu kritiky, která upozorňovala hned na několik 

významných nedostatků těchto teorií.  

Objevily se snahy o doplnění teorií a formulování dalších, které by komplexněji 

obsáhly problematiku mediálních systémů a vyplnily mezery, které autoři čtyř teorií 

tisku opomenuli. Jedním z autorů, který tak učinil, byl v roce 1983 Denis McQuail, 

který navrhl další dvě koncepce – rozvojovou teorii médií a teorii demokratické 

participace. Rozvojová teorie upozorňuje na nemožnost srovnávat mediální instituce 

rozvinutých zemí (na jejichž základě jsou čtyři teorie tisku postaveny) s institucemi ve 
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společnostech, které jsou zaostalé a teprve se vymaňují z kolonialistického uspořádání. 

Rozvíjející se státy totiž postrádají potřebnou infrastrukturu, ustavenou tradici, finanční 

zdroje, profesionální dovednosti a v neposlední řadě publikum. Mediální instituce jsou 

pak často silně ekonomicky závislé na zahraničních subjektech, s čímž souvisí i jejich 

svévolné autoritářství. Rozvojová teorie tak definuje několik hlavních cílů, mezi které 

patří „prvenství úkolů rozvíjející národ (ekonomicky, sociálně, kulturně a politicky); 

snaha o kulturní a informační autonomii; podpora demokracie; a solidarity s ostatními 

rozvojovými zeměmi. (…) Zodpovědnost médií je zdůrazňována více než jejich práva a 

svoboda“ (McQuail, 1994: 131). Teorie demokratické participace se vyvinula z kritiky 

soustředící se na rostoucí dominanci masových médií. Poukazuje na potřebu obhájit 

práva občana na lokální, pro něj relevantnější, informace, na možnost jeho zpětné vazby 

na to, co je v médiích uvedeno, na možnost využít na úrovni menších komunit nových 

komunikačních prostředků k sociální interakci. Pozornost by se tedy měla upínat na 

funkčnost lokálních médií menšího rozsahu, které spíše mohou umožnit interakci mezi 

tím, kdo sdělení vysílá a tím, kdo ho přijímá. Podobnou funkci v rámci této teorie plní 

pirátská rádiová vysílání, alternativní tisk určený minoritám ve společnosti, a také 

například samizdat. Teorie demokratické participace „odmítá trh jako vyhovující 

institucionální formu, stejně tak jako profesionální opatření a kontrolu směřující shora 

dolů. Participace a interakce jsou klíčové koncepty“ (McQuail, 1994: 132). 

Kritika knihy Čtyři teorie tisku pomyslně vyvrcholila v roce 1995, kdy byla 

vydána kniha Johna C. Nerona a dalších autorů nesoucí název Last Rights. Dvojznačný 

titul této publikace odkazuje k slovní hříčce využívající homofonii slov rights a rites, 

které pak mění smysl názvu z Poslední práva na Poslední pomazání (Nerone, 1995: 

XI.). Nejen Neronovu kritiku Čtyř teorií tisku je možné shrnout do několika hlavních 

bodů.  

Prvním z nich je argument, že i přes to, že se snaží jevit jako vědecká práce 

neovlivněná specifickými hodnotami, je možné na pozadí charakteristik teorií rozpoznat 

značný vliv historického kontextu jejího utváření. A to především období studené války 

a šíření amerického modelu médií vlastněných soukromými subjekty. Na tisk je skrze 

libertariánskou teorii nahlíženo jako na službu občanům, nikoli jako nástroj státu nebo 

jiné autority. To však vyvrací Thomas G. Guback tvrzením, že i v teorii libertariánské a 

společenské odpovědnosti dochází k tomu, že „média jsou nástroji s přidělenými 

rolemi, a to jmenovitě tvořit a násobit kapitál, sloužit zájmům kapitálu, protože jsou 

vlastněná a řízená kapitálem. (…) Pokud by tomu tak nebylo, náš mediální systém by byl 
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vlastněn a provozován filantropickými společnostmi a neziskovými korporacemi. (…) 

Mýtus svobodného tisku ve službách společnosti existuje, protože je v zájmu mediálních 

vlastníků jej zvěčňovat.“ (Guback, 1995: 29)   

Další bod kritiky Čtyř teorií tisku se týká patrného způsobu vysvětlování čtyř 

teorií z pohledu jen jedné z nich, a to prostřednictvím liberálně demokratických hodnot. 

Ve výsledku tak práce může působit jako obhajoba a upřednostňování libertariánské 

teorie (Nerone, 1995: 21).  

Třetí bod kritiky, a to, že autoři ve své práci zcela vynechali země třetího světa, 

se pokusil McQuail překonat svou výše popsanou rozvojovou teorií. 

Na pozadí kritiky Čtyř teorií tisku byla v roce 2004 vydána studie autorů D. 

Hallina a P. Manciniho vycházející pod názvem Systémy médií v postmoderním světě. 

Pomocí empirické srovnávací analýzy, a s návazností na Čtyři teorie tisku, se snažili 

popsat souvislosti mezi mediálními a politickými systémy. Přitom se zcela záměrně 

rozhodli soustředit pouze na rozvinuté demokratické země v západní Evropě a Severní 

Americe. Výsledkem této práce jsou tři modely mediálních systémů – liberální, typický 

pro Velkou Británii, Irsko a Severní Ameriku, demokraticko-korporativistický 

převažující v severní kontinentální Evropě a model polarizovaného pluralizmu 

charakteristický pro středomořské země jižní Evropy. „Liberální model charakterizuje 

relativní dominance tržních mechanizmů a komerčních médií. Pro demokraticko-

korporativistický model je typické tradiční soužití komerčních médií a médií 

provázaných s organizovanými sociálními a politickými skupinami a relativně aktivní, 

avšak legislativně omezená role státu. Model polarizovaného pluralizmu se vyznačuje 

integrací médií a stranické politiky, slabším historickým rozvojem komerčních médií a 

silnou rolí státu“ (Hallin, Mancini, 2008: 39). 

Prostředí českých médií je v rámci těchto modelů velmi těžké zařadit. Jak 

shrnují Jan Jirák a Tomáš Trampota v předmluvě výše zmíněné knihy, v našich 

podmínkách zatím nebyla shromážděna data o prvcích mediálních systémů, které autoři 

zkoumají. Hypotézy však mohou poukázat na kulturní a historickou blízkost 

se sousedním Německem a Rakouskem, což by umožňovalo nalézt společné 

charakteristiky českého mediálního systému se systémem demokraticko-

korporativistickým. Druhá polovina 20. století a nadvláda Sovětského svazu však 

přiblížila český systém spíše k modelu polarizovaného pluralismu. Po roce 1989 se 

média místo návratu k demokraticko-korporativistickému začala přiklánět 
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k charakteristikám vysoce komercionalizovaného liberálního modelu (Hallin, Mancini, 

2008). 

V nedávné době se někteří z mediálních teoretiků začali soustředit na možnost 

definovat normativní teorii, která by lépe reagovala na rychlé změny na nadnárodní 

úrovni, jako je například rostoucí globalizace. Z důvodu nemožnosti aplikovat teorie 

vznikající především z liberálně demokratických hodnot na rozvíjející se státy světa, 

dochází k formulování postkolonialistické teorie. Herman Wasserman ve svém článku 

s názvem Globalized Values and Postcolonial Responses
4
 na příkladu rozvoje 

mediálních systémů v jižní Africe zmiňuje několik klíčových bodů formujících 

normativní rámce, které lépe odpovídají historickému kontextu a charakteristikám nově 

se rozvíjejících demokratických společností. Mezi tři etické požadavky dle něj patří 

dohled nad politickou i ekonomickou mocí v lokálním i globálním smyslu. Pozornost 

médií a jejich funkce hlídacího psa vlády by se tedy měla zaměřovat nejen na vládu 

samotnou, ale i další formy moci. Těmito dalšími formami jsou myšleny právě důsledky 

sílící globalizace a nového rozložení geopolitické moci. Média by měla napravovat 

mocenskou nerovnováhu plynoucí z historického vývoje, a zároveň by měla být odolná 

vůči novým způsobům zneužívání moci za pomoci podpory antiimperialistického 

postkoloniálního diskurzu. Druhým etickým požadavkem je dle Wassermana potvrzení 

a sjednání kulturní identity. Média v rámci postkoloniální teorie mají směřovat 

k vytváření protidiskurzu toho, co je západními rozvinutými zeměmi viděno jako etické 

chování médií.  Výsledkem by pak mělo být zkřížení hodnot zemí jižní Afriky s již 

ustavenými etickými rámci západních společností. Klíčovým přetvářejícím bodem této 

normativní teorie je, že média mají nutně poskytovat prostor pro vyjádření menšinovým 

skupinám, a to za jejich vlastních podmínek. Posledním zmíněným etickým 

požadavkem kladeným na mediální systém prostřednictvím této teorie je přeměnit 

společnost a napravit nerovnosti způsobené apartheidem. Kromě již zavedené funkce 

médií hlídat, aby nedocházelo ke zneužívání státní moci, by měla také média přispívat 

k pochopení, jakým způsobem byla státní moc spojena s postupy v různých 

společenských oblastech (ekonomických, politických a kulturních). A to skrze 

legitimizující diskurz, do kterého média přispívala (Wasserman, 2006: 85-87). 

                                                 
4
 
Globalizované hodnoty a postkoloniální odezvy. 
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3 Vymezení teoretických konceptů 

3.1 Normativní modely veřejné sféry 

Normativní teorie týkající se veřejné sféry v moderních demokratických 

společnostech shrnuli a popsali autoři Ferree, Gamson, Gerhards a Rucht ve své práci 

s názvem Four Models of the Public Sphere in Modern Democracies. Níže jsou stručně 

vypsány jimi zmíněné charakteristiky čtyř tradičních normativních pohledů na funkce 

veřejné sféry – liberálně reprezentativní, liberálně participativní, diskursivní a 

konstruktivistický. Tyto modely jsou pak definovány na základě několika kritérií, které 

se týkají následujících bodů: kdo by se měl ve veřejné sféře vyjadřovat, v jakém typu 

procesu, jakým stylem a v neposlední řadě jaký je výsledek debat (Ferree et al, 2002: 

289-324).      

3.1.1 Model liberálně reprezentativní 

Tato skupina normativních teorií zahrnuje několik typů, které však spojuje 

společný pohled na veřejnou sféru jako na žádoucí prvek demokracie, přičemž je ale 

podíl participace obecné veřejnosti v této sféře nepřímý a limitovaný. Správně fungující 

a silná veřejná sféra je dle tohoto modelu umožněna především systémem formálního 

zastoupení veřejnosti politickými stranami. Přesto, že tento přístup uznává základní 

autoritou občany, není žádoucí, aby se občané podíleli na veřejném diskurzu o 

politických záležitostech. Za nositele veřejného diskurzu jsou považovány politické 

strany, které jsou však občanům plně odpovědné. Důvodem toho je představa, že 

občané nejsou dostatečně vybaveni, ať už informačně nebo pouhou vůlí, k podílení se 

na politických debatách. Výjimkou jsou tzv. experti, neboli dostatečně informovaní 

politicky nezaujatí občané, jejichž objektivní diskuze nad veřejnými problémy by měly 

být ze strany médií podporovány poskytnutím dostatečného prostoru. Hlavní úlohou 

drtivé většiny občanů je pak tedy v podstatě jen pravidelně vybírat své politické 

zástupce z množství proti sobě bojujících politických stran. Tím sílí i role médií jako 

povzbuzovatele občanů k účasti na volbách, stejně jako zprostředkovatele informací 

nutných k zodpovědné a inteligentní volbě (Ferree et al, 2002). 

Důležitým prvkem pro míru kvality veřejného prostoru je přehlednost 

umožňující občanům dohlížet na postupy vlády, které by měly být vedeny s vědomou 
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snahou naplnit zájmy občanů, kterými byla tato vláda zvolena. S rostoucí silou 

politických stran a organizací roste i předpoklad, že jejich názory, řešení a rozhodnutí, 

budou mít díky médiím větší možnost být vyslyšeny. S touto dominancí elity je spojena 

i důležitost poměrnosti síly jednotlivých stran, jejíž velikost je určena na základě 

volebního hlasování. „Proto by vládní úředníci, mluvčí hlavních stran a velké oficiální 

organizace, které mohou věrohodně tvrdit, že zastupují zájmy značné části občanů, měly 

ve veřejné sféře dominovat“ (Ferree et al, 2002: 292). Média by přitom měla zastávat 

roli nejen zprostředkovatele seriózních informací, ale také upozorňovat na podvodné 

praktiky, ke kterým může docházet mezi vládními představiteli, například ke korupci, 

dosazování nekompetentních jednotlivců do úřadu apod. Na druhé straně je tu 

nebezpečí, že média budou kvůli sledování svých vlastních zájmů poskytovat příliš 

velký prostor vyjádřením, která problematiku některých témat spíše nekriticky 

zjednodušují, nebo dokonce zkreslují. Liberálně reprezentativní model pojímá obsah 

veřejného diskurzu jako prostor pro volný trh myšlenek, který však na základě výše 

zmíněné poměrnosti sil, legitimně vylučuje názory menšinových skupin. Při této 

otevřenosti myšlenkám je však kladen důraz na způsob jejich vyjadřování, přičemž 

objektivní odstup a vyloučení emocí je zcela klíčové. Jednotlivci tak mohou říci 

v podstatě cokoli, ale pouze za předpokladu, že tak učiní bez jakýchkoli provokativních 

nebo útočných tendencí. Stejně tak musí být připraveni na to, že se jejich názory setkají 

s protiargumenty, které je nutné ve společné diskuzi projednat, a svůj názor pomocí 

rozumných argumentů obhájit. Mediální prostor veřejné sféry by měl být vyhrazen pro 

problémy, pro které se společnou diskuzí hledají nejvhodnější řešení. V případě, že je 

takové řešení nalezeno, mělo by dojít k celkovému uzavření tématu a přesunutí 

pozornosti na témata další. Celkově je tak veřejná sféra skrze tento model určena 

k tomu, aby prostřednictvím nalézání nejrozumnějších řešení v procesu diskuze 

odpovědných představitelů politických stran napomáhala a sloužila potřebám 

demokracie (Ferree et al, 2002). 

3.1.2 Model liberálně participativní 

Mezi základní charakteristiky liberálně participativních teorií patří představa o 

maximální účasti občanů ve veřejné diskuzi o záležitostech, které mohou ovlivňovat 

jejich životy. Občané by měli být trvale aktivními účastníky ve veřejné sféře, a 

prezentováním svých názorů by měli formovat veřejnou vůli a zesilovat její funkci. Na 

základě Rousseauových myšlenek přímé demokracie jsou zástupci této teorie skeptičtí 
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vůči institucionálním bariérám a strukturám (na jejichž principu fungují média), které 

podle nich participaci ztěžují. Žádoucí jsou dle tohoto modelu organizace s jednotlivci 

mající aktivní snahu participovat, což přispívá k větší odpovědnosti vedoucích 

představitelů. Na rozdíl od moderních politických stran, jejichž vedení spoléhá spíše na 

pasivitu svých členů, kteří na ně delegovali své politické zájmy. Pojítkem mezi 

participativním, diskursivním a konstruktivistickým modelem je také naděje vkládaná 

do představy o aktivně zvažující veřejnosti, která je tak schopná nejlépe posuzovat a 

hodnotit veřejné záležitosti. Začlenění individuálních členů veřejnosti do participace ve 

veřejné sféře z nich činí veřejné občany, což má důsledky i pro média. Ta by měla 

poskytnout náležitý prostor k formování jejich názorů a umožnit jim, aby se staly 

aktivními v politickém procesu. Kromě toho by média neměla preferovat pouze 

vyjádření expertů, ale dbát na aktivní zahrnování různých mluvčích a jejich 

různorodých zájmů. Vedle hlasů členů větších organizací by tak měly být prezentovány 

i hlasy obyčejných občanů nespadající pod žádnou strukturovanou organizaci. 

Zvyšování politické síly jednotlivců nebo skupin
5
 ve veřejném diskurzu je tedy 

považováno za jeden ze základních normativních závazků médií (Ferree et al, 2002). 

Způsob, jakým by měly být předkládány myšlenky v prostoru veřejné sféry, se 

v tomto případě liší od liberálně reprezentativního modelu v nevylučování 

emocionálních projevů. Emoce při vyjadřování stanovisek jsou naopak považovány za 

nápomocné při mobilizaci veřejnosti. Někteří ze zastánců této teorie jsou však ostražití 

vůči možným formám emociálních projevů. Ty mohou být v některých případech řízeny 

a motivovány chytlavými slogany odvádějícími pozornost a zjednodušujícími podstatu 

problémů. Neodmítnutí emocionálního projevu je tak spíše řízeno normativní potřebou 

zahrnout různorodou škálu komunikačních stylů, které mohou v ideálním případě 

zpochybnit zakořeněné pohledy na zdánlivě samozřejmé. S tím úzce souvisí opatrnost, 

se kterou zástupci tohoto modelu přistupují k uzavírání témat. Na rozdíl od zástupců 

modelu liberálně reprezentativního se totiž obávají, že projednávané téma bude 

uzavřeno předčasně, nebo dokonce bude dosaženo pouze jakési falešné shody, která jej 

neodpovědně odstaví od dalších politických debat. Liberálně participativní model tedy 

pro shrnutí považuje za základní normativní kritérium především umožnit a podpořit co 

nejširší a nejrozmanitější participaci občanů na projednávání společensky důležitých 

                                                 
5 
V anglickém originále autoři používají pro tento proces pojem empowerment, který je možné do českého 

jazyka doslovně přeložit jako „posílení“ nebo „zmocnění“.  
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témat. Veřejný diskurs by měl obsahovat různé komunikační styly, vyhnout se 

předčasnému uzavírání témat a spíše než preferovat vyjádření expertů, by měl být tento 

prostor poskytnut aktivním občanům s vůlí přispívat do společných diskuzí (Ferree et al, 

2002). 

3.1.3 Diskurzivní model 

Celkově je diskurzivní model složité oddělit od modelu liberálně 

participativního. Zcela se totiž shodují v normativním kritériu co možná nejširšího 

zahrnutí veřejnosti do veřejných diskuzí. Zahrnutí veřejnosti dle tohoto modelu ale 

navíc klade na ni samotnou normativní povinnost být veřejností kriticky zvažující. 

Důležitým představitelem diskursivního teorie je již zmíněný Habermas. Ten připouští 

fakt, že některé pravidelně se objevující záležitosti nevyžadují širší zahrnutí veřejnosti a 

rozhodnutí závisí na politických stranách, parlamentu, soudech apod. Ve chvíli, kdy 

jsou „v sázce důležité normativní otázky, je rozhodující, aby diskuze nebyla omezena na 

střed politického systému“ (Ferree et al, 2002: 300). Pro správné fungování veřejné 

sféry by tak do rozhodování o společensky důležitých záležitostech měli být zapojeni i 

ostatní aktéři z občanské společnosti. Tito okrajoví autonomní aktéři jsou Habermasem 

definováni jako malé, nebyrokratické organizace s minimální dělbou práce a jsou 

charakteristické spíše každodenními osobními zkušenostmi. Institucionální jádro 

občanské společnosti je tak dle Habermase složeno z „dobrovolných sdružení mimo 

oblast státu a ekonomie, mezi které se řadí (…) církve, kulturní spolky a 

akademie, nezávislá média, sportovní a volnočasové kluby, diskuzní společnosti, 

skupiny zainteresovaných občanů (…)“ (Habermas, 1992: 453). Habermas klade na 

formu organizace autonomních aktérů velký důraz, jelikož tvrdí, že seskupení 

nesvázaná byrokratickými pravidly komunikují výrazně jiným způsobem a jejich 

zahrnutí ve veřejné sféře je nezbytné. Jejich podstatnou výhodu vidí v oproštění se od 

povinností činit rozhodnutí a také v tom, že jejich činnost není ovlivňována nátlaky 

plynoucí z potřeby udržet chod organizace. Ve výsledku jsou tak tato volnější seskupení 

schopná svobodněji rozvažovat, přijímat a respektovat lepší argumenty ostatních aktérů 

diskuze. 

Hlavní pozornost diskurzivní teorie se obrací na způsob a obsah komunikace, 

která by měla především vést k výhře silnějšího argumentu nad slabším, a to bez ohledu 

na to, kdo jej zastává. Podle Habermasem formulovaného ideálu řečové situace je 

přitom nutné dodržet několik základních pravidel. Prvním z nich je nutnost izolovat 
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veřejný diskuzní prostor od politických i tržních zájmů a jakéhokoli ideologického 

zkreslení. Druhým je rovnost všech účastníků debaty, s čímž přímo souvisí i další 

pravidlo o neomezeném a univerzálním přístupu všech účastníků do veřejné sféry. 

Posledním důležitým požadavkem je racionalita diskurzu, který se v ideálním případě 

sestává z relevantních a jasných argumentů, jejichž cílem je dosáhnout konsenzu, který 

je obecně považován za pravdu (Kopřiva, 2009). Při hodnocení váhy argumentu se 

pozornost nesoustředí na to, kdo ho zastává, ale na míru jeho racionality, což znamená, 

že zcela odhlédnuto by mělo být například od mocenského postavení jednotlivých 

mluvčích. Za nezbytné je považováno vzájemné uznání mluvčích jako autonomních a 

racionálně smýšlející subjektů, jejichž tvrzení jsou přijata za předpokladu, že jsou 

podpořena platnými argumenty. Pokud dojde k tomu, že „tento proces je omezen 

politickou nebo ekonomickou silou nebo manipulací, nebo pokud jsou některé 

argumenty zakázány, potom účastníci neberou argumenty ostatních vážně – a podmínky 

ideální řečové situace nejsou naplněny“ (Ferree et al, 2002: 302). Zahrnutí veřejnosti do 

diskuze ve veřejné sféře je skrze tento model viděno také jako umožnění a podpora 

jejího deliberativního charakteru. V ideálním deliberativním procesu totiž nejde pouze o 

slušnost a vzájemný respekt jednotlivců, které jsou považovány za samozřejmé, ale jde 

hlavně o schopnost konstruktivně reagovat na různorodé argumenty, které mohou být 

v rozporu s hlavními a preferovanými názory. Předpoklad, který ještě předchází 

respektování odlišného názoru, je vlastní ochota k dialogu. Ta dle Habermase spočívá 

především v ochotě věnovat se důležitým bodům protistrany, zaujmout k nim vlastní 

stanovisko a to prezentovat na základě vlastních racionálních argumentů, které budou 

v případě nutnosti aktivně argumenty protistrany vyvracet. Normativní předpoklady 

tohoto modelu vylučují možnost ignorovat nebo prohlašovat argumenty protistran za 

neplatné nebo nerelevantní (Ferree et al, 2002). 

S právem na participaci ve veřejné sféře se však podle Jamese Huntera (1994: 

239) váže i odpovídající zodpovědnost za adekvátní vyjadřování. Ferree a další ho ve 

své práci citují následovně: „Za prvé, ti, kteří si nárokují právo nesouhlasit, by měli 

přijmout zodpovědnost debatovat (…) Za druhé, ti, kteří si nárokují právo kritizovat, by 

měli přijmout zodpovědnost porozumět (…) Za třetí, ti, kteří si nárokují právo 

ovlivňovat, by měli přijmout zodpovědnost nerozvášňovat (…) Za čtvrté, ti, kteří si 

nárokují právo participovat, by měli přijmout zodpovědnost přesvědčit“ (Ferree et al, 

2002: 304).  
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V diskurzivní teorii jsou účastníci veřejné diskuze vybízeni spíše ke sledování 

společného dobra než osobního prospěchu. Takové podmínky by v ideálním případě 

měly vést k pozvolnému vytváření konsensu a v prostředí vzájemného respektu nalézat 

řešení konfliktů. Když už ne k nalezení konsensu, měly by alespoň pomoci nalézt 

fungující kompromisní řešení (Ferree et al, 2002). 

Jak již bylo zmíněno, diskurzivní model sdílí nezbytnost zahrnutí veřejnosti do 

veřejného diskurzu s liberálně participativním modelem. Diskurzivní model však vidí 

zahrnutí okrajových autonomních aktérů nacházejících se mimo politický střed jako 

předpoklad pro rozvoj deliberativního charakteru veřejných diskuzí. Sama 

deliberativnost je totiž základním pojmem při definování diskurzivního modelu na 

základě Habermasových myšlenek. Stejně tak ochota ke konstruktivnímu dialogu a 

vzájemný respekt při hledání společných řešení. Podobnost s modelem liberálně 

reprezentativním je možné nalézt v pohledu na nezbytnost zdvořilého chování, i když 

v tomto případě je formulován volněji. Užití emocionálnějších projevů je při snaze 

dosáhnout shody v konfliktní situaci vnímáno jako prospěšné. Uzavření a opuštění 

tématu ve veřejném diskurzu není v případě nenalezení uspokojivé shody žádoucí. 

3.1.4 Konstruktivistický model 

Konstruktivisté na rozdíl od zástupců výše zmíněných modelů začínají 

především zpochybněním samotného oddělení občanské společnosti a státu jako 

podmínky pro fungující veřejnou sféru. Tímto zpochybněním existujících kategorií se 

snaží poukázat na nebezpečí mocenského vlivu probíhající prostřednictvím diskurzu. 

Výsledkem tohoto vlivu může být uspořádání, které se chybně jeví jako přirozeně 

vytvořené a nezpochybnitelné, ale ve skutečnosti zastírá systémovou nevyváženost a 

nerovnost. Mezi nejaktivnější teoretičky patří například Nancy Fraser, která začala 

formovat svůj kritický přístup na základě feministických teorií. Fraser v reakci na 

Habermasovo pojetí veřejné sféry, které předpokládá ostrou hranici mezi občanskou 

společností a státem, formuluje pojmy slabá veřejnost a silná veřejnost. Slabá veřejnost 

představuje Habermasem definovaný model veřejnosti formulující své názory 

prostřednictvím deliberativního procesu. Slabá je z důvodu nemožnosti dosáhnout na 

proces faktického rozhodování právě pro své striktní oddělení od státu. Naopak silná 

veřejnost je dle Fraser například parlament, který kombinuje deliberativní formování 

názorů na společný problém, které může vyvrcholit i v přijetí právně závazného řešení 

v podobě zákonů (Fraser, 1992: 132-136). Dále tvrdí, že „jakékoli pojetí veřejné sféry, 
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které vyžaduje ostré oddělení mezi (sdružující se) občanskou společností a státem, 

nebude schopno představovat formy samosprávy, vnitřní koordinace společnosti, a 

politické odpovědnosti, které jsou nezbytné pro demokratickou a rovnostářskou 

společnost. (…) Potřeba je spíše postburžoázní koncepce, která nám umožní si 

představit větší roli pro (alespoň některé) veřejné sféry, než pouhé autonomní tvoření 

názorů odstavené od autoritativního rozhodování“ (Fraser, 1992: 136).  

Pro konstruktivistický přístup je zahrnutí veřejnosti, stejně jako pro dva 

předcházející modely, silným normativním předpokladem. Aktivně však odmítá hlasy 

expertů, přičemž pozitivně jsou vnímána vyjádření marginalizovaných skupin ve 

společnosti. Čím větší různorodost účastníků ve veřejném diskurzu, tím více možností a 

pohledů na věc může být prezentováno, přičemž je při vnášení nových myšlenek vysoce 

hodnocena i kreativita. S upozaděním expertních hlasů souvisí i způsob promluvy 

obyčejných členů společnosti, kteří mohou při prezentování užít vyprávěcího stylu 

(příběhů) nejlépe reflektujících jimi samotnými získané zkušenosti. Zástupci této teorie 

se však nesnaží zpochybňovat přínos formálních argumentů a dialogu v diskuzi, spíše se 

snaží minimalizovat možné vyloučení některých mluvčích, kteří mohou mít vhodné 

argumenty, ale kvůli nevhodné formě prezentace nemusí být bráni na zřetel. Podobně 

jako liberálně participativní model je konstruktivistický model značně nedůvěřivý 

k předčasnému uzavírání témat a vždy nepovažuje dosažení shody za žádoucí. Spíše se 

snaží podporovat rozšiřování veřejného diskurzu dosud nepředstavitelnými myšlenkami 

a umožnit běžně neviditelným skupinám projevit svůj názor. Cílem je nepotlačit 

různorodost vyjadřování, kterou konstruktivisté vidí jako nezbytný oživující prvek 

demokracie (Ferree et al, 2002). 

3.1.5 Shrnutí čtyř modelů a základních kritérií pro vyhodnocení 
komparativní analýzy 

Výše zmíněné modely se soustředily především na zodpovězení několika 

hlavních otázek - kdo by měl být zahrnut do veřejné sféry, jaký je ideální proces a obsah 

diskuze, jakým způsobem se mají účastníci diskuze projevovat a nakonec, jaký výsledek 

by ze vztahu mezi diskursem a rozhodováním měl vyplynout. Shrnutí základních 

charakteristik demokratických teorií veřejné sféry je uvedeno v Tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 2: Shrnutí základních normativních kritérií čtyř modelů veřejné sféry 

 

 

LIBERÁLNĚ 

REPREZENTATIVNÍ 

LIBERÁLNĚ 

PARTICIPATIVNÍ 
DISKURZIVNÍ KONSTRUKTIVISTICKÝ 

Kdo 

participuje 

převaha elit 

odbornost 

poměrnost 

zahrnutí veřejnosti 
zahrnutí 

veřejnosti 
zahrnutí veřejnosti 

V jakém druhu 

procesu 

volný trh myšlenek 

přehlednost 

zesílení politické 

moci 
rozvažování 

zesílení politické moci 

uznání odlišného 

Jak by měly 

být myšlenky 

prezentovány 

odstup 

slušnost 

 

různé styly 

dialog 

vzájemný respekt 

slušnost 

kreativně pojaté 

vyprávění 

 

Výsledek 

vztahu mezi 

diskurzem a 

rozhodováním 

uzavření témat 

vyhýbání se 

předčasnému uzavření 

témat 

vyhýbání se 

předčasnému, na 

konsenzu 

nezaloženému, 

uzavření témat 

vyhýbání se výlučnému 

uzavření témat 

rozvoj politické 

společnosti 

Zdroj: FERREE, Myra M., GAMSON, William A., GERHARDS, Jürgen, RUCHT, Dieter. Theory and 

Society. 2002, s. 316. ISSN 03042421. 

Základní rozdíly mezi výše uvedenými modely jsou patrné hned u několika 

bodů. Upřednostňování elit a jejich vyjádření ve veřejném diskurzu u modelu liberálně 

reprezentativního má proti ostatním modelům slabé zastoupení. Zahrnutí veřejnosti je 

tedy pro teorie demokratické veřejné sféry jedním z mála normativních požadavků, ve 

kterých se ve většině případů teorie shodují. Tam, kde reprezentativní teorie vidí v 

preferenci účasti expertů velký význam pro rozumné nalezení řešení, konstruktivisté ji 

považují za snahu ovládat diskurz tak, aby zastíral, obhajoval a ospravedlňoval 

existující mocenské vztahy.  

Poměrné rozdělní prostoru ve veřejném diskurzu jasně vidí pouze model 

diskurzivní. A to tak, že by prostor měl být v případě potřeby rozhodnutí o nerutinních 

záležitostech přisouzen rovnoměrně mezi účastníky v politickém centru a mezi ty 

okrajové, autonomní. Co se týče jeho obsahu, žádná ze čtyř teorií nezastává jakákoli 

omezení. Naopak koncept veřejného prostoru je pojímán především liberálně 

reprezentativní teorií jako zcela volný trh myšlenek. 

Forma přednášení myšlenek je dalším bodem, ve kterém se modely rozcházejí. 

Liberálně reprezentativní teorie vyžaduje slušnost a emocionální odstup. Diskurzivní 

teorie slušnost také považuje za důležitou, nicméně již ne tak výrazně, a spíše než 

nadhled upřednostňuje vzájemný respekt mezi účastníky. Potřeba obhájit dostatečný 

stupeň vzájemné slušnosti je mírně upozaděna kvůli možnému konfliktu s potřebou 

zahrnutí široké veřejnosti v případě participativního modelu. 

Rozvážnost je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro naplnění diskurzivní 

teorie, stejně tak dialog, který za předpokladu výměny promyšlených argumentů 
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představuje nejefektivnější formu komunikace. Participativní teorie pak vedle dialogu 

klade spíše důraz na různorodost komunikativních stylů, která napomáhá zahrnutí 

různých společenských skupin.  

Ohledně způsobu ukončení tématu se opět neshoduje pouze model liberálně 

reprezentativní, který považuje ukončení a opuštění tématu za velmi podstatné pro 

správné fungování procesu řešení společných problémů. Proti tomu však stojí ostatní 

modely, které vidí hrozbu v možném předčasném uzavření tématu, nebo nalezení 

falešné shody, kvůli které by pak téma bylo uzavřeno, aniž by došlo k uspokojivému a 

správnému řešení. 

Vyhodnocení praktické části této práce, která obsahuje komparativní analýzu 

veřejné sféry na internetu a v tištěných médiích, bude provedeno především na základě 

míry naplnění normativního kritéria zahrnutí široké veřejnosti reprezentované různými 

jednotlivci a jejich různými názory. A to především s pomocí diskurzivního modelu, ale 

stejně tak, díky silné podobnosti v pohledu právě na toto kritérium, i s pomocí liberálně 

participativního modelu. Konstruktivisté sice vidí v zahrnutí veřejnosti také důležitou 

součást své teorie, ovšem je pro ně spíše prostředkem k posílení hlasů 

marginalizovaných skupin, které jsou upřednostňovány, a jejich cílem je především 

zviditelnění rozdílů ve společenském systému. Proti tomu diskursivní a participativní 

model vidí v zahrnutí veřejnosti zcela klíčovou podmínku pro správně fungující 

veřejnou sféru. Jedině díky umožnění a maximalizaci účasti občanů je možná její 

samotná existence, a také se od míry naplnění tohoto kritéria odvíjí její síla. S tím 

souvisí i politické posílení názorů různých společenských skupin a jejich podpora 

v účastnění se ve veřejném diskurzu, které napomáhá potřebnému rozšíření různorodosti 

myšlenek. Právě možnost prezentování všech zájmů by měla být základní podmínkou 

fungování demokratického mediálního systému, který by měl jednotlivci umožnit mít 

svůj podíl na rámcování veřejné politiky (Curran, 1991: 30). Výjimečný důraz na tuto 

rozlišnost účastníků diskurzu klade Habermas konkrétně ve smyslu zahrnutí okrajových, 

autonomních členů společnosti, jejichž myšlenky neovlivněné mocenskými vztahy vidí 

jako životadárné pro veřejnou sféru (viz kapitola 3.1.3). 
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3.2 Výzkum veřejné sféry 

3.2.1 Je internet lepší veřejnou sférou? Srovnání starých a nových 
médií v USA a Německu 

Srovnávací studii veřejné sféry v tradičních a nových médiích se věnovali autoři 

Jürgen Gerhards a Mike S. Schäfer a její výsledky publikovali v článku s názvem Je 

internet lepší veřejnou sférou?
6
 V mnoha případech je jejich teoretickým zázemím a 

metodologickým postupem tato práce inspirována, proto jsou kromě shrnutí důležitých 

bodů studie v následujícím textu zahrnuty i další rozšiřující informace potřebné 

k doplnění teoretického zázemí této práce (viz níže například druhy fór nebo principy 

internetového vyhledávání).  

Analýza Gerhardse a Schäfera reaguje na množící se kritická srovnání tradičních 

a nových médií v rámci teorie fungující veřejné sféry. Veřejný prostor v tisku, televizi a 

rádiu dostatečně neumožňuje kvůli technologickým vlastnostem těchto médií aktivně 

zapojit jednotlivce do diskuze o společenských problémech. Proti tomu jsou v poslední 

době často stavěna nová média, která jsou viděna jako schopná vytvořit zcela nový 

kyberprostor zahrnující nebývale širokou veřejnost, a přitom jim zároveň umožnit 

aktivní diskuzi. Proto se studie zaměřuje na porovnání veřejného prostoru v tradičních a 

nových médiích v Německu a USA na základě Habermasova participativního modelu. 

Odpověď na otázku, zda je internet lepší veřejnou sférou, se snaží nalézt skrze srovnání 

obsahu ve vybraných tištěných titulech a obsahu internetu, který je organizován 

prostřednictvím internetových vyhledávačů.  

Koncepční rámec studie se opírá o definování veřejné sféry jako fóra, ve kterém 

se společně projednávají relevantní problémy, a občané v něm mohou kontrolovat 

politické, ekonomické a jiné elity. S tím souvisí normativní formulování žádoucí role 

veřejné sféry prostřednictvím participativního (diskurzivního modelu) obhajovaného 

Habermasem, ale i dalšími teoretiky zastávající podobné pohledy (Benjamin Barber, 

Peter Dahlgren, Paul Hirst, atd.). Gerhards a Schäfer u tohoto modelu zdůrazňují 

nutnost co nejširšího možného populárního zahrnutí různých aktérů z důvodu jejich 

větší nezávislosti na byrokratických strukturách, která je pro zdravý chod veřejné sféry 

žádoucí (viz též kapitola 3.1.3).  

                                                 
6
 V angl. Is the internet a better public sphere? Comparing old and new media in the USA and Germany. 
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Normativní požadavky tohoto modelu jsou však formulovány tak, aby byly 

aplikovatelné na veřejnou sféru jako celek, přestože mohou být realizovány v různých 

fórech v rámci veřejného prostoru. V této studii jsou zmíněny tři typy fór autorů 

Gerhardse a Neithardta (1993), které mohou být tříděny hierarchicky podle (1) 

zpracování organizační struktury, (2) jejich otevřenosti, tj. stupeň, který dovoluje 

občanům se účastnit a (3) jejich sociálního vlivu (Gerhards, Schäfer, 2010: 144). 

První fórum je ve volném překladu prostorem veřejného setkávání (encounter 

public sphere) a skládá se z každodenní komunikace mezi občany. Realizuje se 

například na ulicích, v parcích, v restauračních zařízeních nebo kavárnách. Nemá 

žádnou specifickou organizaci a odehrává se v ní diskuze občanů na různá témata. 

Celkový vliv na společnost je však nízký, stejně tak jako počet lidí, které mohou 

jednotlivá témata veřejně zasáhnout. Druhé fórum, veřejné události, se projevuje třeba 

při setkáních na radnicích, veřejných přednáškách nebo například protestních 

shromážděních. Organizační struktura tohoto fóra je minimální a dominuje v něm 

především odborná veřejnost. Vliv na společnost je však v tomto případě o něco větší 

než u veřejného setkávání. Třetí fórum ve veřejné sféře tvoří masová média, která jsou 

charakteristická technickou i organizační strukturou. Dominují v nich odborníci, mezi 

něž patří například žurnalisté, přičemž ostatní občané jsou v roli spíše pasivních 

příjemců jejich sdělení. Ze všech tří fór mají masová média největší vliv na společnost 

prostřednictvím formování a ovlivňování názorů svého publika. Samotným 

prezentováním určité události masovými médii ale také nevyhnutelně dochází k redukci 

sociální komplexnosti, jelikož do výsledného prezentovaného obsahu se dostane pouze 

část z celkového počtu událostí, aktérů a témat. Selektivní povaha může být ovlivněna 

různými zájmy a je v rozporu s normativním ideálem participativního modelu. Proto 

jsou masová média viděna jako silně regulovaný prostor veřejné komunikace, který 

systematicky upřednostňuje institucionalizované a mocné aktéry a vylučováním malých 

aktérů ochuzuje veřejnou debatu (Gerhards, Schäfer, 2010). 

V tomto bodě autoři studie zmiňují optimistická přání některých teoretiků 

týkajících se rozvoje internetu (viz také kapitola 2.3), kteří v tomto novém médiu vidí 

nástroj na vybudování lepší veřejné sféry. A to především díky zvyšování počtu lidí, 

kteří se mohou k internetu připojit a skrze jeho obsah prezentovat svá alternativní 

hodnocení a interpretace veřejných problémů. Autoři studie ale také dodávají, že to, zda 

je internetová komunikace opravdu “lepší“ z pohledu participativního modelu, ještě 

nebylo zcela empiricky prokázáno a mělo by být předmětem dalších výzkumů. Pokud 
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ale ke srovnání dojde, je důležité srovnávat systematicky, k čemuž má posloužit právě 

výše zmíněné rozdělení veřejné sféry na jednotlivá fóra. Protějšek k tradičnímu 

veřejnému setkávání se v internetové komunikaci projevuje jako interpersonální 

komunikace probíhající skrze e-mailovou poštu. Stejně tak jako v tradiční formě, i zde 

je vliv na širší společnost nízký, což je dáno malým počtem zahrnutých účastníků. 

Fórum veřejných událostí se v prostředí nových médií formuje v obsahu diskuzních fór 

nebo blogů, kde se začínají objevovat i propracovanější požadavky na strukturu. Počet 

účastníků, kteří diskutují na vybraná témata je vyšší než u předchozího typu. Protějšek 

masových médií je možné nalézt ve velkých portálech organizujících internetový obsah, 

tedy ve vyhledávačích. V Tabulce č. 3 jsou uvedeny základní charakteristiky tradičních 

a na internetu založených fór veřejné sféry. 

Tabulka č. 3: Shrnutí základních charakteristik tradičních a internetových fór veřejné sféry 

TRADIČNÍ 

VEŘEJNÁ SFÉRA 

VEŘEJNÁ SFÉRA 

V PROSTŘEDÍ INTERNETU 

ORGANIZAČNÍ 

PŘEDPOKLADY 

OTEVŘENOST K 

PARTICIPACI 

VLIV NA 

SPOLEČNOST 

Setkávání e-mail, posílání zpráv, atd. nízké vysoká nízký 

Veřejné události diskuzní fóra, blogy, atd. střední střední střední 

Masová média internetové vyhledávače vysoké nízká vysoký 

Zdroj: GERHARDS, J. a M. S. SCHÄFER. Is the internet a better public sphere? Comparing old and 

new media in the USA and Germany.New Media. 2010-02-19, roč. 12, č. 1, s. 146. ISSN 1461-4448. 

Autoři proto na základě tohoto rozdělení srovnávají fóra, která jsou dle jejich 

názorů organizačně a svou otevřeností na stejném stupni, a stejně tak jsou obě 

hodnocena jako mající největší vliv na společnost. Z tradičních médií byla k analýze 

vybrána tištěná média, jejichž obsah byl porovnáván s obsahem 

nalezeným internetovými vyhledávači. Dále bylo potřeba redukovat analytickou 

komplexnost, a proto se autoři zaměřili na jedno specifické téma ve dvou vybraných 

zemích – USA a Německu. Téma muselo být zahrnuto v obou typech médií a muselo 

splňovat požadavek silného zájmu občanské veřejnosti. Tyto požadavky splňoval 

výzkum lidského genomu, který byl pro své možné etické, sociální i zákonné důsledky 

hojně diskutovaným tématem velké části společnosti. Jako „lepší“ byl uznán ten typ 

veřejné sféry, který byl schopen zahrnout do veřejného diskurzu více hodnocení a 

argumentů různých aktérů. 

U tištěných médií byla data pro výzkum shromážděna z elitami čtených titulů 

Süddeutche Zeitung, the Frankfurter Allgemeine, The Washington Post a The New 

York Times v časové periodě od roku 1999 do roku 2001. Byly vybrány z důvodu, že 

autoři je považují za hlavní tituly v procesu ovlivňování rozhodování a také poskytují 
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témata dalším menším médiím. Na základě vybraných klíčových slov došlo k vyčlenění 

kolem 1900 článků. Stejná klíčová slova pak byla vložena do zvolených internetových 

vyhledávačů - google.de, yahoo.de, fireball.de,  google.com, yahoo.com, msn.com. 

Z čehož bylo získáno 144 internetových stránek, přičemž bylo vždy vybíráno pouze 

z prvních 30-ti nalezených a vyhledávačem poskytnutých odkazů. Shromážděné články 

z obou typů médií byly kódovány za užití obsahové analýzy. Pro potřeby posouzení 

výsledků na základě participativního modelu veřejné sféry bylo kódováno množství 

mluvčích, druhy hodnocení a interpretace výzkumu lidského genomu (Gerhards, 

Schäfer, 2010). 

Pro posouzení škály aktérů (zejména pak z občanské společnosti), museli měřit 

míru jejich zahrnutí do veřejné komunikace s pomocí relativních četností. Aktéři proto 

byli seskupeni do 19-ti skupin, přičemž Tabulka č. 4 ukazuje zjištěnou míru jejich 

účasti. 
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Tabulka č. 4: Podíl účasti skupin aktérů na internetu a v tištěných médiích (v %) 

 
TIŠTĚNÁ MÉDIA INTERNET 

Vědečtí aktéři 55,3 59,6 

Bio-/přírodní vědy 43,9 54,2 

Sociální vědy/umění a humanitní 7,0 2,1 

Vědecká správa 2,1 2,9 

Ostatní vědci a akademici 2,3 0,4 

Ekonomičtí aktéři 15,3 3,8 

Biotechnologické a farmaceutické společnosti 10,9 2,1 

Makléři a finanční manažeři 3,0 1.3 

Ostatní ekonomičtí aktéři 1,4 0,4 

Politické centrum 14,0 8,8 

Výkonní úředníci (vláda, ministerstva) 7,9 3,8 

Zákonodárci 1,1 - 

Soudci 1,2 - 

Politické strany 0,6 0,4 

Ostatní politici 3,1 4,6 

Periferie politiky: občanská společnost 5,1 3,8 

Církev 0,7 - 

Sociální hnutí a nevládní organizace 0,7 0,4 

Pacienti, invalidé, charitativní organizace 0,5 0,8 

Umělci 2,1 - 

Ostatní občanská společnost 1,1 2,5 

Externí žurnalisté 6,3 21,5 

Různí 3,8 1,7 

Čtenáři 3,6 - 

Ostatní aktéři 0,2 1,7 

N* 2609 574 

* N = počet článků 

Zdroj: GERHARDS, J. a M. S. SCHÄFER. Is the internet a better public sphere? Comparing old and 

new media in the USA and Germany.New Media. 2010-02-19, roč. 12, č. 1, s. 149. ISSN 1461-4448. 

Výše uvedené hodnoty neprokázaly větší zahrnutí aktérů občanské společnosti u 

internetové komunikace. Vědečtí aktéři mají nejvíce procent v případě tištěných médií i 

internetu. Společně s externími žurnalisty tvoří dominantní skupiny aktérů, což platí pro 

USA i Německo (Gerhards, Schäfer, 2010). 

Kromě míry zastoupení jednotlivých aktérů dále autoři zkoumali obsah 

komunikace. Aktéři mohou totiž dané téma kladně podpořit, odmítnout, nebo k němu 

zaujmout neutrální postoj. Ve veřejné komunikaci je často patrná snaha o úspěšné 

prosazení jednoho hodnocení, které bude mezi ostatními privilegované. Jakoukoli 

dominanci určitého hodnocení však participativní model odmítá a požaduje neustálé 

pluralitní zastoupení různých hlasů. Z výsledků výzkumu však autoři vyvodili závěr, že 

ani zde internetová komunikace neobsahuje více textů, které by nabízely větší množství 
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určitých hodnocení (kladné, záporné, neutrální) a naopak mírně dominují prohlášení bez 

jakéhokoli hodnocení. 

Autoři studie využili také možností kvalitativní rámcové analýzy, jejímž 

výsledkem bylo definování čtyř rámců, které byly užity při interpretaci tématu výzkumu 

lidského genomu. Rámce byly nazvány jako vědecko-lékařský, ekonomický, politický a 

socio-etický, přičemž každý z nich obsahoval další podrobnější rozčlenění na menší 

tematické okruhy. Při provádění analýzy se však větší rozmanitost rámcování v  

internetových obsazích nepotvrdila. 

Ve výsledku tak tento výzkum nepotvrdil myšlenku, že by internet poskytoval ve 

srovnání s tištěnými médii lepší komunikační prostor ve smyslu normativních 

požadavků participativního modelu. V tradičních a nových médiích se ukázalo, že 

prostor je ovládán především vědeckými aktéry, přičemž zahrnutí občanské společnosti 

je minimální. Stejně tak jsou v obou mediálních typech dominantní většinou kladná 

hodnocení. Ve smyslu složení a charakteru komunikace se tak ve výsledku jeví 

internetová komunikace jako ještě více jednostranná a méně otevřená pro okrajové 

účastníky než tištěná média. Tyto výsledky jsou například shodné s výsledky studie Ann 

Zimmermann, která mezinárodně analyzovala vybraná politická témata. 

Předpokládanou příčinou usměrňování pozornosti v online komunikaci vidí 

Zimmermann v hierarchické struktuře internetových vyhledávačů podobné té, kterou 

můžeme najít i v redakcích novin. Aktéři občanské společnosti jsou v důsledku těchto 

organizačních struktur systematicky diskriminováni proti vládním aktérům, což 

nepřispívá k větší demokratičnosti internetové komunikace (Zimmermann, 2006). 

Hlavním důvodem je způsob, jakým vyhledávače informace vybírají. Vyhledávací 

mechanismus Googlu funguje na principu „PageRank“ algoritmu, což znamená, že míra 

důležitosti stránky se odvíjí podle toho, kolik jiných stránek na ní odkazuje, a také na 

jak důležité stránky odkazuje ona sama (The Economist Technology Quarterly, 2004). 

To přímo zvýhodňuje velké, institucionalizované aktéry, které na sebe vzájemně 

odkazují a vytváří tak silné sítě, což ovlivňuje pozici ve výsledcích vyhledávání. „To 

znamená, že ačkoli může být možné někde na internetu nalézt obrovskou rozmanitost 

aktérů a stanovisek, a ačkoli stránky nevládních organizací, blogy, diskuzní fóra, atd. 

budou poskytovat prakticky všechny myslitelné pohledy, je nepravděpodobné, že běžný 

uživatel tento obsah nalezne. Je tomu tak z důvodu, že pouze příslušné URL, ne 

vyhledávač, by přivedl uživatele na alternativní stránku“ (Gerhards, Schäfer, 2010: 

156). Autoři tak zakončují svůj článek upozorněním na tento fakt, který by mohl ve 
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výsledku negativně ovlivnit veřejnou debatu. Proti tomu autoři staví tradiční média, 

která díky určitým žurnalistickým normám, jako je vyvážené zpravodajství a neutralita 

při výběru aktérů a jejich vyjádření, mohou stále ještě poskytovat lepší veřejný prostor, 

než formují nová média.  
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4 Výzkum 

4.1 Operacionalizace 

4.1.1 Téma výzkumu 

Praktická část této práce se zaměřuje na analyzování veřejného prostoru 

v podmínkách českých médií, a to především z pohledu možností okrajových aktérů 

pronikat do mediálních obsahů, k čemuž dochází na pozadí porovnání tradičních a 

nových médií. Pro takové porovnání bylo potřeba zvolit téma s vyšším potenciálem 

získat pozornost širší veřejnosti a médií. Na základě předběžných výběrů bylo zvoleno 

téma vyhlášení zákazu prodeje tvrdého alkoholu ministrem zdravotnictví Leošem 

Hegerem, pro které se v médiích ustavil ne zcela přesný název „prohibice“. A to od 

počátku tohoto vyhlášení dne 14. září roku 2012 do odvolání, které proběhlo dne 27. 

září roku 2012. Na základě podnětů čerpaných z odborné literatury v teoretickém 

zázemí soustředícím se především na participativní a diskurzivní model a ze studie 

autorů Gerhardse a Schäfera (2010) pak byly zformulovány dvě hlavní výzkumné 

otázky, které umožnily operacionalizaci hlavního tématu. Jsou jimi následující: 

1. Jací aktéři jsou nejčastěji citováni nebo parafrázováni v článcích, jejichž 

odkazy jsou zobrazeny na prvních dvou stranách internetových vyhledávačů po 

zadání klíčového slova „prohibice“? 

2. Jací aktéři jsou nejčastěji citováni nebo parafrázováni v článcích 

obsahujících klíčové slovo „prohibice“, které jsou k dispozici v tištěných médiích? 

Základní hypotézou založenou částečně na výsledcích studie Gerhardse a 

Schäfera totiž je, že institucionalizovaní aktéři z politického středu a vědeckých kruhů 

se budou v tištěných médiích vyskytovat nejčastěji. Ten samý předpoklad platí pro 

obsahy získané pomocí internetových vyhledávačů. Hlasy okrajových aktérů, občanské 

veřejnosti, nebudou na internetu zastoupeny ve výraznější míře než v tištěných médiích. 

Dále byly zformulovány čtyři vedlejší výzkumné otázky, které vyplynuly 

z prvních analýz zkoumaných materiálů a vzhledem k hlavnímu tématu této práce jsou 

považovány za důležité. 

3. Jaká témata související s prohibicí jsou aktéry zmiňována v internetových 

mediálních obsazích? 



Lucie Čížková  Diplomová práce 47 

 

   

4. Jaká témata související s prohibicí jsou aktéry zmiňována v tištěných 

médiích? 

5. Jaká témata související s prohibicí jsou aktéry zmiňována v internetových 

mediálních obsazích nejčastěji? 

6. Jaká témata  související s prohibicí jsou aktéry zmiňována v tištěných 

mediích nejčastěji? 

Dílčím předpokladem je, že soubor témat získaných z analýzy tištěných médií se 

bude mírně lišit od souboru témat získaných z internetu. A také, že v internetových 

obsazích budou více zastoupena témata, která nastalou prohibiční situaci nějakým 

způsobem hodnotí, spíše než nehodnotící prohlášení.  

Poslední výzkumná otázka č. 7 je doplňující a týká se předpokladu, že 

internetové mediální obsahy, které je možné nalézt po zadání klíčového slova 

„prohibice“ na prvních dvou stranách výsledků vyhledávačů, pochází z větší části 

z internetových verzí tištěných titulů.  

7. Jaké typy webových stran jsou k dispozici na prvních dvou stránkách 

internetových vyhledávačů po zadání klíčového slova „prohibice“? 

4.1.2 Výzkumné metody 

Pro výzkum byla zvolena kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu. 

Nejdříve bylo přistoupeno ke kvalitativní analýze vybraných textů a pomocí techniky 

otevřeného kódování došlo k seskupení podobných aktérů, typů webových stránek, ale 

také témat spojených s prohibicí do několika kategorií s detailními popisy různých 

konkrétních charakteristik (Strauss, Corbin, 1990: 42-52). V případě témat spojených 

s prohibicí bylo přistoupeno ještě k druhému výzkumnému kroku, a to k axiálnímu 

kódování umožňující získané údaje z kódování otevřeného dále seskupovat do 

souhrnných kategorií (Strauss, Corbin, 1990: 70-85). Za využití metody rámcové 

analýzy
7
 pak byla ještě témata zasazena do širších vysledovaných kontextových rámců, 

které se v průběhu analyzování obsahů pravidelně objevovaly. Těmito kroky bylo 

možné nalézt odpověď na vedlejší výzkumné otázky (č. 3 a 4) týkající se odlišností 

souboru témat zmíněných na internetu a v tištěných médiích. Konkrétněji definovaná 

                                                 
7 
Rámcovou analýzu rozpracovává například Ladislava Šulcová ve své diplomové práci s názvem 

Rámování mediálních obsahů z roku 2010. Proces rámcování popisuje mimo jiné jako proces „vytváření 

smyslu“, při kterém ve snaze o referování o větším souboru roztříštěných skutečností je nutné užít 

interpretační rámce. Při procesu vytváření rámců dochází k čerpání z obecného kulturního a sociálního 

diskurzu (Šulcová, 2010: 14).  
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témata, skupiny aktérů a typy webových stránek pak mohly být využity v kvantitativní 

části výzkumu, kde byla data kvantifikována. 

Kvantitativní analýza byla hlavní metodou použitou při zjišťování míry účasti 

aktérů v obsazích sdělení v nových i tradičních médiích (otázky č. 1 a 2). Kvantitativní 

analýza byla zvolena z důvodu, že nabízí vysokou míru strukturovanosti a tím i vysoký 

stupeň ověřitelnosti. Tato metoda umožňuje zpracovat větší množství textů a díky 

přesným pravidlům jejich kódování také systematické a intersubjektivní ověření 

dosažených výsledků (Scherer, 1998: 30-36). Kvantifikováním výsledných dat 

získaných pomocí předcházející kvalitativní analýzy tak mohlo dojít k zodpovězení 

otázek ohledně míry výskytu jednotlivých témat v obou typech médií (otázky č. 5 a 6) a 

také ohledně míry výskytu konkrétních typů webových stran (otázka č. 7). 

4.1.3 Výběrový soubor 

Vzhledem ke snaze porovnat vybrané charakteristiky veřejného prostoru mezi 

dvěma odlišnými typy médií, novými a tradičními, bylo zapotřebí vybrat alespoň 

jednoho zástupce z obou typů. Zároveň bylo nutno přihlédnout k potřebě vybrat takové 

zástupce, které umožní systematické srovnání (viz také kapitola 3.2.1 a různá fóra ve 

veřejné sféře). Vezmeme-li v úvahu masová média jako typ fóra tradiční veřejné sféry 

mající na společnost největší vliv (ve srovnání například s veřejnou přednáškou), 

nalezneme její odpovídající protějšek v prostředí internetové veřejné sféry u 

internetových vyhledávačů. Z tradičních médií byla zvolena ta tištěná, konkrétně pak tři 

tituly celostátního denního tisku – Mladá fronta DNES (789 tis. čtenářů na vydání), 

Hospodářské noviny (190 tis. čtenářů na vydání) a Blesk (1,29 mil. čtenářů na vydání).
8
 

Za zástupce nových médií byly zvoleny internetové vyhledávače seznam.cz a google.cz 

Texty postupující k analýze byly vybrány na základě několika předem 

definovaných kritérií. U tištěných médií byly z jednotlivých výtisků od 14. do 27. září 

2012 ke kódování vybrány takové články, které se více jak z poloviny svého obsahu 

věnovaly aktuálnímu zákazu prodeje tvrdého alkoholu a alespoň jednou obsahovaly 

slovo „prohibice“. Vyloučeny tak byly články týkající se například alkoholu obecně a 

závislosti na něm, které se žádným způsobem netýkaly zvoleného tématu prohibice. 

Celkem bylo na základě definovaných kritérií vybráno za tištěná média ke kódování 76 

článků. V případě shromažďování textů z internetových obsahů bylo postupováno tak, 

                                                 
8 
Uvedená data o odhadované čtenosti byla převzata z tiskové zprávy Unie vydavatelů ze dne 9. srpna 

2012 a byla zjištěna v rámci výzkumu Media projekt za 1. čtvrtletí 2012 a 2. čtvrtletí 2012 
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že klíčové slovo „prohibice“ bylo denně zadáváno do vyhledávacího okénka na obou 

vyhledávačích.
9
 Nalezené výsledky z prvních dvou stran a články, ke kterým odkazy 

vedly, byly ukládány do archivu. Po vyhlášení ukončení zákazu prodeje tvrdého 

alkoholu došlo k dodatečnému vyloučení nevhodných článků. Například to byly 

opakující se články, články nevěnující se z více jak poloviny tématu aktuální prohibice, 

články, které sice obsahovaly slovo prohibice, ale odkazovaly například na půjčovnu 

kostýmů apod. Z 281 uložených článků do archivu postoupilo jako vhodných ke 

kódování 118 z nich. Za oba typy médií tak bylo shromážděno a zakódováno 

dohromady 194 článků.  

4.1.4 Technika zkoumání 

Před samotným procesem kódování vybraných článků v rámci kvantitativní 

analýzy bylo stanoveno celkem devatenáct proměnných pro kódovací knihu.
10

 Některé 

z těchto proměnných byly definovány na základě první kvalitativní části výzkumu. 

Následuje jejich seznam se stručným popisem: 

1. Datum vzniku článku – jedná se o datum uvedené u článku, v případě 

tištěných novin jde o datum vydání 

2. Datum uveřejnění – jde o datum, kdy byl článek zobrazen na prvních dvou 

stranách internetových vyhledávačů, v případě tištěných novin není tato proměnná 

vyplněna 

3. Médium – internet, tisk 

4. Titul – seznam.cz, google.cz, Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny, 

Blesk 

5. Webová strana – konkrétní název webové strany, ze které byl internetový 

článek získán 

6. Typ webové strany -  typy webových stran byly rozčleněny na výhradně on-

line informační portály, on-line verze tištěných titulů, blogy a ostatní 

7. Název článku – konkrétní znění titulku 

                                                 
9 
Aby bylo alespoň částečně zamezeno možnému zkreslení při zobrazování výsledků, bylo v nastavení 

internetového prohlížeče Windows Internet Explorer 9 zvoleno blokování všech souborů cookie ze všech 

webů  

10 
Ukázka kódovacího archu je umístěna v Příloze č. 1 
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8. Jméno hlavního aktéra – konkrétní jméno aktéra, který je ve článku zmíněn 

nejčastěji nebo na prvním místě, a zároveň je jeho vyjádření věnováno nejvíce prostoru, 

a to ať už jeho přímým citováním nebo parafrázováním.  

9. Typ hlavního aktéra – typy aktérů byly rozčleněny na kategorie politiků, 

výkonných úředníků (ministr/ministerstvo, předseda vlády, prezident apod.), zástupců 

vlivových skupin (prezident Vývozců a dovozců lihu, předseda Sdružení výrobců 

lihovin apod.), podnikatelských subjektů a jejich zástupců (majitelé barů, generální 

ředitel společnosti Rudolf Jelínek, zaměstnanci v roli ochránců ekonomických zájmů 

zaměstnavatele apod.), odborníků (lékaři, ekonomové, žurnalisté, apod.), občanů 

(obyčejní lidé, zaměstnanci v roli občanů hájících své osobní zájmy apod.), umělců a 

ostatních. 

10. Způsob citování hlavního aktéra – přímé citování, nebo parafrázování 

11. Hlavní téma hlavního aktéra – téma, kterému hlavní aktér věnuje největší 

prostor, nebo je s tímto tématem spojen prostřednictvím jeho parafrázováním. Na 

základě předešlého kvalitativního výzkumu byly určeny kategorie týkající se dílčích 

oznámení o prohibici, ekonomických dopadů prohibice, zdravotních důsledků, diskuze 

o ne/správnosti vyhlášení prohibice, emocionálně zabarvených bezprostředních reakcí, 

projevů komerčních subjektů, legislativních otázek, postupu policie, historického 

kontextu a ostatních. Tato témata jsou konkrétněji rozepsána a doplněna o příklady 

v kapitole 4.2.1. 

12. Jméno prvního vedlejšího aktéra - konkrétní jméno aktéra, který je v článku 

zmíněn nejčastěji hned po hlavním aktérovi nebo na druhém místě. 

13. Typ prvního vedlejšího aktéra - typy těchto vedlejších aktérů jsou 

rozčleněny stejně, jako je tomu u hlavního aktéra 

14. Způsob citování prvního vedlejšího aktéra - přímé citování, nebo 

parafrázování 

15. Hlavní téma prvního vedlejšího aktéra - téma, kterému první vedlejší aktér 

věnuje největší prostor, nebo je s tímto tématem spojen prostřednictvím jeho 

parafrázováním. Témata jsou shodná s rozčleněním platným pro hlavního aktéra.  

16. Jméno druhého vedlejšího aktéra - konkrétní jméno aktéra, který je v článku 

zmíněn nejčastěji hned po hlavním a prvním vedlejším aktérovi nebo na třetím místě. 

17. Typ druhého vedlejšího aktéra - typy těchto vedlejších aktérů jsou 

rozčleněný stejně, jako je tomu u hlavního aktéra 
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18. Způsob citování druhého vedlejšího aktéra - přímé citování, nebo 

parafrázování 

19. Hlavní téma druhého vedlejšího aktéra - téma, kterému druhý vedlejší aktér 

věnuje největší prostor, nebo je s tímto tématem spojen prostřednictvím jeho 

parafrázováním. Témata jsou shodná s rozčleněním platným pro hlavního aktéra. 

4.2 Výsledky výzkumu 

4.2.1 Kategorie a kontextové rámce tématu prohibice 

Výsledkem kvalitativní části výzkumu, otevřeného a následně axiálního 

kódování, bylo formulování nejdříve devíti kategorií témat a následně pěti kontextových 

rámců, které se opakovaně objevovaly v obsazích tisku i internetových článků. Na 

výzkumné otázky číslo 3 (Jaká témata související s prohibicí jsou aktéry zmiňována 

v internetových mediálních obsazích?) a 4 (Jaká témata související s prohibicí jsou 

aktéry zmiňována v tištěných médiích?) je tedy možné odpovědět výčtem shodných 

témat, jelikož rozdílné kategorie ani rámce nebyly při analyzování obou typů médií 

vypozorovány, pouze intenzita zastoupení kategorií v různých mediálních typech se 

lišila (viz kapitola s výsledky kvantitativního výzkumu – 4.2.2). Níže následuje výčet 

devíti konkrétních vypozorovaných kategorií témat, které jsou dále zařazeny pod 

vybrané kontextové rámce. 

1. Informační zázemí k vyhlášenému zákazu prodeje tvrdého alkoholu 

Do této kategorie spadala veškerá nehodnotící oznámení o vyhlášení prohibice, 

průběhu a ukončení, a to především ze strany vlády. Dále pak poskytování konkrétních 

informací k nastalému stavu, zodpovídání dotazů, dílčí oznámení o vývoji prohibičního 

stavu a prognózy ohledně dalšího vývoje, stejně tak jako oznámení návrhů na ukončení 

prohibice. V této kategorii jsou zahrnuta všechna vyjádření ryze informačního 

charakteru ze strany vlády směrem k široké veřejnosti a ve většině případů 

neobsahovala žádná výrazně hodnotící stanoviska k tématu.  

Př.: „Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) po jednání krizového štábu 

prohlásil, že zjištěné nedostatky především na straně výroby a distribuce alkoholických 

produktů jsou natolik závažné, že zákaz nabízení a prodeje lihovin s 20 a více procenty 

alkoholu potrvá určitě i v nejbližších dnech.“
11

 

                                                 
11

 Heger pro ČT: Prohibice potrvá i nadále, do týdne se ale může zmírnit. 

In: Www.ceskatelevize.cz [online]. © 1996–2012 [cit. 2012-12-07]. Dostupné z: 
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„Ministerstvo zdravotnictví zakázalo prodej tvrdého alkoholu v pátek večer. Kdy 

ho odvolá, neví. Rizika prý zatím přetrvávají. ,Doufáme, že tento přísný zákaz nebude 

trvat měsíce. Řekli jsme jasně, jaká musí být splněna kritéria, aby se to začalo 

uvolňovat. Buď policie odhalí kanály, jakými se metanol šíří, a vyčistí je, nebo nějakým 

spontánním způsobem začnou ubývat lidé s otravami a pár dní bude jasné, že to tak je. 

Zatím ale statistiky ukazují kulminaci,ʼ uvedl v Otázkách Václava Moravce ministr 

zdravotnictví Leoš Heger.“12 

2. Ekonomické důsledky vyhlášení zákazu prodeje tvrdého alkoholu  

Pod tuto kategorii bylo zahrnuto nejčastěji vyjadřování úvah nad ekonomickými 

dopady prohibice, možným rozvojem černého trhu jako důsledku plošného zákazu 

prodeje tvrdého alkoholu. Dále také byla používána četná hodnocení pozitivních a 

negativních dopadů na různé segmenty trhu s alkoholickými nápoji, ale také dopady na 

stát i jednotlivce. 

Př.: „Propad tržeb máme minimálně 50 procent, pokud by to mělo zasahovat do 

několika měsíců nebo prosincových tržeb, tak by se mohla udělat hromadná žaloba s 

dalšími prodejci,ʼ řekl vedoucí prodejny a internetového obchodu La Vin Václav 

Čech.“
13

 

„V porovnání s průměrnými útratami za poslední měsíc je víkendová tržba 

zhruba o třetinu slabší,ʼ uvedl provozní mosteckého baru Černý anděl Ladislav 

Samek.“14 

3. Zdravotní důsledky  

Do této kategorie byla zařazena všechna prohlášení, která se určitým způsobem 

týkala zdravotních následků. Nešlo však pouze o následky požití metanolu, ale také o 

pozitivní a negativní dopady vyhlášení zákazu prodeje tvrdého alkoholu například na 

lidi závislé na alkoholu, ale i na ty nezávislé. Dále také důsledky požití alkoholu na 

                                                                                                                                               
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/196340-heger-pro-ct-prohibice-potrva-i-nadale-do-tydne-se-ale-

muze-zmirnit/ 

12
 Pokud policie neodhalí původce metanolu, může prohibice trvat měsíce. 

In: Www.ceskatelevize.cz [online]. © 1996–2012 [cit. 2012-12-07]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/196128-pokud-policie-neodhali-puvodce-metanolu-muze-

prohibice-trvat-mesice/ 

13
 Prohibice nám ničí byznys, zlobí se obchodníci. Češi testují e-shopy. In: Www.tyden.cz [online]. © 

2006-2012 [cit. 2012-12-07]. Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/prohibice-nam-nici-

byznys-zlobi-se-obchodnici-cesi-testuji-e-shopy_246258.html 

14
 Pivovarníci nad prohibicí nejásají. Bojí se, že ubude hospod. Byznys.lidovky.cz [online]. © 2012 [cit. 

2012-12-07]. Dostupné z: http://byznys.lidovky.cz/vikend-bez-alkoholu-hostinsti-hlasi-desetitisicove-

ztraty-p4v-/firmy-trhy.asp?c=A120917_163713_firmy-trhy_rka 
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zdravotní stav člověka obecně. Často docházelo ke zmiňování vážných zdravotních 

důsledků požití alkoholu mladistvými s důrazem na neuspokojivý současný stav 

v České republice ohledně vysoké spotřeby alkoholu v této skupině. 

Př.: „Sedmapadesátiletá žena otrávená metylalkoholem zemřela v pátek večer v 

Nemocnici s poliklinikou v Havířově na Karvinsku. Oznámil to náměstek ředitele 

nemocnice pro léčebnou péči Jaroslav Lux.“15 

„Můžete si myslet, že klidně týden nebo dva alkohol pít nebudete, nic vám to 

neudělá, vždyť si dáváte jen malou skleničku pro zdraví. Jenže  už druhý den bez 

skleničky začnete být nervózní, podrážděný až agresivní, začnete se potit,ʼ řekl Walla.“
16

 

4. Diskuze o správnosti vyhlášení zákazu prodeje tvrdého alkoholu 

Nejčastější úvahy v této kategorii se týkaly smyslu a správnosti vyhlášení 

prohibice. Často se vyskytovalo morální zpochybňování správnosti vyhlášení prohibice 

s důrazem na otázku, zda ve výsledku nedochází k potrestání především poctivých 

výrobců alkoholických nápojů. Hodnocení správnosti prohibičního řešení bylo 

v některých případech prováděno na pozadí porovnávání ekonomických důsledků 

s hrozbou dalších lidských obětí požití metanolu.   

Př.: „Podle mne to pro vládu bylo prostě to nejsnazší řešení, ale nic to nezmění. 

Až prohibice skončí, prodejci vytáhnou své zásoby a jedovaté lihoviny se budou 

prodávat dál,ʼ zlobí se majitel Zum Zum baru Milan Háva. Stejně to vidí i majitel 

pražského koktejlového klubu La Casa de la Havana vieja Pavel Dvořák: ,Podle mne je 

celé opatření zcela kontraproduktivní. Akorát napomáhá rozvoji černého trhu s 

lihovinami. Za selhání kontrolních mechanismů státu teď paradoxně platí poctiví 

podnikatelé, kteří odvádějí do státního rozpočtu nemalé prostředky na daních a 

zaměstnávají velké množství lidí.“
17

 

„Prohibice byl nutný a nezbytný krok v rámci ochrany zdraví našich obyvatel. 

Prohibice nicméně vede k poškození těch slušných a poctivých výrobců a prodejců 

lihovin, kteří podnikají poctivě a platí daně. Poškozuje to i slušná pohostinství. Trh s 

                                                 
15

 24. oběť metanolu je z Havířova, další otrava po rumu. In: Http://aktualne.centrum.cz [online]. © 1999 

– 2012 [cit. 2012-12-07]. Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-

cesku/clanek.phtml?id=758222 

16
 Prohibice prověří závislost Čechů na alkoholu. In: Http://www.lidovky.cz [online]. © 2012 [cit. 2012-

12-07]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/prohibice-podle-odborniku-proveri-zavislost-cechu-na-

alkoholu-p7w-/zpravy-domov.aspx?c=A120918_210940_ln_domov_ape 

17 
Prohibice paradoxně likviduje bary s nabídkou kvalitních lihovin. In: Http://www.novinky.cz [online]. © 

2003–2012 [cit. 2012-12-07]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/279090-prohibice-paradoxne-

likviduje-bary-s-nabidkou-kvalitnich-lihovin.html 
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lihovinami v ČR musí být obnoven co nejdříve," prohlásil na středečním mimořádném 

brífinku premiér Nečas.“
18

 

5. Bezprostřední emocionálně zabarvené reakce 

Vyjádření zahrnutá do této kategorie se vyznačovala jedním základním znakem, 

a to emocionální zabarveností projevů aktérů. Jednalo se především o bezprostřední 

reakce občanů, zmatení zaměstnanců apod. Projevy často vyjadřovaly překvapení nebo 

strach a obavy například o vývoj zábavy ve večerních podnicích bez tvrdého alkoholu. 

Celkově šlo o vyslovené reakce obyčejných lidí, kteří mnohdy využili silně citově 

zabarvených, nespisovných nebo vulgárních slov.  

Př.: „Zákazníci jsou však zmatení. Zatímco třeba v pelhřimovské drogerii 

Rossmann je francovka k dostání, v pelhřimovské drogerii Teta v Solní ulici zejí regály s 

tímto zbožím prázdnotou. ,Jsem z toho jelen. Bez alpy nemůžu fungovat. Dávám si ji do 

koupele a používám ji k masážím. Kde ji teď seženu?ʼ ptala se ve středu odpoledne v 

drogerii Teta jedna důchodkyně.“19 

"Já jsem moc naštvaný. Vidíte tu holku v rohu,ʼ ukazuje mi mladík krásnou 

blondýnku. ,Dneska jsem se odhodlal, chtěl jsem ji pozvat na panáka, chtěl jsem ji 

poznat. Co jí mám jako říct? Pojď na pivo nebo griotku?ʼ popisuje mladík zkažené 

rande.“
20

 

6. Reakce komerčních subjektů 

Zde na rozdíl od emociálně zabarvených reakcí jednotlivých občanů šlo 

především o reakce komerčních subjektů na vyhlášení zákazu prodeje tvrdého alkoholu. 

Konkrétně se jednalo především o oznámení o obchodních krocích prodejců, majitelů 

restauračních zařízení a hlavně výrobců tvrdého alkoholu.  

Př.: „Firma Jan Becher - Karlovarská Becherovka v neděli oznámila, že zahájila 

výrobu likéru Becherovka Lemond s obsahem alkoholu 19 procent, to je o jedno 

procento méně než má původní produkt. Reagovala tak na zákaz prodeje 20 a 

                                                 
18

 Klaus se opřel do prohibice, Nečas chystá kolky. In: Http://aktualne.centrum.cz [online]. © 1999 – 

2012 [cit. 2012-12-07]. Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-

cesku/clanek.phtml?id=757837 

19 
Prohibice: Chaos v drogeriích, zavřené disko a plné palírny. In: Http://pelhrimovsky.denik.cz [online]. 

© 2005 [cit. 2012-12-08]. Dostupné z: http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/prohibice-chaos-v-

drogeriich-zavrene-disko-a-plne-palirny-pe12.html 

20 
První noc prohibice v Česku: Bary a kluby přežily o víně a pivu. Vodka byla jen z domova. 

In:Http://zpravy.ihned.cz [online]. © 1996-2012 [cit. 2012-12-08]. Dostupné z: 

http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-57498150-prvni-noc-prohibice-v-cesku-bary-a-kluby-prezily-o-vine-a-

pivu-vodka-byla-jen-z-domova 
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víceprocentních lihovin platný od pátku 14. září. Likérka zároveň zahájila distribuci do 

českých obchodů, barů i restaurací.“
21

 

7. Legislativní kroky 

Vyjádření a úvahy v této kategorii se týkaly hlavně legislativních otázek kolem 

vyhlášení, průběhu a následků prohibice. Dále zde byly zařazeny diskuze o změnách 

legislativy pod vlivem vývoje událostí. V rámci legislativního kontextu také docházelo 

ke kritickým vyjádřením dosavadního stavu, a to především poměrně vysoké tolerance 

vůči alkoholu ze strany státu, ale i občanské veřejnosti. 

Př.: „MUDr. Karel Nešpor, primář Psychiatrické léčebny v pražských Bohnicích, 

který je zároveň národním koordinátorem Evropského akčního plánu o alkoholu pro 

WHO, už před časem vyzýval, aby stát  zakročil proti všeobecné dostupnosti a hlavně 

neuvěřitelné toleranci vůči alkoholu.“
22

 

„Premiér rovněž nastínil, jaké budou kroky k ohlídání nezávadnosti alkoholu: 

,Každá šarže musí mít vypracován protokol z akreditované laboratoře - tzv. rodný list, 

kde by byla potvrzena každá distribuce až ke konečnému spotřebiteli. Bylo by možné 

identifikovat nejen výrobce lihoviny, ale i šarži lihu a celou cestu distribučním řetězcem. 

Akreditované alkoholické nápoje budou opatřeny novými kolky."
23

 

8. Informace o policejním pátrání 

Část témat aktérů se týkala informování o policejním vyšetřování a jeho dílčích 

krocích. Především při pátrání po původcích jedovatého obsahu v lahvích s falešnými 

etiketami. Často také aktéři na jednotlivé kroky policie odkazovali, především pak byly 

často zdůrazňovány jednotlivé úspěchy. 

Př.: „V terénu byli i městští strážníci. ,Kamenné obchody, restaurace a bary jsme 

nechali státní policii a celní správě. My jsme se od začátku zaměřili především na 

stánkové prodejce. Většina z nich prohibici dodržuje,ʼ uvedl velitel berounských 

strážníků Pavel Novák. Pouze v jednom případě narazili na prodejce, který zatím o 

                                                 
21 

Becherovka chce vyzrát na prohibici s likérem s 19 procenty alkoholu. 

In: Http://www.novinky.cz [online]. © 2003–2012 [cit. 2012-12-08]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/ekonomika/279531-becherovka-chce-vyzrat-na-prohibici-s-likerem-s-19-

procenty-alkoholu.html 

22 
Prohibice: Udělá z nás ještě větší alkoholiky?. In: Http://zena.centrum.cz [online]. © 1999 – 2012 [cit. 

2012-12-08]. Dostupné z: http://zena.centrum.cz/zdravi/novinky/clanek.phtml?id=757575 
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Klaus se opřel do prohibice, Nečas chystá kolky. In: Http://aktualne.centrum.cz [online]. © 1999 – 

2012 [cit. 2012-12-08]. Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-

cesku/clanek.phtml?id=757837 
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zákazu nic neslyšel. ,Bylo to v počátku prohibice, tak jsme ho pouze upozornili na zákaz 

prodeje lihovin nad 20 procent objemového alkoholu," dodal Pavel Novák.“
24

 

9. Zmínky o historických zákazech prodeje alkoholu 

Prohibice byla některými aktéry nahlížena i z historického pohledu. Nejčastěji 

šlo o zmínky o prohibici v USA ve 30. letech 20. století a jakési srovnávání současné 

situace s tou tehdejší. Dále se objevily i odkazy na prohibiční stavy za komunistického 

režimu a v dalších zemích jako je Polsko nebo některé severské země. 

Př.: „Asi ne nadarmo se říká, že kdo nezná historii, je odsouzen k tomu ji 

opakovat. Něco podobného se totiž děje nyní v Čechách a na Moravě. Jeden by si 

myslel, že příšerná zkušenost s prohibicí v USA odradí kohokoliv od podobných 

experimentů v budoucnosti. Jeden by se mýlil...“
25

 

10. Ostatní 

Témata, která se nedala zařadit do žádné již zmíněné kategorie a nevyskytovala 

se opakovaně. 

Př.: „Porota hodnotila destiláty v devíti kategoriích podle druhu ovoce. Vzorky 

pocházejí z Čech, Moravy i Slovenska, zaslaly je pálenice i soukromé osoby,ʼ řekla 

mluvčí výstaviště Zuzana Studená.“
26

 

Při rámcové kvalitativní analýze bylo vysledováno dále několik obecnějších 

kontextových rámců, které zároveň vyplývaly z výše definovaných kategorií. Tyto 

rámce byly přítomny za většinou témat, která byla analyzována.  

Jedním z nejvýraznějších byl ekonomický rámec, na jehož základě docházelo 

k interpretacím aktuální prohibiční situace jako ekonomického problému. Mediální 

obsahy v tisku i na internetu obsahovaly především hodnotící názory pojednávající o 

pozitivních a negativních dopadech na státní rozpočet (ochuzený o příliv peněz za daně 

z prodeje alkoholu), rozvoj černého trhu, oslabení trhu s alkoholickými nápoji. Stejně 

tak obsahovaly dále názory a vyjádření soukromých komerčních subjektů a jejich 

zástupců, kteří celou situaci hodnotili v drtivé většině z ekonomického hlediska.  

                                                 
24 

Prohibicí noční život v Berouně nekončí. In: Http://berounsky.denik.cz [online]. © 2005 [cit. 2012-12-

08]. Dostupné z: http://berounsky.denik.cz/zpravy_region/prohibici-nocni-zivot-v-beroune-nekonci-

20120917.html 

25
 MACH, Tibor. Prohibice v Čechách. In: Blog.respekt.cz [online]. 2012 [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: 
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Druhá výrazná skupina způsobů referování o zákazu prodeje tvrdého alkoholu 

spadá pod rámec zdravotních důsledků. Přičemž zde je možné tento rámec ještě 

rozdělit na dílčí podkategorie na základě různých zdravotních problémů, které byly s 

kauzou spojovány. První podkategorii tvoří následky požití metanolu, jako bylo 

oslepnutí nebo v mnoha případech smrt, tedy fatální zdravotní následky. Druhou 

podkategorii naplňují příklady, kdy je prohibice spojována s negativními vlivy 

například na alkoholiky, kterým zákaz prodeje alkoholu nepomohl, ale spíše jim ještě 

více uškodil tím, že se tito lidé kvůli nutkavé potřebě získat jeho přísun uchýlili 

k požívání alkoholických nápojů z pochybných a tudíž nebezpečných zdrojů. Šlo tedy 

spíše o druhotné důsledky. Třetí podkategorií byly zdravotní důsledky požití alkoholu 

obecně, které se v rámci referování o prohibici také opakovaně vyskytovaly, a to 

především v kontextu hojného užívání alkoholu mladistvými. V tomto případě tedy 

zákaz prodeje tvrdého alkoholu oživil a zesílil debatu o užívání a všeobecné vysoké 

toleranci alkoholu v České republice. 

Politický rámec celé kauzy se projevuje častým referováním o prohibici jako 

důsledku neschopnosti vlády průběžně a účinně kontrolovat a bránit rozvoji černého 

trhu s alkoholem. Nejen z tohoto hlediska je vláda, vedle skutečných zločinců, v rámci 

tohoto kontextu stavěna do pozice hlavního viníka celé situace. Proto se v mediálních 

obsazích objevují hojná prohlášení výkonných úředníků, kteří se snaží obhajovat a 

vyvracet tento pohled, informovat o dílčích krocích, kterými se snaží situaci vyřešit 

apod. Zároveň také dochází z jejich strany k opakovanému zmiňování a upozorňování 

na policejní vyšetřování a jeho vývoj. 

Jedním z posledních výrazných rámců byl rámec morální. Samotné rozhodnutí 

vyhlásit zákaz prodeje tvrdého alkoholu bylo totiž mnohdy pojímáno skrze pochybnosti 

o morální správnosti tohoto řešení. Především z důvodů, které přinášely komerční 

subjekty ve svých argumentech, a to, že nejvíce budou kvůli zákazu prodeje tvrdého 

alkoholu trpět právě poctiví podnikatelé zcela nezodpovědní za výrobu a distribuci 

otráveného alkoholu.  

Okrajovým, ale stále znatelným kontextovým rámcem byl rámec historický, jež 

umisťoval právě probíhající zákaz prodeje tvrdého alkoholu do interpretačních 

souvislostí s historickými událostmi. Nejčastěji šlo o prohibici v USA ze začátku 20. 

století a upozorňování na neúspěšnost tohoto kroku v tamních podmínkách. Dále také 

byla prohibice v České republice srovnávána s omezeným přístupem k alkoholu 

v severských zemích. 



Lucie Čížková  Diplomová práce 58 

 

   

4.2.2 Výsledky analýzy veřejné sféry v tradičních a nových médiích 
z hlediska participujících skupin aktérů 

S pomocí výsledků kvalitativní analýzy, které byly dále použity v hlavní 

kvantitativní části výzkumu, bylo možno zodpovědět výzkumné otázky č. 1 a 2 (Jací 

aktéři jsou nejčastěji citováni nebo parafrázováni v článcích, jejichž odkazy jsou 

zobrazeny na prvních dvou stranách internetových vyhledávačů po zadání klíčového 

slova „prohibice“?, Jací aktéři jsou nejčastěji citováni nebo parafrázováni v článcích 

obsahujících klíčové slovo „prohibice“, které jsou k dispozici v tištěných médiích?). 

Z výsledků analyzovaných dat zobrazených v Tabulce č. 5 vyplývá, že nejčastějšími 

aktéry v internetových obsazích jsou ti političtí (výkonní úředníci, politici), kteří jsou 

citování nebo parafrázování ve 40 % případů. Velmi podobný výsledek platí také pro 

tištěná média, kde se političtí aktéři objevují v 37 % případů. Na druhém místě jsou pak 

aktéři ekonomičtí (podnikatelské subjekty a zástupci vlivových skupin) objevující se ve 

stejné míře na internetu i v tisku. Třetí nejčastěji se vyskytující skupinou aktérů je pro 

internetové prostředí skupina vědeckých aktérů. Zde se však od sebe internet a tištěná 

média mírně liší, jelikož pro tištěná média je třetí nejčastější skupinou aktérů občanská 

společnost. Jde však o méně jak 2% rozdíl. Z těchto výsledků však vyplývá, že skupina 

aktérů z občanské společnosti je v internetovém prostředí ještě o něco méně (konkrétně 

o 4 %) citována nebo parafrázována než v tištěných médiích.
27

  

Tabulka č. 5: Podíl účasti skupin aktérů na internetu a v tištěných médiích (v %) 

  INTERNET TIŠTĚNÁ MÉDIA 

Političtí aktéři 39,86 36,52 

výkonní úředníci 38,51 34,83 

politici 1,35 1,69 

Ekonomičtí aktéři 26,69 25,85 

podnikatelské subjekty 18,92 20,79 

zástupci vlivových skupin 7,77 5,06 

Vědečtí aktéři 15,2 15,17 

Policisté 5,07 3,93 

Občanská společnost 12,84 16,85 

zákazníci, zaměstnanci, vox populi, atd. 11,49 16,29 

umělci 1,35 0,56 

Ostatní 0,34 1,69 

N* 118 76 

* N = počet článků 

Zdroj: vlastní analýza 
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 Výsledky uvedené v Tabulce č. 5 jsou taktéž pro větší přehlednost zpracovány do výsečového grafu 

v Příloze č. 2 a v Příloze č. 3 
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Další výsledky kvantitativní analýzy zobrazené v Tabulce č. 6 referují o podílu 

výskytu jednotlivých témat v internetových a tištěných obsazích, které byly předem 

definovány na základě kvalitativního výzkumu (viz kapitola 4.2.1). Za pomocí těchto 

výsledků bylo možné odpovědět na výzkumné otázky č. 5 (Jaká témata související 

s prohibicí jsou aktéry zmiňována v internetových mediálních obsazích nejčastěji?) a 6 

(Jaká témata  související s prohibicí jsou aktéry zmiňována v tištěných mediích 

nejčastěji?). Z výsledků tedy vyplývá, že nejčastějším tématem aktérů v případě 

internetových mediálních obsahů byl akt samotného prohlášení zákazu prodeje tvrdého 

alkoholu ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem. Toto zjištění přímo souvisí 

především s předchozím výsledkem nejčastěji citovaných a parafrázovaných aktérů, 

kterými byli právě výkonní úředníci. Ti totiž měli tendenci zmiňovat, odkazovat se, 

doplňovat nebo konkretizovat samotné vyhlášení zákazu, dílčí vládní kroky i ukončení 

prohibice. Kategorie nehodnotících oznámení byla však v případě tištěných médií až na 

třetím místě. Hlavním tématem, kterému se věnovali aktéři v tištěných médiích, bylo 

téma ekonomických dopadů vyhlášení zákazu prodeje tvrdého alkoholu. Nehodnotící 

vládní oznámení byla s 15% výskytem v tištěných médiích na třetím místě společně 

s legislativními otázkami. Na internetu bylo druhým nejčastěji zmiňovaným tématem 

uvažování o ekonomických dopadech. Emocionálně zabarvené bezprostřední reakce, 

které byly ve většině případů hlavním tématem aktérů z občanské veřejnosti, byly 

v tištěných médiích zastoupeny mírně častěji než v internetových obsazích.
28

 

Tabulka č. 6: Podíl výskytu témat zmíněných aktéry na internetu a v tištěných médiích (v %) 

 
INTERNET TIŠTĚNÁ MÉDIA 

nehodnotící vládní oznámení o začátku, průběhu a ukončení prohibice 26,35 15,73 

úvahy o ekonomických dopadech 16,22 19,66 

emociálně zabarvené bezprostřední reakce 11,82 16,29 

úvahy nad smyslem a správností vyhlášení prohibice 11,49 10,67 

úvahy nad legislativními otázkami 10,47 15,73 

reakce komerčních subjektů 7,09 3,93 

úvahy nad zdravotními důsledky 7,09 2,81 

postup policie 4,73 8,43 

ostatní témata 3,38 3,37 

prohibice v historickém kontextu 1,35 3,37 

N* 118 76 

* N = počet článků 

Zdroj: vlastní analýza 
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 Výsledky uvedené v Tabulce č. 6 jsou taktéž pro větší přehlednost zpracovány do výsečového grafu 

v Příloze č. 4 a v Příloze č. 5 
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Shromážděná kvantitativní data ohledně typů webových stran zobrazených na 

prvních dvou stranách obsahujících výsledky vyhledávání pojmu umožnila odpovědět 

na doplňující výzkumnou otázku č. 7 (Jaké typy webových stran jsou k dispozici na 

prvních dvou stránkách internetových vyhledávačů po zadání klíčového slova 

„prohibice“?). Z tabulky č. 7 vyplývá, že ve většině případů se jednalo o výhradně on-

line informační portály. Mezi ty, které byly mezi vyhledanými odkazy zastoupeny 

nejčastěji, patří konkrétně portály idnes.cz, novinky.cz a aktualne.centrum.cz. 

Dohromady tvořily tyto tři portály přibližně třetinu ze všech zobrazených výsledků. 

Blogy jednotlivců byly naopak zastoupeny pouze ve 3 % odkazů.
29 

  

Tabulka č. 7: Podíl zastoupení různých typů webových stran v souboru vyhledaných odkazů (v %) 

TYPY WEBOVÝCH STRAN ČETNOST  

výhradně on-line informační portály 52,54 

on-line verze tištěných titulů 43,22 

blogy 3,39 

ostatní 0,85 

N* 118 

* N = celkový počet odkazů 

Zdroj: vlastní analýza 
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 Výsledky uvedené v Tabulce č. 7 jsou taktéž pro větší přehlednost zpracovány do výsečového grafu 

v Příloze č. 6 
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5 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo porovnat veřejnou sféru v prostředí internetu 

s veřejnou sférou v tištěných médiích. Proto došlo k formulování konkrétních níže 

zmíněných výzkumných otázek, na základě kterých byla vybrána vhodná výzkumná 

metoda. Zvolena byla kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu, která 

umožnila dospět k výsledkům, které jsou prezentovány v kapitolách 4.2.1 a 4.2.2, a 

zároveň nahlédnout na zkoumané téma z více různých hledisek. Závěr této diplomové 

práce se tedy soustředí na diskuzi nad těmito výsledky a jejich interpretování v rámci 

konceptů normativních modelů (participativního a diskurzivního) veřejné sféry 

rozpracovaných v teoretické části této práce, stejně tak jako v některých případech 

dojde k porovnání s výsledky studie autorů Gerhardse a Schäfera (2010) popsanou 

v kapitole 3.2.1.  

Odpovědí na hlavní výzkumnou otázku „Jací aktéři jsou nejčastěji citováni nebo 

parafrázováni v článcích, jejichž odkazy jsou zobrazeny na prvních dvou stranách 

internetových vyhledávačů po zadání klíčového slova ,prohibiceʼ?“ je zjištění, že 

nejčastějšími citovanými nebo parafrázovanými aktéry v internetovém prostředí (v 

rámci námi sledovaného tématu) jsou výkonní úředníci a politici, tedy celkově političtí 

aktéři. Podobná odpověď byla nalezena i pro druhou hlavní výzkumnou otázku znějící 

„Jací aktéři jsou nejčastěji citováni nebo parafrázováni v článcích obsahujících klíčové 

slovo ,prohibiceʼ, které jsou k dispozici v tištěných médiích?“, a to, že i v případě 

tištěných médií jsou nejčastěji citováni a parafrázováni aktéři političtí. Základní 

hypotézu, založenou z části na výsledcích studie Gerhardse a Schäfera, že 

institucionalizovaní aktéři z politického středu a vědeckých kruhů se budou v obou 

typech médií vyskytovat nejčastěji, je tedy možné na základě těchto výsledků podpořit. 

V případě výzkumu s vybraným tématem vyhlášení zákazu prodeje tvrdého alkoholu 

jsou aktéři z vědeckých kruhů v internetových mediálních obsazích třetí nejčastěji 

zmiňovanou skupinou aktérů, v tištěných médiích dokonce čtvrtou, nicméně stále 

s vysokým procentuálním podílem. Druhé místo nejčastěji zmiňované skupiny aktérů 

v obou mediálních typech zaujímají aktéři ekonomičtí. V tomto případě je možné důvod 

tohoto výsledku spatřovat v charakteru tématu, které se reálně týká především 

ekonomických subjektů, a proto je pravděpodobnost zahrnutí jejich vyjádření přirozeně 
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vyšší, než tomu tak bylo na příkladu tématu výzkumu lidského genomu. Zároveň 

výsledky této diplomové práce podporují hypotézu, že hlasy okrajových aktérů, 

občanské veřejnosti, nebudou na internetu zastoupeny ve výrazněji vyšší míře než 

v tištěných médiích. Konkrétně se podařilo prokázat, že hlasy těchto aktérů jsou 

dokonce o něco méně zastoupeny v internetových než v tištěných mediálních obsazích. 

Zde je možné zmínit i srovnání s konkrétními výsledky studie uvedené 

v kapitole 3.2.1. Zde autoři došli k závěrům, že jedinci z občanské společnosti jsou 

v článcích obsaženi v případě internetu i v případě tištěných médií v porovnání 

s ostatními skupinami aktérů až na 5. místě (celkově bylo skupin 6) se 4% podílem 

v internetovém prostředí a 5% podílem v článcích z tištěných médií. Výše 

procentuálních podílů ve výzkumu této diplomové práce je pro shodnou skupinu aktérů 

občanské veřejnosti zhruba trojnásobně vyšší. Aktéři z občanské veřejnosti jsou na 4. 

místě (z celkových 6-ti skupin) s 13% podílem pro internetové prostředí a dokonce na 3. 

místě s 17% podílem v článcích tištěných médií. Možných důvodů dosažení rozdílných 

výsledků může být několik. Jedním z nich je například mírné odlišení v rozdělení 

jednotlivých aktérů do stanovených skupin, které se odvíjí především od rozmanitosti 

typů zahrnutých aktérů. Soubor aktérů není pro obě zkoumaná témata zcela shodný, 

stejně tak jako nejsou zcela shodné kulturní charakteristiky Spojených států amerických 

a Německa s kulturním prostředím České republiky. Dalším možným důvodem je i 

rozdílná velikost zkoumaného vzorku, přičemž ve studii autorů Gerhardse a Schäfera 

(2010) bylo analyzováno několikanásobně více článků. 

 Pokud bychom výše zmíněné odpovědi na hlavní výzkumné otázky měli 

interpretovat v rámci společných charakteristik participativního a diskursivního modelu 

veřejné sféry uvedených v teoretické části (kapitoly 3.1.2 a 3.1.3), je důležité nejprve 

znovu zmínit společné normativní kritérium obou modelů týkající se zahrnutí široké 

veřejnosti reprezentované různými jednotlivci a jejich různými názory. Výjimečný 

důraz na zahrnutí především okrajových účastníků do veřejné sféry klade Habermas 

(1992) z důvodu, že v těchto, institucionálními systémy nesvázaných, aktérech vidí 

„svobodnější“ občany, kteří mají potenciál oživovat veřejnou sféru. Právě při pohledu 

na zjištěný podíl hlasů obyčejných občanů nespadajících pod žádnou strukturovanou 

organizaci se nedá tvrdit, že právě tato skupina aktérů měla v obou mediálních typech (v 

rámci vybraného tématu) výraznější prostor k projevům ve srovnání s aktéry 

institucionalizovanými. V tomto ohledu je veřejná sféra mírněji otevřenější okrajovým 

aktérům v prostředí tištěných médií než v prostředí internetovém. Dále je zde možné 
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zmínit, že požadavek na různorodost těchto skupin aktérů obsažený v obou modelech 

není na základě zjištěných podílů jednotlivých skupin naplněn, jelikož téměř poloviční 

procentuální podíl vyjádření zaujímají pouze aktéři ze skupiny politického středu. 

V rámci participativního modelu mohou být interpretovány i další výsledky 

týkající se kvalitativní části výzkumu, které poskytly odpovědi na vedlejší výzkumné 

otázky znějící: „Jaká témata související s prohibicí jsou aktéry zmiňována 

v internetových mediálních obsazích?“ a „Jaká témata související s prohibicí jsou 

aktéry zmiňována v tištěných médiích?“. Tento model totiž zdůrazňuje potřebu zahrnout 

různorodou škálu témat a komunikačních stylů tak, aby byla zajištěna rozmanitost 

názorů spojených s projednávaným tématem. Pro tento model je také důležité neodmítat 

emocionální projevy účastníků komunikace, jelikož je považuje za nápomocné při 

mobilizaci veřejnosti. Snaží se tak tím také předejít situaci, kdy je veřejný diskurs 

z většiny zaplněn pouze vyjádřením jedné skupiny - skupiny odborníků.  

Jelikož nebylo nalezeno žádné téma v rámci vyhlášení zákazu prodeje tvrdého 

alkoholu, které by bylo uváděno pouze v jednom typu médií, nelze na základě 

kvalitativního výzkumu říci, že by jeden z mediálních typů ve svých obsazích 

poskytoval rozmanitější tematické kategorie. Zároveň je ale zajímavé zjištění 

kvantitativní části výzkumu, která přinesla odpovědi na vedlejší výzkumné otázky 

znějící: „Jaká témata související s prohibicí jsou aktéry zmiňována v internetových 

mediálních obsazích nejčastěji?“ a také „Jaká témata  související s prohibicí jsou aktéry 

zmiňována v tištěných mediích nejčastěji?“. Bylo totiž zjištěno, že emocionálně 

zabarveným projevům byl v obou mediálních typech věnován poměrně výrazný prostor. 

Konkrétně v internetovém prostředí byla tato kategorie na 3. místě s 12 % a v tištěných 

médiích dokonce na 2. místě s 16 %, kde byly častějším tématem už jen ekonomické 

dopady vyhlášení zákazu prodeje tvrdého alkoholu. V rámci normativního předpokladu 

participativního modelu zahrnovat emocionální projevy aktérů do mediálních obsahů, je 

možné říci, že tradiční média naplňují tento předpoklad v mírně vyšší míře než média 

nová.  

Dále také nebyl podpořen předpoklad související s typem témat, která byla 

nejčastěji zmiňována aktéry v internetových mediálních obsazích, uvádějící, že v tomto 

mediálním typu bude přítomno více hodnotících prohlášení vztahujících se k vyhlášení 

zákazu prodeje tvrdého alkoholu než v tištěných médiích. Jsou-li totiž některé z 

výsledných kategorií témat seskupeny do dvou celků, které obsahují na jedné straně 

zcela nehodnotící prohlášení (nehodnotící vládní oznámení o začátku, průběhu a 
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ukončení prohibice, postup policie) a na druhé straně prohlášení nějakým způsobem 

výrazně hodnotící (úvahy o ekonomických dopadech, úvahy nad smyslem a správností 

vyhlášení prohibice, úvahy nad legislativními otázkami, úvahy nad zdravotními 

důsledky), je díky součtu procentuálních podílů patrné, že byl předpoklad nesprávný. V 

mírně vyšší míře (49 % za hodnotící skupinu a 24 % za nehodnotící skupinu) jsou totiž 

hodnotící prohlášení přítomna právě v tištěných mediálních obsazích než v těch 

internetových (45 % za hodnotící skupinu a 31 % nehodnotící skupinu).     

Odpověď na doplňující otázku znějící „Jaké typy webových stran jsou k dispozici 

na prvních dvou stránkách internetových vyhledávačů po zadání klíčového slova 

,prohibiceʼ?“ skýtá prostor pro další možné téma nového výzkumu. Výsledky 

kvantitativní části tohoto výzkumu totiž ukázaly, že nejčastěji jsou po vyhledání 

klíčového slova v internetových vyhledávačích k dispozici na prvních dvou stranách 

zobrazených výsledků výhradně on-line informační portály (53 %), následované on-line 

verzemi tištěných titulů (43 %) a pouze minimálně blogy (3 %). Navíc v rámci 

výhradně on-line portálů byla celá třetina nabídnutých výsledků tvořena pouze třemi 

hlavními portály - idnes.cz, novinky.cz a aktualne.centrum.cz. V tomto bodě by bylo 

zajímavé provést výzkum analyzující výsledky poskytované internetovými vyhledávači 

po zadání klíčových slov odkazujícím k více různým tématům. Konkrétně na kterých 

pozicích se například vyskytují blogy, které sice výzkumnou částí této práce byly 

zaznamenány minimálně, ale vzhledem k zahrnutí pouze dvou prvních vyhledaných 

stran s výsledky poskytnutými vyhledávači, to nemusí nutně znamenat, že by dostupné 

nebyly. Spíše jde o analýzu možností jednotlivce svůj projev v internetovém prostředí 

dostatečně zviditelnit, tzn. dostat ho na první pozice vyhledávání. Což souvisí 

s možností upřít pozornost na otázku, kterou se tato diplomová práce nezabývá, a to 

jaká je příčina toho, že veřejná sféra v prostředí nových médií není na základě výše 

uvedených výsledků výzkumu otevřenější a přístupnější okrajovým občanským aktérům 

než veřejná sféra v prostředí tradičních médií. Jinými slovy jde o nalezení důvodu proč i 

přesto, že internet představuje potenciálně výraznější možnost (ve srovnání s tištěnými 

médii) pro neinstitucionalizované jedince z občanské veřejnosti podílet se na jeho 

obsazích, zde nebylo prokázáno, že by v tomto ohledu nové médium naplňovalo 

normativní předpoklady participativního a diskursivního modelu veřejné sféry více než 

tradiční média.    
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Summary 

Title of thesis:  Comparative Analysis of the Public Sphere on the Internet and in 

the Print Media 

Author:  Bc. Lucie Čížková 

 

This thesis presented an analysis of the public sphere in the environment of two 

different media types. The analysis was performed on the basis of the extent of different 

participants in the media contents which were related to the declaration of the ban on 

selling alcohol spirits in the Czech Republic in September 2012. The theoretical part of 

the paper was focused primarily on the definition of the basic concepts, such as new and 

traditional media, the public and the public sphere, then also on normative theories in 

general, along with a more detailed view on the normative theory of the public sphere, 

within which the paper was focused on participatory and discursive model of Jürgen 

Habermas. The second part of the paper provided an empirical comparison of the extent 

of different participants and their access to the content of both media types. It also 

provided an overview of applied topics and contextual frameworks through which was a 

declaration of the ban on selling alcohol spirits in the media reported. In the conclusion, 

there was a statement which was based on the evaluation of the collected data. It was 

concluded, that the public sphere in the internet environment is not, considering the 

extent of participation of peripheral participants, more accessible to this group of civil 

society than traditional media. Attention was also paid to the comparison of these results 

with the results of the study compiled by authors Jürgen Gerhards and Mike S. Schäfer. 

Their study of the public sphere in the new and traditional media in the USA and 

Germany was an inspiration for this paper and also partly came to similar conclusions – 

the internet public sphere is not more accessible to the peripheral participants than is the 

public sphere in the environment of printed media. 
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Příloha č. 1: Ukázka kódovacího archu 
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Příloha č. 2: Podíl účasti skupin aktérů na internetu (v %) 

 

N (celkový počet článků) = 118 

Zdroj: vlastní analýza  

 

 

Příloha č. 3: Podíl účasti skupin aktérů v tištěných médiích (v %) 

 

N (celkový počet článků) = 76 

Zdroj: vlastní analýza  

 

 

 



 

 

   

Příloha č. 4: Podíl výskytu jednotlivých témat zmíněných aktéry na internetu (v 

%) 

 

N (celkový počet článků) = 118 

Zdroj: vlastní analýza  

 

 

Příloha č. 5: Podíl výskytu jednotlivých témat zmíněných aktéry v tištěných 

médiích (v %) 

 

N (celkový počet článků) = 76 

Zdroj: vlastní analýza  

 

 



 

 

   

Příloha č. 6: Podíl zastoupení různých typů webových stran v souboru 

vyhledaných odkazů (v %) 

 

N (celkový počet odkazů) = 118 

Zdroj: vlastní analýza 

 

 

 


