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Abstrakt 

Věda jakožto metoda systematizovaného poznávání reality prošla dlouhým a 

komplexním historickým vývojem. Společně s nástupem nových technologií získala 

věda na váženosti a důležitosti v nejrůznějších oblastech lidské činnosti, a často 

plní úlohu referenčního rámce, skrze který se společnost vztahuje k realitě jako 

takové.  Tato diplomová práce se zabývá často komplikovaným vztahem mezi 

vědeckým diskurzem a masovými médii. Skrze historické souvislosti ukazuje na 

podobný vztah vědy a médií k technologiím, zároveň ale odkrývá důležité 

odlišnosti mezi vědeckým a mediálním diskurzem v přístupu k informacím, 

autoritám a metodám reprezentace reality. V první – teoretické – části práce 

ukazuje možné aplikace klasických i novějších komunikačních a mediálněvědních 

teorií na studium reprezentace vědy v masových médiích (zpravodajské hodnoty, 

redakční rutiny, rámování, nastolování agendy aj.) a rámcově shrnuje dosavadní 

výzkum ve světě i v ČR. V druhé – praktické – části pak metodou kvantitativního 

průzkumu zkoumá prezentaci vědeckých autorit v masově čtených českých 

médiích (tisk: MF DNES a Právo, on-line:  iDNES.cz a Novinky.cz) s důrazem na 

rámování, citace autorit a práci se zdroji. Výzkum demonstruje možnost studovat 

různé aspekty odkazování na vědeckou autoritu skrze způsob argumentace, 

dohledatelnosti či odkazování se na tradiční normy vědecké metody (CUDOS). 

Měření potvrdila hypotézy o podobném způsobu práce napříč médii v  rámci 

příbuzných rubrik a ukázala možnost využití shlukové analýzy. V dalších 

kapitolách jsou uvedeny vybrané ilustrativní případy prezentace vědy v médiích a 

naznačeny možné další přístupy ke studiu prezentace vědy v médiích i kultivaci 

této prezentace na všech úrovních: od komunikace vědeckých pracovníků přes 

práci novinářů a redakcí až po zvyšování mediální a vědecké gramotnosti publika.  

  



 
 

Abstract 

Science as the enterprise engaged in the knowledge-acquiring of reality has gone 

through a long and complex historical development. As new technologies came to 

rise, too did the social importance of science in various areas; it often serves as the 

explanatory framework of understanding the reality itself. This master’s thesis 

explores the often complicated relationship between scientific discourse and the 

mass media. This means examining various historical connections and similarities, 

such as the common relation to the industrial revolution, and also demonstrating 

important disparities between science and media in relation to knowledge 

management, perception of authority figures and methods of reality 

representations. Firstly, this thesis investigates the possibility of employing 

various methods of media and communication studies to better understand the 

representation of science in the media (including news values, routines,  framing, 

agenda setting etc.) and summarizes the state of science communication in general 

as well as in the Czech Republic. In the second part, the representation of science is 

researched through quantitative analysis of selected Czech mass media (print:  MF 

DNES and Právo, on-line:  iDNES.cz and Novinky.cz) with emphasis on the framing, 

the work with sources, framing and referring to scientific authority. The Analysis 

of the collected representative sample of data confirms the possibility to utilize 

various metrics of rationality of the presented argument, identifiability of the 

source and satisfying the scientific norms (CUDOS). The evaluation further 

demonstrates the similar approach to the handling of the sources by kindred 

sections across the media companies and suggested the possible use of k-means 

cluster analysis to group and study similar articles across sections. The last two 

chapters present illustrative case studies of selected examples of science in the 

media, as well as summarize and suggests  various ways of science communication 

cultivation on all levels: from scientists themselves to the media workers to the 

audience. 
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Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (rozsah do 1800 znaků): 

Věda jakoţto dominantní rámec, do kterého jsou zasazována jak přírodovědecká, tak 

společenská témata, hraje významnou roli v ţivotě lidí v postmoderní době, podle některých 

dokonce často svým způsobem supluje jednotící autoritu církve nebo jiných ideologických 

rámců. V médiích se ovšem čtenáři velmi často setkávají s nepřesným, pokřiveným či přímo 

chybným odvoláváním se na autoritu vědecké obce. Výsledkem je (např. podle Postmana nebo 

Goldacra) postupná distorze chápání slova věda.  

Důsledky chybné a překroucené reprezentace vědeckých poznatků jsou různé. Mohou vést ke 

komickým článkům (jako je tomu v případě "matematických rovnic" určujících "optimální 

způsob lízání zmrzliny") nebo upevňování městských mýtů (například "citací" neexistujících 

studií nebo přebíráním "faktů" z diskurzu konspiračních teorií). Nezodpovědné články, 

opírající se o vědeckou autoritu, mohou ale vést i k extrémně závaţným důsledkům pro zdraví 

obyvatelstva, jako je tomu např. v případě nepodloţených mediálních štvanic na vakcíny či léky 

či vytváření morální paniky citováním studií, které nesplňují základní rigorózní poţadavky na 

validitu nebo reliabilitu. 

Jak ukazují Goldacre nebo Bucchi, zkreslování vědeckých poznatků v médiích má širokou škálu 

příčin - od nevědomosti novináře přes špatné pracovní postupy nebo nevhodnou komunikaci 

vědecké obce aţ po zájmy velkých korporací. Téma je bohatě zpracováno, co se týče 

zahraničních, obecně známých případů, v kontextu českých médií ovšem zatím nevíme o studii, 

která by se tímto zajímavým, aktuálním a komplexním problémem zabývala jinak, neţli 

okrajově. 

Předpokládaný cíl diplomové práce, původní přínos autora diplomové práce ke zpracování 

tématu, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (rozsah do 1800 znaků):  

Věda, její přínos pro média, její prezentace v médiích a její mediovaná podoba ve veřejném 

diskurzu, to je navýsost komplexní téma. Jsme si vědomi, ţe je nutné práci nejprve ukotvit 

v dostupné literatuře a současných teoriích. Tomu věnujeme teoretickou část, kde nastíníme mj. 

perspektivu teorie o nastolování agendy (McCombs a Shaw) , news values (Galtung & Ruge), 

morální paniky (Cohen) a propaganda modelu (Herman & Chomsky). Za velmi podnětnou, 



především k pochopení významu a obrazu osoby vědce coby "novodobého kněze" a interpreta 

světa, povaţujeme Postmanovu stať o scientismu jakoţto dominantní ideologii technokratické a 

technopolické společnosti.  

Druhou část práce věnujeme kvantitativnímu zkoumání vzorku mainstreamových českých 

tištěných deníků a jejich on-line verzí. Cílem je zjistit, jak často se novináři ve svých článcích 

odvolávají na vědeckou autoritu, jakým způsobem tak činí a jak se odlišují jednotlivé rubriky a 

média. Tam, kde to bude moţné, budeme individuálně stopovat důvody konkrétních selhání či 

chyb ve článku, s cílem ukázat na obecnější problém. 

Ve třetí, kvalitativní části, uvedeme několik českých "case studies", kde podrobně rozebereme 

některé mediální kauzy, vyznačující se chybným zacházením s vědeckými autoritami či 

odkazováním na ně. Nejde přitom o zesměšňování konkrétních mediálních pracovníků, ale o 

poukázání na typické a opakované problémy. 

Čtvrtou část hodláme věnovat doplňkovému výzkumu čtenářské percepce mediálních obsahů, 

které se o vědecké autority tak či onak opírají. Vycházíme přitom metodologicky ze studie 

"Testing Public (Un)Certainity of Science". V doplňkovém výzkumu chceme odhalit, jaké má 

veřejnost nároky na články, které citují vědce coby experty. 

Závěrečnou diskuzi chceme věnovat nejen shrnutí nashromáţděných poznatků, ale také 

k upozornění na zajímavé vzorce a souvislosti. V neposlední řadě chceme nastínit přínos naší 

práce pro ţurnalisty, editory, pedagogy zabývající se mediální výchovou, vědce i čtenáře. 

 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 

charakteristikou jejich obsahu): 

1. Úvod 

 

2. Věda a média 

(Teoretický úvod práce, shrnutí vývoje pozice vědy v médiích z pohledu různých teoretických 

rámců, jako je propaganda model, agenda setting, media panics, news values a další. Pohled na 

významné teoretiky /především Neil Postman/ a jejich pohled na autoritu vědy v médiích i 

v moderní společnosti.) 

 

3. Vědecké autority v českém tisku - průzkum 

(Kvantitativní průzkum, představení a zdůvodnění metodiky, předloţení výsledků průzkumu a 

jejich analýza.) 

 

4. Pokroucená věda a pseudověda 

(Podrobné, kvalitativní rozebrání příznačných případů chybného či jinak zajímavého vyuţití 

autority vědeckého průzkumu v českých médiích, porovnání s případy v zahraničí.) 

 

5. Aktivita a percepce publika 

(Zkoumání čtenářů, představení metodiky a hypotéz, shrnutí průběhu výzkumu, předloţení a 

analýza výsledků, pozastavení se nad zajímavými nebo symptomatickými výpověďmi, propojení 

s předchozími kapitolami a výzkumy.) 

 

6. Diskuze 

(Pohled z hlediska mediální etiky a přijímaných profesních norem, hledání souvislostí, případně 

návrh moţností řešení problému na úrovni mediálních institucí, vědeckých institucí, 

vzdělávacích institucí, případně na úrovni jednotlivých účastníků komunikačního procesu.) 

 

7. Závěr 

(Shrnutí poznatků a přínosů práce, nastínění dalších směrů, kterými by se výzkum mohl ubírat.) 

 

 



Vymezení podkladového materiálu (např. analyzované tituly a období, za které budou analyzovány) 

a metody (techniky) jeho zpracování: 

Kvantitativní průzkum se zaměřuje na články v českých tištěných deníky s masovým oběhem, 

důraz při výběru jsme kladli na rozdílné cílové skupiny, rozdílné ţánry a moţnost porovnat 

tištěnou a internetovou verzi. (MF DNES + iDnes.cz, Právo + novinky.cz, Blesk + blesk.cz) v 

náhodně vybraném měsíčním intervalu. Zajímají nás v zásadě všechny rubriky, předvýzkum 

ukázal, ţe věda coby autorita je uţívána různými způsoby v různých oblastech.  

Cílem kvantitativního průzkumu je zjistit, jak často se novináři ve svých článcích odvolávají na 

vědeckou autoritu, jakým způsobem tak činí (přímá citace, nepřímá citace, odkaz na článek ve 

vědeckém časopise nebo vágní fráze typu "vědci dokázali") a jak se z tohoto pohledu liší články 

v rámci deníku i mezi deníky navzájem.  

Výsledky kvantitativního průzkumu budeme analyzovat standardními statistickými metodami. 

Kde to situace dovolí nebo bude vyţadovat, pokusíme se vystopovat konkrétní příčiny 

odhalených chyb či nepřesností v článku. Předpokládáme zajímavé rozdíly nejen mezi deníky 

navzájem, ale také mezi tištěným deníkem a jeho elektronickou podobou. Redakce 

internetových médií jsou v mnohém specifické, stejně jako je specifické i chování publika on-line 

a šíření zpráv prostřednictvím internetu.  

Podklady pro kvalitativní část tvoří známé i méně známé kauzy a případy, kdy média významně 

či systematicky selhala při odkazování na vědeckou autoritu či zaměnila vědu a pseudovědu. 

Zajímavá je například mediální panika kolem sociální sítě  Facebook z února 2009, opakované 

vyuţívání vědců coby autority na percepci krásy či přitaţlivosti, politizaci environmentálních 

témat nebo časté omyly při informování o lékařských studiích a experimentech. 

K doplňkovému průzkumu - zjištění čtenářského vnímání článků - hodláme vyuţít dotazníky, 

řízené rozhovory, případně focus groups. 

Základní literatura (nejméně 10 nejdůleţitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech 

titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

Allan, Stuart. 2002. Media, Risks and Science. Buckingham : Open University Press, 2002. ISBN 

0335206638 

Otázky týkající se vědy, a odpovědi na ně, se k publiku dostávají skrze různé mediované obsahy. 

Stuart Allan, profesor mediálních a kulturálních studií na University of West England v 

Bristolu, si všímá role vědy a pseudovědy v populární kultuře, kniha se ale především věnuje 

problémům souvisejícím s vědou tak, jak o ní referují ţurnalisté, a pátrá po tom, co činí zprávu 

významnou a publikováníhodnou.  

 

Bucchi, Massimiano. 1998. Science and the Media. London : Routledge, 1998. ISBN 0-415-

18952-7 

Vztah mezi vědeckými a mediálními pracovníky má velký význam pro výslednou podobu 

mediovaných obsahů vědy se týkajících, a v důsledku i pro to, jak veřejnost chápe jednotlivé 

vědecké poznatky a metody, a konečně i samotnou vědu. Bucchi na konkrétních historických i 

současných příkladech ukazuje, jaké problémy (jak na straně vědců, tak na straně mediálních 

pracovníků) jsou aktuální i jak mohou vědci a média vzájemně koexistovat. 

 

Corbett, Julia B. a Durfee, Jessica L. 2004. Testing Public (Un)Certainty of Science: Media 

Representations of Global Warming. Science Communication. 2, 2004, Sv. 26, stránky 129 - 151. 

Nedávná americká studie zkoumá vztah mezi stylem článku a jeho vyzněním na příkladech 

článků věnovaných pohledu vědců na globální oteplování. Ukazuje například, ţe článek 

poskytující kontext působí důvěryhodněji. Klíčovým operativní pojmem je zde „perception of 

certainity“, tedy vnímání toho, s jakou jistotou vědci předkládají své tvrzení. Výzkumníci 

připravili čtyři verze článku vycházejícího ze skutečné vědecké studie a poté pomocí dotazníků 

zjišťovali dopad různých typů článku na čtenáře. 

 

 



Disman, Miroslav. 2002. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 2002. 3. vydání. 

ISBN: 978-80-246-0139-7. 

Kniha českého sociologa Miroslava Dismana patří k osvědčeným a doporučovaným učebnicím, 

srozumitelně a jasně shrnuje metody a úskalí sociologického průzkumu a nastiňuje standardní i 

méně standardní statistické metody k analýze nasbíraných dat. 

 

Goldacre, Ben. 2009. Bad Science. London : Fourth Estate, 2009. ISBN 987-0-00-728487-0 

Britský lékař, novinář a vědec Ben Goldacre se systematicky zabývá odkrýváním chybného 

informování o vědeckých i pseudovědeckých studiích v médiích i reklamě. Kritizuje nejen 

samotné zkreslování faktů, ale i zkreslování náhledu na vědu samotnou, ke kterému dochází. Na 

mnoha případech přesvědčivě demonstruje tendenci médií přinášet nepřesné a klamavá 

informace, všímá si ovšem i příčin, které sleduje aţ k jejich původcům a snaţí se odhalit 

skutečnou motivaci, která ke zkreslování vede. 

 

Herman, Edward S. a Chomsky, Noam. 1998. Manufacturing Consent. New York : Pantheon 

Books, 1998. ISBN 0-375-71449-9. 

V knize Manufacturing Consent představili Herman a Chomsky svou teorii „propaganda 

modelu“, která má za úkol vysvětlit, čím jsou ovlivněny zprávy v médiích. V pěti „filtrech“ je 

vedle ekonomických vazeb (vlastnictví, zadavatelé reklamy) zahrnuto i zdrojování, které s naším 

výzkumem úzce souvisí. Vědec, jakoţto expert a uznávaná autorita, je důleţitou součástí 

systému produkce zpravodajských i publicistických obsahů v médiích. Propaganda model je 

přínosný i díky své analýze komercionalizace médií. 

 

McCombs, Maxwell. 2009. Agenda Setting. Praha : Portál, 2009. ISBN 9788073675912. 

McCombs shrnuje a vysvětluje historii a vývoj teorie nastolování agendy, kterou v roce 1972 

spolu s Donaldem Shaw pomohl zaloţit. Agenda setting představuje mocný nástroj pro 

vysvětlení dopadů médií na publikum, ale umoţňuje také vysvětlit, jak se média a jejich agendy 

ovlivňují navzájem. Kniha odkazuje na mnoţství konkrétních příkladů a demonstruje tak pestré 

způsoby aplikace nastolování agendy v praxi. 

 

Postman, Neil. 1993. Technopoly. New York : Vintage Books, 1993. ISBN 0-679-74540-8. 

Americký mediální teoretik Neil Postman patří mezi významné kritiky společnosti, která se 

prostřednictvím technologií vyvazuje se svých tradičních kontextů. Pro nás je důleţitá 

především devátá kapitola věnovaná „scientismu“, tedy procesu, během kterého se věda a 

vědeckost stává dominantním ideologickým rámcem. Postmanova přesvědčivá kritika ukazuje, 

ţe současný svět je natolik komplexní, ţe realita nabývá kontextu často právě skrze mediované 

vědecké poznatky. V poslední kapitole pak předkládá rady pro „láskyplný odboj“ a představuje 
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1. Úvod 

„Vybudovali jsme globální civilizaci, která je kriticky závislá na vědě a 

technologiích. Zároveň jsme věci uspořádali tak, že téměř nikdo vědě a technologiím 

nerozumí. Koledujeme si o katastrofu.“ 

Carl Sagan (KALOSH ‚ 1995) 

V moderní industrializované společnosti hraje věda1 ústřední a uznávanou roli. Vědecký 

pohled je přijímán jako poslední instance a je často vyhledávaným arbitrem toho, “jak se 

věci skutečně mají”. Odkazování se na vědeckost často implikuje důvěryhodnost a 

nadřazené postavení oproti nevědeckým alternativám. Výsledkem je, že naše kultura je 

zaplavena zmínkami a odkazy na vědu a vědecký diskurz (CAMERON et. al.‚ 1979, s. 4). 

Důvěryhodnost informací z toho či onoho zdroje je přitom klíčovým faktorem pro 

rozhodování jednotlivců a kolektivů. I ti nejinformovanější jedinci mají přímý přístup 

k jen nepatrnému zlomku všech znalostí a faktů, na kterých jejich život závisí. Každý 

jednotlivec dělá rozhodnutí závislá na zprostředkovaných informacích (SUNSTEIN‚ 

2006, s. xiii). 

Věda představuje jednu z nejsilnějších a nejuznávanějších autorit současné společnosti, 

ideu, která se udržela v roli metanarativu, roli velkého příběhu nabízejícího výkladový 

rámec ve světě, který se do značné míry vzdal tradičních autorit a hodnot (LYOTARD‚ 

1993, s. 97-8). V extrémním případě, ve společnosti zcela podřízené technologiím, může 

dokonce věda sloužit jako úplný systém víry, dávající životu smysl, pocit blahobytu, 

morálky a dokonce nesmrtelnosti (POSTMAN‚ 1993, s. 147). 

Většina Evropanů hodnotí přínos vědy a akademických institucí pozitivně, a podobně 

příznivé hodnocení získává v průzkumu veřejného mínění mediální prezentace vědy 

(EUROPEAN COMMISSION‚ 2005, s. 43). Média si zdánlivě s vědou rozumí, masová 

                                                      
1 Při práci s literaturou a se zdroji se musíme vypořádat s odlišným používáním pojmu věda v angličtině. 
Slovo science totiž označuje pouze ty disciplíny, které v češtině (a dalších jazycích) řadíme do přírodních 
věd, zatímco pro společenské vědy má angličtina termín humanities přestože využívá i termín social 
sciences. V této práci respektujeme evropské pojetí pojmu věda (VERHOEVEN ‚ 2010, s. 351) a z angličtiny 
překládáme science v případě obecné zmínky jako vědu, v případě, že je vzhledem ke kontextu podstatné 
rozdělení mezi vědami přírodními a společenskými, uvádíme to přímo v  textu nebo v poznámce pod 
čarou. 
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média koneckonců s  vědou sdílí určitou závislost na technologickém rozvoji a částečně i 

historický vývoj2. Bližší pohled ovšem odhalí, že masmediální diskurz je od toho 

vědeckého výrazně odlišný3, a jejich spojení přináší řadu třecích ploch s jasnými 

důsledky pro výběr vědeckých i jejich prezentaci (GOLDACRE‚ 2009, s. 225-36). Kromě 

toho se média na vědecké autority odkazují prakticky ve všech kontextech (POSTMAN‚ 

1993, s. 57-60). Výsledkem mohou být například on-line zprávy s těmito a podobnými 

titulky: 

 Vědci: čokoládový koláč člověku nezabrání hubnout (ČTK‚ 2012) 

 Slepice byla dříve než vejce. Vědci vyřešili velkou hádanku lidstva (IHNED.CZ‚ 2010) 

 Služby jako Facebook mohou vést podle psychologa až k rakovině (FAMOUS‚ 2009) 

 Vypočtěte si šanci na nalezení perfektního partnera (KYNČL‚ 2010) 

 Vědci našli Boha v různých částech lidského mozku (NOVINKY.CZ‚ 2012) 

 Výzkum amerických vědců: Štěstí je nakažlivá nemoc! (BLESK.CZ‚ 2010) 

 Nejhorší den v týdnu? Středa, spočítali vědci (TN.CZ‚ 2009) 

 Krása lze spočítat, tvrdí vědci. Podívejte se na nejhezčí dívčí tvář světa   

(REFLEX.CZ‚ 2012) 

Uvedené příklady spadají vesměs do společenských rubrik a plní tak spíše zábavní než 

informativní funkci. Některé takové články o vědě jsou převzaté ze sekundárních zdrojů 

či tiskových agentur, jiné vycházejí z pseudovědeckých studií vytvořených na 

objednávku velkých firem (GOLDACRE‚ 2009, s. 226) a další „pouze“ nepřesně vykládají 

reálnou vědeckou studii tím, že přehánějí závěry (RUSSELL‚ 2010, s. 14) nebo neuvedou 

důležitou podmínku nutnou pro platnost deklarovaného výsledku (HAYDEN‚ 2012). I 

články v rubrikách, kde čtenáři nehledají fakta, ovšem mají vliv na veřejné vnímání vědy 

jakožto „irelevantního mudrování“ nebo disciplíny závisející na autoritativních 

osobnostech (GOLDACRE‚ 2009, s. 240), jev, který může mít negativní dopady na 

konkrétní rozhodování jedinců.  

                                                      
2 Rozvoj vědeckého diskurzu a vědy coby systematizované a organizované činnosti souvisí, podobně jako 
rozmach novin a časopisů, s vynálezem tiskařského lisu, rozvojem knižního průmyslu a typografické éry. 
3 O rozporech mezi tím, co dělá vědu vědou, a tím, co dělá zprávu zprávou, tedy mezi vědeckými normami a 
zpravodajskými hodnotami, více v kapitole 2.3.2. 
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Civilizace je závislá na produktech vědy a technologií, a je doslova zahlcená lavinou 

informací (SCHWARTZ‚ 2004, s. 56). Nová média spolu přinášejí nové definice pojmů 

znalost, pravda nebo moudrost (POSTMAN‚ 1987, s. 27).  Pro pochopení vztahu mezi 

vědou a masovými médii je důležité prozkoumat historický vývoj těchto pojmů.  

1.1 Iluze moudrosti 

„Veliký umělče Theuthe, jeden dovede přivésti na svět výtvory umění, druhý zase 

posouditi, kolik v sobě mají škody a užitku pro ty, kteří jich budou užívat; tak i nyní 

ty, jakožto otec písma, jsi z lásky o něm řekl pravý opak toho, co je jeho skutečný 

význam. Neboť tato nauka zanedbáváním paměti způsobí zapomínání v duších 

těch, kteří se jí naučí, protože spoléhajíce na písmo budou se rozpomínat na věci 

zevně, z popudu cizích znaků, a ne zevnitř sami od sebe; nevynalezl jsi lék pro 

paměť, nýbrž pro upamatování. A co se týče moudrosti, poskytuješ svým žákům její 

zdání, ne skutečnost; neboť stanouce se sečtělými bez ústních výkladů, budou 

působit zdání, že jsou mnohoznalí, ačkoli budou většinou neznalí, a ve styku budou 

nepříjemní, protože z nich budou lidé zdánlivě vzdělaní místo lidí vzdělaných 

opravdu.“ 

Sokratés v dialogu s Faidrem (PLATO‚ 1973) 

Skepse k potenciálu nových technologií pozitivně ovlivnit moudrost a vzdělanost je, jak 

ukazuje citát z tisíce let starého dialogu, v diskurzu vzdělanců přítomná už od samých 

počátků. Sokrates nedůvěřoval schopnosti psaného textu zachytit věrně jeho myšlenky a 

předávat je dále čtenářům – vždyť psaný text neumí reagovat na otázky a „dává stále 

stejnou odpověď“. Výsledkem podle něj bude iluze vzdělanosti namísto skutečné 

moudrosti. 

Analogická kritika se objevuje s nástupem audiovizuálních a později digitálních médií4. 

Neil Postman rozpoznává, že typografický věk skutečně naplnil Sokratovu předpověď a 

posílil novověkou ideu individuality na úkor středověké pospolitosti, přesto ale přiznává 

věku knihy mnohem větší zásluhy než škody: „během čtyřsetleté imperiální nadvlády 

psaného textu (…) se zformovala naše moderní představa o užití intelektu, o způsobech 

vzdělávání, vědění, pravdě a informacích“ (POSTMAN‚ 1987, s. 29).  

                                                      
4 Kritický přístup k novým technologiím má mnoho podob a zaměřuje se na odlišné aspekty. V úvodních 
kapitolách se budeme povětšinou zabývat kritikou vycházející z mediocentrického pojetí mediálních studií 
a technologického determinismu, jehož je Postman představitelem. 
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S nástupem audiovizuálních a později digitálních sdělovacích prostředků sledují kritici 

ještě vyšší míru dekontextualizace, která s sebou přináší roztříštěnou koncentraci 

(CARR‚ 2010) a nadále omezuje naši schopnost (či ochotu) přiřazovat konzumovaným 

obsahům smysluplné a systematicky organizované obrazy k již utříděným poznatkům 

(KANDEL‚ 2006, s. 123-4). Postman i Carr se shodují na tom, že věk knihy byl zlatým 

věkem z hlediska vzdělanosti, vždyť „už v 18. století éra typografie umožnila samotnou 

existenci moderní vědy“ (POSTMAN‚ 1987, s. 29) a dala jí šanci proměnit svým 

analytickým přístupem a systematické správě informací porozumění světu (s. 51), které 

se rozvíjelo už od renesance5. 

1.2 Věda jako autorita ve světě bez autorit 

Stejné technologické výdobytky typografické éry, které umožnily existenci vědy6 jakožto 

systematického a komunitního získávání informací zároveň přinesly odloučení prostoru 

a času, mediované prožívání reality a umožnily poprvé v historii skutečně masovou 

komunikaci (THOMPSON‚ 2004, s. 33).  

Historická příbuznost a alespoň zčásti společný cíl7 – zachytit, popsat a prezentovat 

realitu – by mohl vést k předpokladu, že vědci a žurnalisté budou ideálními spojenci. 

Realita je pochopitelně mnohem komplexnější a vzájemná interakce novinářů, vědců a 

čtenářů je komplikovaná i z důvodu dalších faktorů, které tyto tři aktéry ovlivňují. 

Právě komplexní vztah médií s vědou a pseudovědou jsme si zvolili jako objekt svého 

výzkumu. Pro autora mají přitom všechny tyto poznatky hodnotu nejen akademickou, 

ale také ryze praktickou – po pěti letech práce v populárně-vědeckém on-line magazínu 

si je dobře vědom komplexnosti problematiky postavení vědy v médiích. Zodpovědný 

novinář musí zároveň brát v potaz řadu protichůdných požadavků a vzhledem 

k nedostatku času přirozeně hledá způsoby, jak zadání vyhovět a dostat ke čtenáři 

alespoň část zamýšleného sdělení (BHATTACHARYA‚ 2012). Vzhledem k ekonomickým 

tlakům a snaze zvýšit počet čtenářů zároveň dochází k využívání vědy jako snadno 

dostupné autority, která je zároveň dostatečně blízká a důvěryhodná většině čtenářů, 

v té samé chvíli ale těžko srozumitelná, neproniknutelná a v důsledku chápána spíše 

                                                      
5 Více o rozvoji vědy ve stručném historickém exkurzu v kapitole 2.1. 
6 Definicemi pojmu věda se budeme dále zabývat v kapitole 2.2, zde se rozumí věda jakožto komunitní, 
standardizované a systematické shromažďování poznatků o světě (HANSSON‚ 2008) 
7 Cíle žurnalistiky samozřejmě není snadné definovat, popsány jsou řady přístupů a teorií, například různá 
normativní paradigmata (MCQUAIL‚ 2000, s. 160-3)  
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skrze rámec zábavy či spektáklu. To může vést k řadě nedorozumění či neporozumění 

při interpretaci vědeckých poznatků, ať už na straně redakce, nebo na straně publika.  

Jsme si vědomi, že neexistuje jednotný normativní předpis toho, jak by měla vypadat 

prezentace vědy v médiích či odkazy na vědeckou autoritu. Podobné normy ve 

vědeckém diskurzu existují8 a současný akademický ekosystém by bez nich prakticky 

nemohl existovat. Různá média a různé rubriky cílí své texty na rozdílné skupiny 

čtenářů; různí čtenáři mají různé potřeby a různá očekávání. Jakékoli snahy o 

sjednocování citačních norem napříč médii (a dokonce i napříč jednotlivým médiem) by 

byly nejen idealistické, ale také neempatické a z větší části kontraproduktivní. O to 

důležitější je popis současného způsobu, jakým různé rubriky a různá média s vědeckou 

autoritou zacházejí a jaké souvislosti lze z analýzy kvantitativního měření vypozorovat. 

V této práci se nicméně musíme vypořádat s bohatým teoretickým kontextem. V prvé 

řadě z toho důvodu, že samotná pozice vědy není daná nějakým přírodním zákonem, ale 

jejím historickým a společenským kontextem, a také vlastními pravidly fungování a 

vývoje9, bez jejichž alespoň zběžného prozkoumání by nebylo možné zasvěceně 

popisovat současný stav (POSTMAN‚ 1993). Role vědy v médiích rovněž souvisí se 

samotnou filosofií pravdy a epistemologií, které se ukáží jako klíčové pro určení 

demarkační linie mezi tím, co lze a co nelze nazývat „vědecké“ (HANSSON‚ 2008). 

Cílem této práce pak je popsat současný vztah mezi masovými médii a vědou, 

prozkoumat historický kontext vědeckého diskurzu a na konkrétních konceptech a 

směrech studia masových médií poukázat na některé jevy, ke kterým při odkazování na 

vědecké autority v médiích dochází. Vztahu vědy a médií se věnuje řada textů a studií, a 

autor práce doufá, že jejich přehled bude užitečný všem zájemcům o tuto problematiku. 

V neposlední řadě se tato práce pokouší o základní průzkum vztahu vědy a médií 

v České republice, konkrétně kvantitativní průzkum odkazování na vědu jakožto 

autoritu v českých novinách a na českých zpravodajských serverech.  

                                                      
8 Každý vědecký magazín má vlastní normy pro způsob citace, a přestože se tyto normy liší z  hlediska 
formálního, všechny mají stejný cíl – umožnit snadné dohledání pramenů, ze kterých autor příslušného 
textu vycházel a na který odkazuje. 
9 Právě neschopnost uchopit vědu a vědecké poznatky v  souvislostech vědecké metody a historického 
vývoje a proměnlivosti je podle Goldacra jedním z hlavních hlubších důvodů pro to, co nazývá „zbytečnou 
mystickou aurou kolem vědy a [především] lékařských poznatků“, což považuje za „zbytečné a 
destruktivní“ (GOLDACRE‚ 2009, s. 19). 
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1.3 Věda, média a gramotnost 

Významnou inspiraci k tématu práce, a směrodatné vodítko při výběru témat, autorovi 

poskytly dvě zdánlivě protichůdné publikace: kulturálně-kritické dílo Technopol 

amerického filosofa Neila Postmana (Technopoly‚ 1993) a populárně-naučné exposé 

Špatná věda britského lékaře a novináře Bena Goldacra (Bad Science‚ 2009).  

Postman představuje svůj pohled na kulturní krizi, ve které se věda a technologie staly 

monopolní autoritou na posuzování pravdivosti a smysluplnosti lidského konání ve 

světě informačního přetlaku, jakousi silou udržující sebe samu a využívající lidi 

podobným způsobem, kterým dříve lidé využívali nástroje (POSTMAN‚ 1993, s. 28). 

Podle Postmana už je USA v roce 1993, kdy kniha vyšla, hluboko na cestě do spárů éry 

technopolu, éry bez kontextu, srozumitelnosti a skutečného smyslu, éry, ve které se, 

řečeno názvem jeho nejslavnějšího díla, ubavíme k smrti (POSTMAN‚ 1987). Vědu 

Postman vnímá jako technologii poznání, která překročila hranici, kdy lidem slouží (jako 

tomu bylo ve zlatém věku typografie) a namísto toho se stala zaklínadlem, které jako 

jediné může poskytnout autoritu a štěstí (Technopoly, s. 179), a přirozeně tak podporuje 

vyčerpávání kulturních symbolů nebo krizi v kultuře a vzdělávání. 

Ben Goldacre naproti tomu neskrývá svou víru ve vědu, která především v jeho oboru, 

tedy medicíně, přináší reálné zlepšení životní úrovně. Kritizuje především ty, kteří se na 

důvěryhodnosti a autoritativnosti vědeckého diskurzu přiživují od samého počátku 

vědeckých výzkumů (GOLDACRE‚ 2009, s. 17). Přes obrovské množství problémů 

v samotném systému vědeckého výzkumu zdůrazňuje přístupnost vědy a důležitost 

objektivního experimentu jakožto definitivního testu užitečnosti. Jádrem jeho sdělení je 

přesvědčení, že samozvaní experti či korporace využívají vědecký diskurz k propagaci 

svých cílů, a média jim v tom svými snahami šokovat, bavit a zjednodušovat nahrávají. 

Svou publikační činností10 se pokouší aktivně demonstrovat svůj názor, že běžný čtenář 

je schopen pochopit vědeckou metodu, je-li správně vysvětlena, a posoudit 

prezentované výsledky ve vztahu ke svým potřebám (GOLDACRE‚ 2009, s. 92), zvláště 

v případě, když je k tomu motivován svým zájmem akutním problémem nebo 

zdravotním stavem (s. 335). Média ale svou snahou o zjednodušení a zpřístupnění 

zakrývají užitečná data, upřednostňují šokující – často kontroverzní a v důsledku 

                                                      
10 Ben Goldacre se proslavil především svým sloupkem Bad Science (Špatná věda) v britském deníku The 
Guardian, další články publikuje na svém blogu BadScience.net a také je nadprůměrně aktivní na svém 
twitterovém kanálu @bengoldacre. 
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zavádějící – vědecké zprávy (s. 236-7) a zkreslují vědu (vědeckou metodu) svým 

rámováním do konfliktu, paniku vyvolávajících zpráv nebo infotainmentu (s. 225).  

Odlišné, a často vskutku protichůdné postoje obou autorů, Postmana i Goldacra, se však 

překvapivě scházejí k podobnému závěru. Oba radí čtenáři vnímat zprávy odkazující se 

na vědeckou autoritu v kontextu, zkoumat motivaci a zatížení využitou technologií a 

nevnímat čísla a statistiky jako záruku autority (např. POSTMAN, 1993,  stránky 183-

184; GOLDACRE, 2009, str. 225). Oba autoři také zdůrazňují ústřední pozici vzdělání při 

chápání vědecké metody a vnímání souvislostí (např. POSTMAN, 1993, stránky 185-190; 

GOLDACRE, 2009, str. 334).  

Součástí této práce je rozsáhlý teoretický úvod do problematiky vědy v médiích 

(kapitola 2) s důrazem na historické souvislosti, propojení masových médií  a vědy skrze 

technické prostředky, některé filosofické aspekty vědecké metody a také různé definice 

vědy a její odlišení od pseudovědy.  Druhá kapitola následně rozebírá možné teoretické 

přístupy ke studiu mediované vědy a poukazuje na konkrétní i obecné třecí plochy mezi 

těmito dvěma diskurzy. Závěr kapitoly se věnuje stručnému úvodu do českého kontextu.  

Třetí kapitolu tvoří kvantitativní výzkum českého tisku a internetového zpravodajství, 

který byl oproti schváleným tezím diplomové práce rozšířen na reprezentativní vzorek a 

obohacen o samostatnou analýzu jednotlivých citací a další původně nepředvídané 

způsoby měření.  

Čtvrtá kapitola se věnuje konkrétním případům, ve kterých prezentování vědy v médiích 

vedlo k pokroucení významu, chybné interpretaci fabulaci či dokonce, zprostředkovaně,  

významným ztrátám na životech.  

Pátá kapitola se zabývá novými možnostmi médií souvisejícími s  rozvojem digitálních 

technologií a aktivitou publika při konzumaci (a tvorbě) mediálních obsahů. Původní 

zkoumání čtenářů formou psychologického experimentu, se kterým autor počítal ve 

schválených tezích, by neúměrně rozšířilo už tak objemnou práci. Ustoupilo nastínění 

aktuálnějšímu tématu – zkoumání možností zvyšování mediální a vědecké gramotnosti a 

shrnutí některých aktuálních debat a otázek. 
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Šestá kapitola shrnuje zjištění diplomové práce, upozorňuje na souvislosti mezi 

teoretickými kapitolami a praktickou částí a zmiňuje některé další možné přístupy ke 

studiu vědy v médiích. 

Autorovým přáním je přispět touto diplomovou prací k lepšímu pochopení toho, jakým 

způsobem lze tyto a další myšlenky aplikovat na výzkum role vědy a vědecké autority 

v médiích, jaké přítupy lze zvolit při uvažování o vědeckých autoritách v  mediálním 

diskurzu a všimat si jevů, které mohou přispět k porozumění problematice na úrovni 

akademické, praktické i čtenářské. 
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2. Věda a média 

„Skutečným cílem vědecké metody je zabránit přírodě, aby vás zlákala myslet si, že 

víte něco, co ve skutečnosti nevíte.“ 

Robert Pirsig (1974, s. 100) 

Vědecké poznatky hrají významnou roli v současném politickém uspořádání 

(VERHOEVEN ‚ 2010, s. 334), jsou klíčové pro osobní rozhodování jednotlivců ohledně 

zdravotního stavu (GOLDACRE‚ 2009, s. 17), dále jsou považovány většinou lidí za 

důležité pro společnost obecně (EUROPEAN COMMISSION‚ 2005, s. 59) a  konečně 

většina lidí míní, že informování o vědě v médiích má pozitivní vliv na společnost (s. 44).  

Je tedy na místě zkoumat, jak se tato výrazná autorita vědy „napříč sociodemografickými 

skupinami“ (s. 46) odráží ve způsobech, kterým o vědě informují média. 

Z pohledu veřejného chápání vědeckého diskurzu v médiích je užitečné prozkoumat 

přinejmenším tři perspektivy: pohled na vědu v kontextu její historie a vnitřní kultury, 

pohled na média v kontextu jejich vývoje a fungování, a způsoby interakce mezi vědou a 

médii za účelem oslovení veřejnosti (EIDE et. al. ‚ 1994, s. 425). 

Pro pochopení současné pozice, kterou věda zastává v médiích, je tedy vhodné alespoň 

stručně prozkoumat historický vývoj vědy jako takové. Podobně, jako masový tisk, i 

moderní věda je podmíněná kulturně a technologicky, a právě technologická 

podmíněnost (tedy závislost rozvoje vědy na rozvoji technologií) je důležitá pro 

pochopení skutečné autority vědy v moderním a postmoderním světě.  

Historický exkurz dále odhalí, že masová média, přestože s moderní vědou sdílí svůj 

vděk vůči komunikačním technologiím, a technologiím obecně, jsou odlišná v  klíčových 

aspektech, jako jsou cíle, procesy a metody. Zjednodušeně řečeno: to, co dělá zprávu 

zprávou, je mnohdy diametrálně odlišné od toho, co dělá vědu vědou.  

2.1 Stručná historie vědy 

Je příznačné, že historie vědy je samostatná vědní disciplína, provázaná kromě 

historických věd také s epistemologií nebo filosofií vědy. Významně tuto oblast 

zkoumání (a zájmu obecně) rozvinul Thomas Kuhn, jehož Struktura vědeckých revolucí 

patří k nejcitovanějším vědeckým dílům své doby (BIRD‚ 2011) a zdůraznil nový pohled 

na vědu jako střídání paradigmat. Tento postřeh ovlivnil chápání vědeckého poznání 
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nejen ve vědách společenských11 a vedl mimo jiné i k úvahám o akcentaci kontextu při 

chápání vědy (POSTMAN‚ 1993, s. 188). Jinými slovy, vědecké poznání se neodehrává 

nějakou přirozenou nutností, ale je dobově, technologicky a kulturně determinováno 

(KUHN‚ 1962, s. 42) jako jakákoli jiná textová produkce (BURTON‚ 2005).  

2.1.1 Věda jako kuriozita 

Pokud prozatímně zjednodušíme definici12 vědy na jakýkoli soubor stejnorodých 

poznatků uspořádaných mezi sebou zásadou dostatečného důvodu (OTTŮV SLOVNÍK 

NAUČNÝ‚ 2002, s. 487), lze za vědu, či spíše předobraz vědy, považovat i jakékoli 

sledování pravidelností ve světě, ke kterému pochopitelně docházelo dávno před 

vynálezem písma.  

Tato předkritická věda (ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA‚ 1991, s. 32) pochopitelně při 

pozorování pravidelností docházela k ukvapeným závěrům, jinými slovy, nacházela 

pravidelnosti i v náhodných či závislých jevech. Přiřazovat seskupením náhodných 

úkazů zvláštní význam je ostatně snadnou předvídatelnou chybou13 lidského uvažování 

(MCRANEY‚ 2010). Právě schopnost zaznamenávat, kriticky zkoumat a systematicky 

vyvracet hypotézy patří mezi hlavní ukazatele moderní vědy (HANSSON‚ 2008). 

Zrod tzv. přirozených filosofií se spojuje s učenci v antickém Řecku. Tháles z Milétu se 

pokusil popsat celý svět jako utvořený ze základní substance14, Pythagorás v 6. století 

viděl jako základ všeho čísla. Aristoteles a Archimédés přinesli do debaty metafyzickou 

otázku po smyslu, Hippocrates položil prapočátky moderní medicíny a především 

způsobu jejího vyučování. Naopak římské impérium přineslo částečný návrat od vědy 

zpět k bájím, a tak byla Přirozená historie Plinia staršího plná „smyšlených bytostí, 

magie, a vědy,“ smíchaných tak, že „by se Archimedes styděl“. (ENCYCLOPÆDIA 

BRITANNICA‚ 1991, s. 35) 

Od pádu římské říše v Evropě „doutnala lampa vědy skomíravě“ především v klášterních 

knihovnách, ve kterých se nadále studovaly a přepisovaly klasické texty, některé 

                                                      
11 S konceptem vědeckých paradigmat přišel Kuhn právě na základě v té době významných akademických 
sporů mezi zástupci věd přírodních a společenských (KUHN‚ 1962, s. viii). Více o rozdílech mezi těmito 
dvěma kategoriemi vědeckého poznání v kapitole 2.1.6. 
12 Definice vědy podrobněji probíráme v kapitole 2.2.1. 
13 Podobným předvídatelným chybám se věnuje obor behaviorální ekonomie, též nazývaný rozhodovací 
věda. Více o rozhodovacích omylech a jejich vlivu na interpretaci vědeckých poznatků v  kapitole 2.5.5. 
14 Jako jeden z historicky prvních příkladů uplatnění vědecké metody v  praxi se často uvádí Tháletova 
předpověď zatmění slunce v květnu 585 př. Kr. (INNIS‚ 1951, s. 42) 
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uchované, jiné získané během vojenských střetů s arabskou civilizací (ENCYCLOPÆDIA 

BRITANNICA‚ 1991, s. 35-6). Z vědy, která byla zatím vnímána primárně jako disciplína 

„pro lepší pochopení Boha a jeho stvoření“, Tomáš Akvinský zapracoval pozorování 

přirozeného světa přímo do svých důkazů Boží existence  (OPPY‚ 2011). Tím de facto 

připravil půdu pro budoucí konflikty mezi vírou a vědou.  

Věda se revolučně rozvíjela zejména v oblasti astronomie a fyziky, a to díky pozorování 

dříve nepozorovatelných těles. A kromě toho zde byly výdobytky mechanické 

vynalézavosti: trakař, podkova, vodní a větrný mlýn.  Ve 13. století dokonce přišel 

mechanický hodinový stroj, jedna z prvních technologií, které měly dramatický vliv na 

vnímání světa (MUMFORD‚ 1934, s. 136), neboť poprvé představily středověké civilizaci 

myšlenku „odloučení času od událostí“15. 

Významná část středověkých vzdělanců se věnovala analýze a aktualizaci antických 

textů, obvykle s o to větší pečlivostí, čím větší měly tyto spisy význam pro chápání světa 

z pohledu teologického. Důraz byl kladen na hledání přirozeného řádu (ZICHE et. al.‚ 

2011) a jednoduchých, elegantních, logických řešení – zastoupených například dílem 

Tomáše Akvinského Summa Theologiae a knihou Williama z Ockhamu16 Summa of Logic 

(SPADE et. al.‚ 2011).  

2.1.2 Věda v typografickém věku 

Renesanční učenci formátu Leonarda da Vinciho předznamenali zlatý věk vzdělanosti. 

Pro významné rozšíření samotného pojmu vzdělanost měl obrovskou roli vynález 

tiskařského lisu, který dal zrod věku typografie, věku, který proměnil způsob, jakým lidé 

poznávají a popisují svět, a ve svých mnohotvárných dopadech na celou společnost 

znovu potvrdil dva tisíce let stará slova Platónova. 

“Za rozšíření italského humanismu nepochybně vděčíme tiskařům, vydavatelům a 

překladatelům, kteří v tomto procesu sehráli roli prostředníků” (THOMPSON‚ 2004, s. 

                                                      
15 Podle Postmana jsou mechanické hodiny ukázkou toho, jak technologie nenápadně ovlivňují vnímání 
světa v dané společnosti: „Tím, že hodinový stroj produkuje minuty a hodiny, přinesl odloučení času od 
lidmi prožívaných událostí a tím posílil víru v nezávislý matematický svět [sestávající se z exaktně] 
měřitelných sekvencí.“ (POSTMAN‚ 1987, s. 11) 
16 Po filosofovi a učenci Williamovi z Ockhamu je nazván i důležitý „nástroj“, či spíše methodický princip, 
tzv. Ockhamova břitva, stanovující, že při hledání odpovědi nikdy nepříjímej komplikovanější závěry, než je 
nutné. Tento nominalistický princip sám Ockham sice bezpochyby dodržoval, nicméně žádná stručná 
formulace tohoto principu se nikde v jeho textech nenalezla. Ockham sám uznával tři zdroje poznání: „Nic 
by nemělo být prohlašováno bez odůvodnění, pokud nejde o samozřejmost [dokázanou sebou samotnou], 
ověřenou zkušenost nebou věc dokázanou Písmem Svatým.” (SPADE et. al.‚ 2011) 
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52). Během padesáti let od Gutenbergovy první vytištěné Bible se na evropský trh 

dostalo odhadem dvacet milionů výtisků17, číslo o to významnější, že tehdejší Evropa 

měla pouze kolem 100 milionů obyvatel (FEBVRE et. al.‚ 1976, s. 248-9). Komodifikace a 

komercionalizace tisku otevřela nové trhy, a dala příležitost novým autorům a tématům 

(INNIS‚ 1951, s. 53-5). 

Rozvoj tisku přinesl nejenom možnost sbírat a sdílet informace, ale dal také vzniknout 

vědecké komunitě jako takové. Díky intenzivnější vzájemné komunikaci mezi vědci 

došlo ke standardizaci matematických symbolů a nákresů (POSTMAN‚ 1993, s. 64), což 

dále rozšířilo možnosti čerpat z veřejného výzkumu ostatních a skutečně tak vědcům 

umožnit, slovy Isaaca Newtona18, „stát na ramenou obrů“ (HAWKING‚ 2003). 

Vědecké společnosti se v 17. století rodily jedna za druhou. Významnou událostí bylo 

například založení Královské společnosti v Londýně pro zdokonalování přírodovědných 

znalostí19, ke kterému došlo roku 1660. Společnost se měla „scházet jednou týdně, 

provádět experimenty a probírat to, čemu se začalo říkat vědecká témata“ (THE ROYAL 

SOCIETY‚ 2011). Setkání byla přístupná veřejnosti pod podmínkou slušného 

vystupování a diskutování pouze toho, co bylo možno experimentálně demonstrovat 

(MULLIS‚ 2002). Věda jako taková se ovšem nevynořila při založení Královské 

společnosti. Mnohé její prvky, které nyní považujeme za samozřejmé, jako například 

profesionalizace, specializace a recenzované publikace se objevily mnohem později 

(ZIMAN‚ 2002, s. 30). Ze středoevropského pohledu patřila k důležitým vědeckým 

událostem také první průmyslová výstava v roce 1791 v pražském Klementinu (ZICHE 

et. al.‚ 2011). 

Počátky vědecké komunikace se datují až ke korespondenčním sítím, na tuto 

korespondenční historii dnes částečně navazují sekce dopisy editorovy ve vědeckých 

periodikách (ZICHE et. al.‚ 2011). Časopis britské Královské společnosti, Philosophical 

Transactions, který poprvé vyšel v roce 1665, se stal průkopníkem v zavádění 

                                                      
17 Většina výtisků (přibližně 77 %) byla psána latinsky, sedm procent italsky, přibližně čtyři až šest 
procent německy a čtyři až pět procent francouzsky. Většina prvních knih měla náboženský charakter 
(FEBVRE et. al.‚ 1976, s. 249) 
18 Tuto slavnou metaforu, často používanou k popisu vědecké metody, použil Newton v dopise Robert 
Hookovi v roce 1676 v návaznosti na jeho objevy v oboru optiky: „Pokud jsem dohlédl dále, bylo to proto, 
že jsem stál na ramenou obrů.“ (HAWKING‚ 2003, s. ix) 
19 V originále: The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge , původně založená pod 
názvem College for the Promoting of Physico-Mathematical Experimental Learning z roku 1660 a roku 1662 
převedena na Royal Society of London. Současný název získala o rok později (THE ROYAL SOCIETY‚ 2011). 
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recenzovaných periodik, tzv. peer-review procesu, typického pro moderní vědecký 

diskurz. Vědecký diskurz se zcela osamostatnil od politických či náboženských autorit 

(MULLIS‚ 2002) a začal budovat autority vlastní, založené na metodice navržené tak, aby 

bylo možné ověřovat a zavrhovat (verifikovat a falsifikovat20) publikované poznatky, 

stavět na poznatcích ostatních a optimalizovat zapojení těchto poznatků do praxe na 

základě decentralizované vědomosti vědecké komunity (SUNSTEIN‚ 2006, s. 5).  

2.1.3 Věda jako záruka pokroku a blahobytu 

Jeden z prvních autorů, kteří předpověděli ústřední úlohu vědy, byl Francis Bacon, 

„první muž technokracie“ (POSTMAN‚ 1993, s. 35). Přestože nebyl povoláním vědec, 

„snesl lidem vědu z nebe na zem“ a stanovil už počátkem 17. století základy pro 

utilitaristické chápání vědomostí. Vědecké poznání má podle Bacona sloužit především 

k vymýcení bludů a předsudků (BACON‚ 1818, s. 210), a pak k vynálezům, které umožní 

lidstvu ovládnout svět, neboť „lidská znalost a moc jsou ve skutečnosti totožné“  (BACON 

et. al.‚ 1831, s. 24). Jako první si Bacon dokázal představit vědu v takové podobě, jaké ji 

známe dnes – organizovanou, finančně zajištěnou, veřejnou – nejlepší nástroj lidstva při 

neustálém zlepšování životních podmínek (POSTMAN‚ 1993, s. 38). Přestože podle 

převládajícího názoru nepředstavil žádné vlastní převratné vědecké poznatky, Bacon 

„bezpochyby položil základy moderní vědecké metody“ (KLEIN‚ 2011) a přispěl 

k propagaci metody indukce, k institucionalizaci vědy a její otevřenosti. 

Evropské kultuře trvalo století a půl, než se Baconových myšlenek chopila a ztotožnila se 

s vírou v moc informací a samotnou ideou pokroku (POSTMAN‚ 1993, s. 38). Nástup 

moderních společností samozřejmě zahrnoval také řadu ekonomických změn, jimiž se 

„evropský feudalismus postupně přeměnil v nový systém kapitalistické výroby a směny” 

(THOMPSON‚ 2004, s. 42). Technická revoluce na tom měla klíčový podíl – umožnila 

efektivnější výrobu, urbanizaci a také samotnou existenci moderního ekonomického 

systému. 

Dopomohl k tomu i Adam Smith svým Pojednáním o podstatě a původu bohatství národů 

z roku 1776, ve kterém představil ideu neviditelné ruky trhu (SMITH‚ 1843, s. 184) a 

                                                      
20 Sloveso falzifikovat je zde užito ve významu metodického vyvrácení hypotézy, jak tento termín využívá 
Karl Raimund Popper (HANSSON‚ 2008). Více o Popperově falzifikaci v kapitole 2.2.1. 
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ztotožňuje se s myšlenkou21 o třech velkých vynálezech, které daly politickým systémům 

stabilitu: „vynález písma, které dalo lidem moc bez pozměny předávat zákony, smlouvy,  

paměti a objevy; vynález peněz, které spojily všechny vazby mezi civilizovanými 

společnostmi; třetí vynález ekonomiky, která zdokonalila cíl obou předchozích vynálezů 

a která přinese našim potomkům mnohé ovoce“ (SMITH‚ 1843, s. 465-6). Smithova víra 

ve svrchovanost vědy je perfektně znázorněná v jeho „léku na pověry – studium vědy a 

filosofie.“ Vědecké studium by podle Smithe mělo být povinné pro kohokoli, kdo 

provozuje nějaké svobodné řemeslo nebo zastává jakoukoli čestnou funkci. (s. 333) 

2.1.3.1 Význam vědy pro technologický a ekonomický rozvoj 

Pouto mezi technologickým pokrokem, vědou a ekonomickým systémem lze popsat jako 

sebeposilující symbiózu (WIENS ‚ 1999, s. 9), ve které věda dává nové možnosti 

technologické výroby a tedy i ekonomického rozvoje. To v důsledku dodává vědeckým 

poznatkům na důležitosti a zajišťuje vědě obecně výsadní pozici. Právě okamžik, kdy se 

moderní věda odpoutala od starých autorit a „začala věřit pouze experimentům“22, je 

klíčový v ustavení nového typu společnosti (MULLIS‚ 2002). Technologie se nejprve 

osvědčily jako nástroje (POSTMAN‚ 1993, s. 24-5), později se zcela osamostatnily od 

morálních základů společnosti, čímž daly vzniknout stádiu technokracie, aby 

v závěrečném stádiu podmanily veškeré ekonomické, společenské i kulturní dění a staly 

se cílem samy o sobě ve fázi, kterou Postman nazývá technopolem (s. 55). 

Postman upozorňuje, že technologie nejsou neutrálním médiem, a spolu s  nespornými 

výhodami přinášejí i nebezpečí – závislost na technologiích vytváří kulturu bez 

morálních základů. Závislost na technologiích přetvořily naši civilizaci v technopol23, do 

kultury, která konspiruje sama proti sobě (s. 12). Postman ve svém kritickém a 

dystopickém pohledu na společnost zdůrazňuje, že technologie (v abstraktním i 

konkrétním slova smyslu) zcela proměnily vnímání světa.  

                                                      
21 Citaci připisuje Smith „pečlivému a respektovanému autorovi, markýzovi de Mirabeu“ (SMITH‚ 1843, s. 
465) 
22 Kary Mullis, držitel Nobelovy ceny za chemii, uvádí jako klíčový okamžik založení Královské společnosti 
pro rozvoj vědy (více v kapitole 2.1.2.), jejíž motto zní Nullius in verba, volně přeloženo: Nevěř nikomu jen 
kvůli jeho slovu. 
23 Ústřední originální termín technopoly, který ve stejnojmené knize představil Neil Postman (Technopoly‚ 
1993) překládáme analogicky ke dvojici monopoly - monopol, tedy technopol. V českém překladu kniha 
dosud nevyšla, jazykově se nejblíže můžeme inspirovat u polštiny, překladatelka Anna Tanalska-Dulęba 
rovněž zvolila pojem technopol (POSTMAN‚ 1995).  
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Vývoj vědy by neměl být chápán jako lineární či homogenní postup. Retrospektivně se 

při studiu historie vědy často používají moderní definice slova věda, je ovšem potřeba 

připomenout, že tyto definice se rodily relativně pozdě, stejně jako rozrůznění na 

racionalisty a empiristy. Ani pronikání „vědy“ na univerzity nebyl samozřejmý a 

okamžitý jev, a mnozí z těch, které dnes historici označují jako vědce, takové slovo nikdy 

nepoužili. Cílem studia historie vědy konečně rozhodně není dohadovat se o jasné 

definici tohoto pojmu24 (ZICHE et. al.‚ 2011). 

 

2.1.3.2 Věda jakožto technologie 

„Největším vynálezem 19. století byl vynález samotného konceptu vynálezu.“  

Alfred North Whitehead (1925, s. 91) 

Samotná věda, či konkrétněji vědecká metoda, je technologie svého druhu – má svá 

uspořádaná pravidla (v závislosti na oboru jde například o matematické postupy či 

fyzikální zákony), cíle (pokrok, akumulace poznání, ověřování hypotéz) a prostředky 

(indukci, experimentální ověřování hypotéz). Tento fakt je důležitý především pro 

zastánce technologického determinismu (JIRÁK et. al.‚ 2009, s. 50-1). Podobně, jako každá 

komunikační technologie má vliv na to, jakým způsobem probíhá soukromá i veřejná 

komunikace v dané kultuře a přináší s sebou určité zkreslení25, určité „dané 

samozřejmosti“, které není třeba obhajovat. 

V případě „vědecké technologie“ je tímto základním předpokladem (axiomem) 

kupříkladu samozřejmost pokroku, respektive není nutné zdůvodňovat, proč je dobré, 

aby docházelo k pokroku. Všechny tyto technologie, které přispěly k informačnímu 

zahlcení 20. století, přenesly důraz z pokroku lidstva na pokrok technologie. Podle 

fatalistického pohledu technologických deterministů už pak pokrok nemá za cíl zbavit 

nás ignorance, pověr a utrpení – tak, jak to prosazoval Bacon –  ale jen nás lépe 

uzpůsobit potřebám nových technologií (POSTMAN‚ 1993, s. 70). 

                                                      
24 O pokusech definovat vědu a vymezit její působnost více v  kapitole 2.2.1. 
25 Anglické slovo bias se v české odborné literatuře překládá různě, například sklon (JIRÁK et. al.‚ 2009, s. 
50), vychýlení (ROSENTHAL‚ 2008, s. 172), zkreslení nebo chyba (SKOŘEPA‚ 2005, s. 91). V této práci 
termín překládáme vždy v závislosti na kontextu, tam, kde je to vhodné, uvádíme i původní termín. 
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Důraz na měřitelnost a efektivitu je ovšem podstatný pro komerční využití technologií 

výroby, komunikace a směny, což opět uzavírá již zmíněnou sebeposilující smyčku 

pozitivní zpětné vazby mezi technologickým pokrokem, autoritou vědy a ekonomickým 

systémem. Křišťálově čistý příklad nadvlády technologicky orientované mentality 

v praxi je podle Postmana systém uspořádání pracovních postupů podle Fredericka 

Taylora, první praktické uplatnění myšlenky, že „technologie za nás může myslet“ 

(POSTMAN‚ 1993, s. 51-2). Nezpochybňovaná priorita efektivity a pokroku je příznačná 

pro analýzu toho, jakým způsobem je věda prezentována v médiích, a ostatně i toho, 

jakým směrem technologie proměnily pohled na úlohu médií samotných26. 

2.1.4 Dominantní postavení vědy v informační revoluci 

Oživena novými technologickými možnostmi a vědeckou revolucí se Evropa otevřela 

vědeckému poznatku jako politickému argumentu. Pak se překotný vývoj na nějakou 

dobu zpomalil. Po celá dvě století, od 17. do 19., nepřišla žádná výrazná technologie, 

která by proměnila způsob, množství či rychlost šíření informací.  

Století 19. se stalo „stoletím přírodních věd“ a tyto prošly institucionalizací, 

profesionalizací a konečně i akademického uznání na úrovni do té doby dominantní 

tradiční filosofie (ZICHE et. al.‚ 2011). Vědecké texty v 18. – 19. století obvykle začínaly 

historickým exkurzem, autoři tak uvedli a shrnuli prehistorii svého odvětví a zařadili 

svou práci do kontextu vznikající vědecké tradice (KRAGH‚ 1989, s. 8). 

Západní svět měl více než dost času si zvyknout na postupný nárůst informací, vznik 

nových vědeckých institucí a nového školského systému. Došlo k ustavení zcela nové 

koncepce znalosti a vzdělání (POSTMAN‚ 1993, s. 65), nového pojmu gramotnosti a 

rozvoji robustního systému škol, který společnost postupně transformoval do 

společnosti typografické. Tisíce let od první informační revoluce (vynálezu písma) a 

stovky let od druhé informační revoluce (vynálezu knihtisku) dal společnosti dostatek 

času zařadit nové typografické vnímání světa do politiky i světského života.  

                                                      
26 Typickým příkladem toho, jak technologie skrze ekonomické vlivy proměnila fungování médií, je 
například nutnost vytížit nevyužité kapacity tiskáren či telegrafu, nákladných technologií, jejichž 
provozovatelé hledali způsob, jak využít technologické možnosti k vytvoření masově prodejného 
produktu, což v případě telegrafu vedlo k rozvoji celonárodních, a později globálních, tiskových agentur a 
ustavení do té doby nevyhledávaného každodenního zpravodajství ze vzdálených míst (STANDAGE‚ 
1998). 
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Třetí informační revoluci (po vynálezu písma a knihtisku) přinesl vynález telegrafu27. 

Pokud se do té doby mohla informace pohybovat jen tak rychle, jako nejrychlejší 

dopravní prostředek, po vyslání první telegrafické zprávy28 (POSTMAN‚ 1993, s. 66-7) 

padly téměř všechny rychlostní limity.  Telegraf byl „olivovou snítkou, kterou lidstvu 

nabídla věda“ (STANDAGE‚ 1998, s. 90), hmatatelným výdobytkem moderních poznatků 

(především nového, rychle se rozvíjejícího oboru elektrofyzika) a zároveň výsledkem 

ekonomického systému, který jej uvedl do globální praxe během několika desetiletí. Ve 

své době byl vynález telegrafu oslavován jako okamžik, kdy „věda vyhlásila konec 

otroctví člověka v područí prostoru a času“ (s. 23) a telegrafický drát byl v dobovém 

tisku označen za „nervovou soustavu mezinárodní komunikace, přenášející informace o 

událostech, odstraňující příčiny neshod či nedorozumění a propagující mír a harmonii 

napříč světem“ (s. 90). Telegrafní spojení se stalo „nepostradatelné pro obchodní 

transakce, a je nemyslitelné, aby se bez něj některá obchodní společnost obešla,“ píše 

lokální deník St. Louis Republican už v roce 1847, pouhých deset let poté, co Morse 

odvysílal první telegrafickou zprávu. 

Telegraf také přinesl koncept informací bez kontextu, koncept, kde hodnota informace 

není nutně svázaná s jejím sociálním a politickým významem. Telegraf proměnil 

informaci v komoditu, ve věc, kterou jde odeslat, zabalit, koupit, bez ohledu na její 

význam (POSTMAN‚ 1993, s. 67-8). Dekontextualizaci informace a anihilaci 

časoprostorové bariéry výrazně napomohl tisk, který pochopil význam a prodejnost 

nerelevantních sdělení (s. 68). Tyto technokratické změny samotné ovšem nezničily 

tradice sociálního a symbolického světa éry typografické (s. 45). A tak dva pohledy na 

svět – technologický pohled a tradiční pohled – koexistovaly vedle sebe v nejistém 

napětí. (s. 48). Čtvrtá informační revoluce přinesla vysílání, pátá přišla s  digitálními 

informačními technologiemi.  

Každá nová technologie s sebou přinesla nové formy, vyšší rychlosti a především 

obrovské množství informací (s. 69). Ptát se po tom, jaký smysl má zrychlování přenosu 

informací a zvyšování množství přenášených informací, nemá v dominantním vědecko-

technologickém paradigmatu smysl – pokrok není třeba obhajovat.  

                                                      
27 Souběžně s příchodem telegrafu došlo také k rozvoji fotografie, kterýžto vynález spustil grafickou 
revoluci a akcentoval význam vizuální stránky masových médií. 
28 Pro historií masových médií je nepochybně zajímavé, že první vyslanou zprávou byl citát z  Bible „Co 
Bůh prokázal,“ hned druhou byla otázka: „Máte nějaké novinky?“ (STANDAGE‚ 1998, s. 148) 
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2.1.5 Věda jako primární reference a autorita 

Postmoderní doba je charakterizována koncem velkých příběhů. Příběh o králi-vládci, 

příběh o církvi-ochránkyni, příběh o renezančním mudrcovi nebo rodinném krbu se ve 

srovnání s vědou (a poměřovány kritérii vědy) „jeví jako bajky“. Postmoderní věda29 

nepotřebuje odkazovat na velké příběhy a namísto toho se legitimizuje pragmatickými 

valencemi a heterogenitou, a především tím, že „přispívá k optimální účinnosti“ a 

výkonnosti systému (LYOTARD‚ 1993, s. 97).  

Zpočátku nevýznamný soudní incident Tennessee vs. John Scopes30 pak přiřkl v roce 1925 

vědě i do té doby nejasné vítězství, totiž že „při definování toho, co je pravda, má velký 

příběh vědy přednost před velkým příběhem Bible“, čímž byl symbolicky završen nástup 

vědy jakožto mainstreamového výkladu reality v americké společnosti (POSTMAN‚ 

1993, s. 50).  

Historickým exkurzem jsme se tedy dostali do současnosti, kdy je věda dominantním 

rámcem, který využíváme k interpretaci přirozeného i morálního světa (GOLDACRE‚ 

2009, s. 12), a tento fakt se promítá v celospolečenských i ryze osobních situacích. Právě 

zde je třeba připomenout význam mediovaných sdělení. Lidé si během svého života 

osvojují jak žitou, tak mediovanou zkušenost a obě zapojují do neustále se vyvíjejícího 

výhledu dalšího vývoje vlastního života (THOMPSON‚ 2004, s. 184). Vzhledem k obecné 

důvěryhodnosti31 vědeckého diskurzu je pochopitelné, že se na autoritu vědy odvolávají 

jednotlivci i instituce, tedy i masová média a jejich pracovníci. Samotná přítomnost 

„vědeckého vysvětlení“ může být vnímána jako doklad důvěryhodnosti, bez ohledu na to, 

jaké to vysvětlení vlastně je a co říká (GOLDACRE‚ 2009, s. 17).  

Když Galileo prohlásil, že příroda mluví jazykem matematika, neměl v úmyslu zahrnout 

do tohoto jazyka city, myšlenky nebo lidská díla. Podle Postmana ale dnešní vědci 

z oboru sociologie nebo psychologie bez čísel již existovat nemohou, věří, že by bez nich 

„nedokázali získat a vyjádřit skutečnou znalost“ (POSTMAN‚ 1993, s. 158). Nejde při tom 

ani tak o kritiku současné vědy závislé na nástrojích původně náležejících výhradně 

                                                      
29 Za moderní vědu označuje Lyotard takovou, která se ještě odkazuje k některému z velkých příběhů, za 
postmoderní pak označuje nedůvěru k metanarativním příběhům (LYOTARD‚ 1993, s. 97) . 
30 Soudní proces Tennessee vs. John Scopes si získal přezdívku „opičí soud“ vzhledem k  probíranému 
kontroverznímu tvrzení o původu člověka ve sporu modernistů s tradicionalisty (LINDER‚ 2008). 
31 Místo slova důvěryhodnost by se nabízelo použít novotvaru důvěrytvornosti, neboť právě využití 
vědeckého diskurzu (či odkazu na něj) pro sdělení může být využito pro dodání důvěryhodnosti textu, 
více v kapitole 2.2.3 a 2.2.4. 
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vědám přírodním32 ale spíše o povšimnutí si přítomného paradigmatu, přítomné 

„technologie čísel“ a „technologie vědy“, která prostupuje další a další oblasti života, 

včetně práce, vzdělávání nebo zpravodajství (Technopoly, s. 13). McLuhanův aforismus 

„Médium je sdělení“ (MCLUHAN‚ 2011, s. 20) popisuje jinými slovy týž postřeh: 

technologie se všudypřítomně podílí na vytváření lidské interakce se světem a vytváří 

pro ně podmínky, které pak lidé vnímají jako axiomatické, dané.  

Do tohoto světa přichází technopol se svým důrazem na pokrok bez hranic, práva bez 

zodpovědnosti a technologie bez následků. Je příběhem bez morálního jádra. Na první 

místo klade efektivitu, zájem a ekonomický pokrok. (POSTMAN‚ 1993, s. 179). Věda 

postupně odsunula veškeré ostatní příběhy, ke kterým lidé vzhlíželi jako k morálním 

autoritám (s. 160).  Věda je podle Habermase v moderní industriálně-kapitalistické 

společnosti nejen hnacím motorem inovací, ale také ideologií samotnou – ačkoli jde o 

jakousi ideologii „neideologickou“, téměř protijed ideologie (DORNAN ‚ 1988, s. 54-55). 

 

2.1.6 Přírodní a společenské vědy 

„Byl jsem překvapen množstvím neshod mezi společenskými vědami a vědami 

přírodními ohledně legitimních vědeckých metod. Historie i moje osobní zkušenosti 

mě vedly k pochybám o tom, že ti, kteří provozují přírodní vědy, mohou nabídnout 

pevnější či trvalejší náhled na svět než jejich kolegové z řad společenských vědců. To 

mne vedlo k rozpracování konceptu paradigmat – univerzálně uznávaných 

vědeckých poznatků, které na určitou dobu poskytnou modelové řešení pro celou 

komunitu.“  

Thomas Kuhn (The Structure of Scientific Revolutions‚ 1962, s. viii) 

Dvacáté století naplno rozvinulo akademické struktury téměř všech oblastí. Kromě 

obecné technologizace společnosti na to měly bezpochyby vliv i obě světové války, které 

státům i soukromým organizacím jasně demonstrovaly přímý vztah mezi vědeckými 

poznatky a vojenskou i ekonomickou dominancí (MULLIS‚ 2002). 

                                                      
32 Postman se k úloze sociálních věd a především jejich snaze využívat exaktní metody za každou cenu 
vyjadřuje kriticky až v pozdější kapitole knihy (POSTMAN‚ 1993, s. 148-63). 
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Ve své významné práci Struktura vědeckých revolucí se Kuhn pokusil popsat skokový 

způsob, kterým se vědecké poznání ubírá, a to prostřednictvím konceptu paradigmatu. 

Vědecký vývoj podle Kuhna probíhá ve dvou alterujících fázích – normální a revoluční. 

Zatímco normální věda se snaží rozluštit odpovědi na předložené otázky 

prostřednictvím stávajících metod a pravidel (v současném paradigmatu), v revoluční 

fázi nastává paradigmatický skok a postupné zkoušení a testování nových metod 

poznání33 (BIRD‚ 2011). To, co odpovídá současnému paradigmatu dané vědní 

disciplíny, je považováno za normální vědu (KUHN‚ 1962, s. 10). Poznatky postavené na 

odlišných paradigmatech jsou vzájemně nesouměřitelné34 (The Structure of Scientific 

Revolutions, s. 112). Kuhnovy publikace byly pozitivně přijaty nejen uvnitř jeho 

vlastního oboru – filosofie vědy – ale také v rámci ostatních společenskovědních 

disciplín. Jedním z důvodů pravděpodobně bylo i to, že Kuhnův pohled na vědu „dovolil“ 

přístup disciplín jako sociologie nebo psychoanalýza pod zastřešující termín věda, což 

bylo do té doby přinejmenším kontroverzní téma. Druhým důvodem je Kuhnův důraz i 

na jiná kritéria vědy, než na její exaktnost (BIRD‚ 2011). 

Technokratický svět totiž přirozeně stranil přírodním vědám, které mu daly vzniknout a 

se kterými sdílel hlad po přesných číslech a exaktních metodách odhalování pravdy. 

S jistou nadsázkou by se dokonce dalo říci, že v Technopolu lidé upřednostňují přesnost 

na úkor pravdy (POSTMAN‚ 1993, s. 158), a rozhodně na úkor „pouhého příběhu“35. 

Mnohé společenské vědy, či alespoň jejich podobory, začaly experimentovat s  vědeckými 

metodami, které by jim daly možnost pronášet stejně exaktní závěry a propůjčily by jim 

tak stejně elitní pozici ve společnosti.  

Britský fyzik Charles P. Snow svou přednáškou roku 1959 rozvířil debatu o konfliktu 

mezi přírodními vědami a vědami společenskými, kde ilustroval rozdíl mezi tím, co 

nazval „skutečnými vědci“ a „literárními intelektuály“.  Ihned se při té příležitosti jasně 

zastal věd přírodních nebo mechanického inženýrství (POSTMAN‚ 1993, s. xi), kteréžto 

                                                      
33 Paradigma mohou být dokonce za jistých okolností více zavazující a komplexnější soubor pravidel než 
soubor pravidel, který lze v daném paradigmatu odvodit – jinými slovy, některá paradigmata jsou 
z pohledu inovací slepými větvemi (KUHN‚ 1962, s. 46). 
34 V anglickém originále incommensurable, lze překládat jako nesmiřitelný, nesouměřitelný, někdy se též 
využívá nepřeložený termín inkomensurabilní (ČAPEK‚ 1987). 
35 Věda je pochopitelně také příběh svého druhu. V kontextu hledání rozdílů mezi přírodními a 
společenskými vědami je ovšem užitečné nahlížet sociální vědy jako „příběhové“ a přírodní vědy jako 
„exaktní“ (POSTMAN‚ 1993, s. 150-63). 
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považoval za utlačované v tehdejším britském vzdělávacím systému. (SNOW‚ 1961, s. 

30-5). Ve prospěch těchto technických disciplín hovořila především jejich vysoká užitná 

hodnota pro industriální společnost (s. 41). Poukazuje pak především na nutnost 

zásadní proměny školství právě směrem k důrazu na vědu: „Předtím jsem poznamenal, 

že málokterý z ne-vědců skutečně rozumí fyzikálnímu pojmu zrychlení, a byl to z části 

žert. K smíchu ale není, že společenské proměny se po  celou historii, až do [20.] století 

dály velmi pozvolně, tak pomalu, že je jediný člověk během svého života takřka 

nezaznamenal. Tak tomu již není.“ (s. 45)  

Snow dále předpokládá, že „vědci umožní rozvojovým zemím rychle srovnat náskok“, 

který si západní země vytvořily, a umožní v zemích jako Indie nebo Čína vědeckou 

revoluci (s. 51). Termín věda se nejen v této přednášce stává samozřejmým synonymem 

pro pokrok a blahobyt, právě tak, jako to Francis Bacon předpověděl. 

Knižně vydaná přednáška odstartovala debatu o rozdílech mezi přírodními vědami a 

vědami společenskými. Do značné míry šlo o symbolickou poslední kapku do poháru 

sporu mezi technicky orientovanými přírodními vědami – přírodní vědy a technologie 

mezi sebou mají přirozenou a pevnou vazbu – a vědami společenskými – společenské 

vědy jsou metodicky provázány spíše s tradicí, kontextem, historií a metaforou. Jenže 

„v době Technopolu již nestačí předkládat metafory, obrazy a myšlenky – tyto abstraktní 

pojmy postrádají jistotu, kterou může nabídnout jenom věda“ (POSTMAN‚ 1993, s. 158). 

Postman rozlišuje mezi procesy a jednáním (s. 148). Přírodní vědy studují opakovatelné, 

exaktně studovatelné procesy, u kterých existuje falzifikovatelnost hypotéz na základě 

nesplněných předpovědí. Naopak společenské vědy se zabývají jednáním lidí, 

společností či kultury, tedy jevy vyžadujícími interpretaci, analýzu v kontextu a 

především téměř neumožňují falzifikaci. 

Není těžké pochopit, proč je nálepka exaktního vědce přitažlivější – většina viditelných 

výdobytků dnešního světa má svůj původ v některé z přírodních věd, a tyto úspěchy se 

příznivě odrazily na společenské prestiži přírodních věd (POSTMAN‚ 1993, s. 159). 

Zřejmě největší úspěchy technologií jsou spojeny s  medicínou, biochemií nebo 

astrofyzikou, a všechny jsou výsledkem vědeckého pokroku v oblasti mechaniky, 

elektroniky a biochemie, tedy výsledkem systematického aplikování exaktní vědecké 

metody. Tyto úspěchy udělaly vědě úžasně autoritativní jméno, a poskytly status 
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úctyhodnosti a prestiže každému, kdo se může za vědce označit (s. 159). Podle Postmana 

šlo tedy ve sporu mezi společenskými a přírodními vědami o chybné jádro debaty – 

namísto toho, aby se společenské vědy snažily stát „více vědami“ a přebíraly exaktní 

metodiku v naději, že jim to přinese podobnou váženost v technokratickém a 

technopolickém světě. Sám Postman je zastáncem toho, aby sociální vědci byli hrdí na 

své ukotvení v tradici a studiu kontextu, a pojímali své poslání vypravěčů příběhů a nebo 

dokonce moralizátorů, stali se skutečným protipólem sebedestruktivní touhy po 

informacích bez kontextu (s. 153-63). 

Společenské vědy 20. století vycházejí z víry v postupné poznání a opravdové pochopení 

světa a s tím i lepší pochopení společnosti a naplnění lidského potenciálu. Toto 

přesvědčení je ale poměrně nové, rodící se teprve z modernity a pozitivismu 

(WALLERSTEIN‚ 1999, s. 137-8).  Století 19. přineslo především disciplinarizaci a 

profesionalizaci poznání36  (GULBENKIAN COMMISSION‚ 1996, s. 7), a nové společenské 

kontexty si podle Wallersteina žádají nejen další diferenciaci, ale i rekonstrukci 

společenských věd (WALLERSTEIN‚ 1999, s. 157-67). 

 

2.1.7 Věda v pozici morální autority 

Teoretičtí fyzikové ve 20. století představili koncepty, podle kterých si nemůžeme být 

jisti ničím37, a po staletích učených debat vznikla kultura, ve které si lidé nemohou být 

jisti žádnými základními kameny víry a ani sami sebou. Mezi „troskami ostatních 

konceptů zůstala jediná jistota – víra v technologii“ (POSTMAN‚ 1993, s. 55). 

Tradičně platilo, že žádný zodpovědný vědec neuděluje rady ohledně morálky z pozice 

vědecké metody, neboť samotným principem přírodních věd je nevnášet do vědecké 

metody osobní postoj, nýbrž respektovat to, co lze experimentálně potvrdit (MULLIS‚ 

2002). Ale ve 20. století už není výjimkou narazit na aktéry, kteří svolí k tomu mluvit i 

k otázkám morálky z pozice vědecké autority, neboť je těžké odmítnout publikum, které 

po takových vyjádřeních prahne (POSTMAN‚ 1993, s. 160-1). 

                                                      
36 V originále: disciplinarization and professionalization of knowledge. 
37 Postman zde zjevně naráží na Einsteinovu teorii relativity a kvantovou teorii. První mj. proměnila 
paradigma týkající se času a hmotnosti (BIRD‚ 2011) a druhá představila dosud nepřekonané duální pojetí 
částice-vlna. 
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Iluze, že skrze vědu může přijít skutečná, objektivní, univerzální morální autorita (s. 

163), je lákavá, a postupem času stále méně překvapující. Utilitární zapojení vědeckých 

poznatků do ekonomických, politických a morálních rozhodnutí je obvyklé, Postman 

uvádí příklad prezidenta Reagana, který ke kontroverzní otázce potratů uvedl, že „je 

osobně proti nim, ale to, kdy se plod stává člověkem, je otázkou, která náleží vědcům“ (s. 

162). 

Postman si na začátku 90. let nedokázal představit, že by přírodní vědec obhajoval 

vědecky exaktní pojetí morálky, ovšem dnes už tento jev není ojedinělý. Neurolog a 

filosof Sam Harris například uvedl, že „neexistuje morální hodnota, která by nešla 

redukovat na empiricky ověřitelný, vědecky měřitelný fakt,“ a že jakékoli změny 

osobnosti podmíněné kulturou lze, alespoň v principu, pochopit studiem lidského 

mozku (HARRIS‚ 2010).  

Tento pohled lze s trochou nadsázky přirovnat k redukcionalistickým snahám fyziků 19. 

století, kteří věřili v předpověditelnost všech budoucích událostí na základě známé 

polohy a rychlosti všech atomů (POSTMAN‚ 1993, s. 146). Idea vědce zodpovídajícího 

morální otázky s autoritou jemu náležející je podle Postmana typickým projevem  

společnosti závislé na technologiích, a zároveň jev, který se vyskytuje čím dál častěji.  

 

2.1.8 Současné vnímání vědy publikem 

Technopol je stav kultury, ale také stav mysli. Sestává se ze zbožštění technologií, což 

znamená, že kultura u technologického pokroku hledá autoritu, uspokojení i příkazy 

(POSTMAN‚ 1993, s. 71). Věda se stala novým metapříběhem, univerzálním rámcem, 

jehož měřítky posuzujeme přirozený i morální svět (GOLDACRE‚ 2009).  

Je tedy pro technopol typické, že lze tento trend doložit i statistickým průzkumem. 

V roce 2005 provedla Evropská komise reprezentativní průzkum veřejného mínění 

občanů Evropské unie ohledně vnímání vědy a techniky. Většina respondentů (87 %) 

uvedla, že „výdobytky vědy a techniky zlepšily kvalitu života jejich generace“ a většina 

(77 %) věří v to, že tuto kvalitu budou nadále zvyšovat. (EUROPEAN COMMISSION‚ 

2005, s. 54).  
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Postman předpověděl, že technopol nastane ve chvíli, kdy se kultura, v důsledku 

technologického pokroku zahlcená informacemi, pokusí využít samotnou technologii 

jako prostředek pro nalezení jasného směru a smyslu lidské existence (POSTMAN‚ 1993, 

s. 71). Nejen s ohledem na výroky38 týkající se automatizovaného třídění informace na 

webu (WESCH‚ 2007), ale i přímého vlivu počítačových vědomostních systémů na 

expertní rozhodování například v oblasti medicíny (PADDOCK‚ 2012).  

V moderní industrializované společnosti hraje věda ústřední a uznávanou roli. Vědecký 

pohled je přijímán jako poslední instance a je často vyhledávaným arbitrem toho, “jak se 

věci skutečně mají”. (CAMERON et. al.‚ 1979, s. 4). Dovolávat se vědeckosti znamená 

vyžadovat (a často i získat) důvěryhodnost a nadřazené postavení oproti nevědeckým 

alternativám. Výsledkem je, že naše kultura je zaplavena zmínkami a obrazy vědců a 

vědeckosti.  

                                                      
38 Michael Wesch proslul atraktivně shrnutým vizionářským pohledem na světovou počítačovou síť (web) 
jako na stroj, který je poháněn jeho samotnými uživateli, a pomocí algoritmů se učí, které informace jsou 
důležité a které méně, a pro koho jsou důležité které informace (WESCH‚ 2007). Zatímco v roce 2005 šlo 
ještě o relativně inovativní myšlenku (KELLY‚ 2005), dnes už je idea strojové inteligence a vědomostních 
databází zapojených do rozhodovacích procesů naprosto samozřejmá a komerčně využívaná (KASÍK‚ 
2011). 
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2.2 Zkreslená věda 

„Cílem [vědeckého bádání] je pokusit se shromáždit všechny dostupné informace a 

pomoci tak ostatním posoudit význam vašich poznatků; nikoli vybrat jen ty 

informace, které podporují ten či onen výsledek.“ 

Richard P. Feynman (1985, s. 341) 

Výrazným rysem moderní vědy je její nezávislost na veřejnosti. Tato autonomie souvisí 

s rozšiřující se „znalostní propastí“ (knowledge gap) mezi výzkumníky a obecně 

vzdělanou veřejností. Během posledních tří staletí se úloha vědce stala samostatnou 

profesí (BUCCHI‚ 1998, s. 1). 

Spolu s ustavením vědy jako dominantního rámce vykládajícího realitu, a spolu 

s nárůstem autority vědeckého diskurzu v očích veřejnosti, se přirozeně zvýšil i výskyt 

pokusů nárokovat si vědeckou autoritu z pozice „falešné vědy“ či pseudovědy. Předchozí 

kapitola představila vědu v jejích historických souvislostech, paradigmatických 

odlišnostech a ekonomických, technologických i společenských provázanostech. Mělo by 

být evidentní, že natolik komplexní problematiku je možno pojímat mnoha způsoby, a 

jen samotné vymezení toho, co je a co není věda, je značně komplikované.  

2.2.1 Demarkační linie 

S cílem jasného stanovení toho, co je a co už není opravdová věda, se vědecká obec už 

přinejmenším od padesátých let 20. století pře o to, co vlastně dělá vědu vědou. Nemusí 

jít přitom vždy jen o samoúčelné či teoretické debaty – právě vzhledem 

k autoritativnímu hlasu vědy39 a její důvěryhodnosti napříč sociodemografickými 

kategoriemi (EUROPEAN COMMISSION‚ 2005, s. 46) jsou hranice vědeckosti podstatné 

přinejmenším ze tří důvodů: 

 lékařská věda klade důraz na výsledky vědeckých experimentů při rozhodování o 

léčbě konkrétního pacienta i při posuzování vhodnosti obecných postupů 

(GOLDACRE‚ 2009, s. x), zatímco některé subjekty mohou prosazovat vlastní 

agendu podpořenou argumenty maskujícími se za vědu (HANSSON‚ 2008), a je 

tedy důležité určit, které poznatky mají do rozhodování přístup;  

                                                      
39 Termín vědy zde opět používáme v kontinentálně-evropském významu, zahrnuje přírodní i společenské 
vědy (the natural and life sciences, the social sciences, and the humanities) (VERHOEVEN ‚ 2010, s. 351). 
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 v oblasti práva40 (HANSSON‚ 2008) a zákonodárství (HABERMAS ‚ 2006) mají 

expertní hlasy důležitý vliv na jednotlivá a obecná rozhodnutí, a mnoho účastníků 

této debaty má ekonomický či jiný zájem na tom, aby ne-vědecké důkazy byly 

stavěny na roveň důkazům těšícím se autoritě vědeckosti;  

 v oblasti vzdělávání, kde demarkační linie mezi vědeckostí a ne-vědeckostí 

ovlivňuje učební plán na školách a přímo tak ovlivňuje veřejné postavení vědy 

(HANSSON‚ 2008) a způsobů chápání informací jako takových; i zde přitom platí, 

že zájmové skupiny se mohou snažit prosazovat svou agendu i skrze metody 

účelově označené za vědu (GOLDACRE‚ 2009, s. 13-20). 

Existuje několik přístupů při hledání demarkačních kritérií mezi vědou a ne-vědou, a 

jejich prozkoumání je užitečné pro pochopení samotného vědeckého diskurzu a jeho 

vnitřních pravidel. Hledání vhodného kritéria je obtížné a kontroverzní především 

proto, že s pojmem věda se nutně pojí pozitivní konotace užitečnosti, zatímco pojem 

pseudověda či ne-věda41 s sebou nese konotace derogativní.  

Bez větších složitostí42 se obejde alespoň definice pseudovědy: „jde o aktivitu, která a) 

není vědecká, ale zároveň b) činí si nárok na to být za vědeckou považována,“ ať už tak 

činí z jakéhokoli důvodu a jakýmkoli způsobem (HANNSON ‚ 1996). 

Pokusy vymezit hranice vědeckosti se opírají o různé aspekty vědecké metody a 

vědeckého diskurzu. Jmenujeme zde několik typických přístupů: 

 vymezení na základě epistemického pole a metody poznání, 

 vymezení na základě komunitního snažení, 

 vymezení na základě problémů, které disciplína řeší, 

 vymezení na základě praktik a kritickém přístupu zainteresovaných institucí,  

                                                      
40 Typickým příkladem situace, kdy vědecké poznatky ovlivňují politická rozhodnutí, je debata o životním 
prostředí (CORBETT et. al. ‚ 2004) nebo o prospěšnosti/škodlivosti nanotechnologií (COBB ‚ 2005). 
41 Nemluvě o českém slově pavěda, které je někdy do angličtiny překládáno právě jako pseudoscience. 
42 Jedním z podproblémů definice pseudovědy je přístup k omylům v rámci uznávané vědecké disciplíny. 
Protože takové selhání jednotlivce či týmu se nepovažuje za pseudovědu (ale za chybu či podvod), ačkoli 
jinak naplňuje kritéria „nevědeckosti“, rozšířená definice pseudovědy explicitně uvádí, že dovolávání se 
vědeckosti se vztahuje na širší komunitu, nebo je širší komunitou dané skupiny přijímané (HANNSON ‚ 
1996). 
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 vymezení na základě času43, 

 vymezení na základě verifikovatelnosti výsledků, 

 vymezení na základě falzifikovatelnosti výsledků, 

 vymezení na základě pokroku a rozvíjení dané disciplíny (HANSSON‚ 2008). 

Významnou podporu si ve vědecké obci získal právě koncept falzifikovatelnosti podle 

rakouského filosofa Karla Poppera. Jeho přístup k demarkaci vědy odmítá ústřední roli 

indukce a zaměřuje se místo toho na koncept falzifikovatelnosti. Věda produkuje vědecké 

poznatky, pokud lze navrhnout způsob, kterým je možné takové poznatky vyvrátit, 

falzifikovat. myslitelnou událostí, například výsledkem experimentu či pozorovatelným 

jevem (THORNTON‚ 2011).  

Podobně jako Popper, také Thomas Kuhn pojímal vědu jakožto disciplínu zabývající se 

řešením problémů (puzzle-solving). Podle Kuhna je Popperův pohled na vědu příliš 

omezující, jelikož běžná věda se nezabývá vytvářením falzifikovatelných teorií, a proto 

toto kritérium nemůže být použito k vymezení demarkační hranice – do důsledku 

uvedené by za vědu nemohly být považovány ani evidentně vědecké disciplíny 

(HANSSON‚ 2008). Namísto toho navrhuje demarkační hranici oddělující disciplíny, ve 

kterých disonance poznatků vede k novým problémům, pro které je třeba najít řešení. 

Když astronom chybně předpoví průlet komety, musí zjistit, kde udělal chybu a upravit 

způsob výpočtu dráhy. Pak ale existují disciplíny, kde disonance nevede k nutnosti 

jakékoli změny, například když astrolog chybně předpoví budoucnost, nezmění kvůli 

tomu způsob, jakým bude k předpovídání přistupovat v budoucnu (CHALMERS‚ 1999, s. 

120).  

Posledním konceptem, kterému zde budeme věnovat prostor, je soubor kritérií 

navržený sociologem Robertem Mertonem, podle nějž má věda svůj etos, svou normu 

vyjádřenou formou imperativů, které Merton odvodil „komparativním studiem 

institucionalizované struktury“ (MERTON‚ 1973, s. 269). Obecně je tento etos věd 

reprezentovaný čtyřmi kritérii: 

                                                      
43 Zajímavou otázkou například je, zda je možné něco označit za vědecké v  určité době a nevědecké či 
pseudovědecké o sto let později. Podle Hannsona jde ale o nepochopení principu vědy, která se musí 
přizpůsobovat aktuálnímu stavu vědění, a to, že něco dříve stavu odpovídalo a nyní neodpovídá, je 
přirozený důsledek (HANSSON‚ 2008). Pro odkazy na vědu v médiích to má podstatné důsledky, více 
v kapitole 2.3.3. 
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 univerzálnost44 –   poznatky, které jsou ve vědeckému diskurzu považovány za 

pravdivé, musejí být podrobeny prozkoumání podle předem určených ne-osobních 

kritérií, věda musí být otevřena každému (MERTON‚ 1973, s. 270-3) ; 

 komunitnost45 – značná část vědeckého poznání je výsledkem společné 

spolupráce, a výsledkem je komunitní dědictví. Vědci vycházejí z již 

publikovaných závěrů a jejich práce je postavená tak, aby na ním mohli stavět 

jejich kolegové z celého světa; s normou komunity také souvisí imperativ 

komunikace (publikace) výsledků a otevřenosti (MERTON‚ 1973, s. 273-5); 

 nestrannost46 – z požadavku na univerzálnost výzkumu nepřímo vyplývá i 

nestrannost, která je vyžadována od vědeckých pracovníků – při prověřování 

teorií by měli být stejně nakloněni jednomu či druhému výsledku, rozhodují 

objektivně získané výsledky (s. 275-7);  

 organizovaný skepticismus47 – vědecká komunita nedělá rozdíl mezi 

autoritami, a hlídá, zda rutiny či instituce nezkreslují poznání, vědeckost tedy 

reprezentuje i skepsi a odolává snahám o autoritativní řízení , postupuje 

metodicky a racionálně (s. 277-8). 

Přestože pro účely určení demarkační hranice mezi vědou a pseudovědou se tato 

kritéria v některých případech ukázala jako zjednodušená (RUSE ‚ 2000), právě v jejich 

jednoduchosti spočívá významný potenciál, který lze využít při zkoumání přístupu 

k vědeckým vyjádřením v médiích (VERHOEVEN ‚ 2010, s. 336). Největší výhoda 

mertoniánských norem pro popis vědeckého diskurzu spočívá v jejich obecném zaměření 

na skutečnou a každodenní činnost vědecké obce, a to jak jednotlivců, tak skupin 

(ZIMAN‚ 2002, s. 30). 

Shrnutí norem a demarkačních kritérií do jedné věty nabízí v lecčems užitečné 

zjednodušení nutná, nikoli postačující podmínka vědeckosti: „Věda je systematické 

hledání vědomostí, jejichž validita nezávisí na konkrétním jednotlivci, ale naopak je 

                                                      
44 V originále: universalism, kurzíva v originále. 
45 V originále: communism. V pozdějších textech o Mertonových normách se v angličtině používá 
communalism (ZIMAN‚ 2002) nebo communality, které je prosto konotací se stejnojmonou politickou 
ideologií a přitom dostatečně vystihuje Mertonův původní záměr (HANSSON‚ 2008). 
46 Nestrannost je v originále nazvána disinterestedness, což lze překládat také jako nezaujatost. Někdy je 
s touto normou spojován i význam humility, tedy pokora (ZIMAN‚ 2002, s. 39). 
47 V originále: organized scepticism. 
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otevřena komukoli k ověření a reformulaci“48. Je zajímavé podotknout, že ačkoli se 

filosofové zabývající se vědou nedokázali shodnout na jednoznačně přijatých 

demarkačních kritériích toho, co je a co není věda (částečně i z důvodu neustálého 

vývoje vědeckých norem), v konkrétních otázkách toho, co je a co není věda, panuje 

prakticky jednohlasný souhlas (HANSSON‚ 2008). 

2.2.2 Omezení a problémy vědeckého diskurzu 

Každá technologie má svá omezení vyplývající z jejího fungování i z motivací aktérů, 

kteří ji využívají nebo jsou na ní závislí. Ani věda a vědecký diskurz nejsou výjimkou a 

obsahují řadu zkreslení, střetů zájmů a selhání jednotlivců i institucí. I při dodržování 

různých norem, z nichž některé jsou zmíněné v předchozí kapitole, se objevují 

systematické i partikulární omyly. Těchto jevů by si měli být vědomi nejen vědci, ale 

také všichni, kteří s vědeckými materiály pracují nebo je prezentují, včetně mediálních 

pracovníků nebo kohokoli, kdo na základě vědeckých poznatků hodlá učinit důležité 

rozhodnutí – současné školské systémy zatím veřejnost na takováto rozhodnutí 

dostatečně nepřipravuje (GOLDACRE‚ 2009, s. x). Jmenujme zde alespoň některé 

významné problematické jevy: 

 publikační zkreslení49 – Publikační zkreslení je zajímavý a zcela přirozený 

lidský fenomén. Z mnoha důvodů se pozitivní výsledky lékařských experimentů 

dočkají publikace častěji než výsledky negativní (GOLDACRE‚ 2009, s. 212). 

Negativním důsledkem může být plýtvání prostředků na opakování výzkumů, 

které již byly učiněny, ale také mohou způsobit zkreslení tzv. metastudií, které 

nabízejí syntézu několika desítek publikovaných studií (s. 54). 

 ekonomické vlivy – Vědecké výzkumy jsou nákladné a jejich financování pochází 

z různých zdrojů. Přestože teoreticky by původ peněz neměl mít vliv na 

publikované výsledky, v praxi nezřídka kdy dochází k různým druhům ovlivnění 

(PLoS Medicine ‚ 2005). 

                                                      
48 v originále: „Science is a systematic search for knowledge whose validity does not depend on the particular 
individual but is open for anyone to check or rediscover“ (HANSSON‚ 2008). 
49 V originále: publication bias. 
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 metodické zkreslení – V rámci vědeckého výzkumu je řada situací, ve kterých 

může do průzkumu „promluvit“ přání výzkumníka, aniž by to bylo 

zaznamenáno50. 

 výběrové zkreslení – Při přidělování pacientů do výzkumné a kontrolní skupiny 

může výzkumník vědomě i podvědomě posílat pacienty s určitými 

predispozicemi do jedné ze skupin a ovlivnit tak výsledek. I při využití slepých 

testů51 může dojít k různým druhům zkreslení. 

 rozhodovací zkreslení – Ani vědci nejsou imunní vůči rozhodovacím omylům52, 

které mají nejrůznější formu, od přehnaného důvěřování autoritám 

(LABOSSIERE‚ 2010, s. 8), osobnímu přesvědčení (LABOSSIERE‚ 2010, s. 6), 

zkreslení na základě potvrzení53 (NICKERSON ‚ 1998) nebo rozdílná interpretace 

čísel na základě jejich prezentace (SKOŘEPA‚ 2005, s. 11). 

 opakování předchozích chyb  –  Chybné procesy a předpoklady mohou vytvořit 

statisticky významnou odchylku, která je reprodukována i ostatními výzkumníky  

(PLoS Medicine ‚ 2005). Dalším problémem může být měření velkého množství 

veličin, kdy některé budou náhodou korelovat (GOLDACRE‚ 2009, s. 209). 

 zástupná metoda – Z různých důvodů, například finanční nebo časové úspory, se 

v některých lékařských experimentech využívá nepřímého měření účinků, a 

místo skutečného měření dopadu na zdraví pacientů se využívá metoda nepřímá 

– například měření obsahu určitých látek v krvi (GOLDACRE‚ 2009, s. 95).  

Takový poznatek má pochopitelně jiný význam, než přímé měření skutečného 

dopadu. 

 pozorování nebo experiment – Některé studie dotazníkovým průzkumem zjistí, 

kteří z respondentů v minulosti např. konzumovali určitou substanci, a poté zjistí 

                                                      
50 Příkladem takového zkreslení může být vzpomínka psychologa Dana Arielyho, který popisuje analýzu 
výsledků v laboratorní studii – jeden ze subjektů v testované skupině měl podezřele nízké skóre a snížil 
tak průměr celé skupiny. Při bližším prozkoumání se ukázalo, že šlo o omyl a daný subjekt nevyhovoval 
kritériím výběru. Bylo by jednoduché, a zdánlivě logické, tuto položku vyloučit ze statistiky. „Ale pak jsme 
si uvědomili, že kdyby byl tento subjekt v druhé, kontrolní skupině, u které se nízké hodnoty očekávaly, 
vůbec by se na něj nepřišlo, naopak by nám zvýšil statistickou významnost výsledku. Proto jsme se raději 
rozhodli experiment zopakovat“ (ARIELY‚ 2011).  
51 Tedy testů, ve kterých výzkumníci nemají přístup k informacím, které by mohly ovlivnit vyznění 
výsledků například skrze interakci s pacientem. 
52 V originále: decision fallacy (LABOSSIERE‚ 2010). 
53 V originále: confirmation bias. 
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jejich současný zdravotní stav. Při hledání takovéto korelace ale dochází k řadě 

zkreslení, například zaměňování korelace za kauzalitu, a to nejen při interpretaci 

takové studie v médiích, ale někdy samotnými autory studie (s. 87-8). 

 problémy systému recenzovaných publikací – Komplexní proces 

recenzovaných odborných publikací není bez chyb, jak „uznávají i jeho 

nejnadšenější zastánci“, a kromě problému se stahováním podvodných či 

mylných článků, které jsou ovšem nadále citovány, je zde i střet zájmů mezi 

autory a recenzenty nebo řada ekonomických zájmů vydavatelů  (ALTMAN‚ 

2006). 

 komerční zájmy – Farmaceutické koncerny, ale i jiné společnosti, mohou mít 

eminentní zájem na určitém pozitivním výsledku, případně na skrytí negativního 

výsledku. Ve spolupráci s tiskovými odděleními toto může výrazně pokřivit 

rozhodování profesionálů i laiků (FREEDMAN‚ 2010). 

 vykazatelnost – důraz na vykazatelnost výzkumu (vzhledem ke grantovým 

agenturám, EU apod.) a publikování v impaktovaných časopisech je 

problematická například pro humanitní a sociální obory, kde vázanost zkoumané 

problematiky na určitý jazykový či kulturní prostor snižuje jejich vnímanou 

společenskou roli (STÖCKELOVÁ et. al.‚ 2006, s. 17). 

Tato omezení vědecké metody nebo vědecké technologie je potřeba brát v úvahu při 

popisu role médií v chápání vědy. Dále k nim patří rozdíl mezi společenskými a 

přírodními vědami, což je stále v jistých kruzích kontroverzní téma, a tato kontroverze 

čas od času překyne v celospolečenskou debatu54. 

2.2.3 Scientismus 

Scientismus je název pro diskurz, ve kterém se účastníci komunikace odkazují na obecně 

sdílené představy o vědecké komunitě, jejích principech a postupech, a to za účelem 

zvýšení váhy argumentů, postupů nebo hodnot, které tito účastníci zastávají.  Poprvé 

                                                      
54 Více o rozdílech mezi společenskými a přírodními vědami v  kapitole 2.1.6. Jednou z takovýchto 
kontroverzí byla například tzv. Sokalova aféra, kterou vyprovokoval v  roce 1996 Alan Sokal, když 
publikoval v společenskovědním časopise Social Text  článek s titulem „Transgressing the Boundaries:  
Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity“ , aby vzápětí odhalil, že šlo o smyšlený, 
nesmyslný článek s cílem dokázat, že společenské vědy mají nízké standardy na přijetí textu do odborného 
periodika. Následovala několikaletá vleklá a místy bouřlivá debata, které se zúčastnili vědci z  různých 
oborů, ale i veřejnost a média (SECOR et. al. ‚ 2004). 
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tento koncept zmiňuje už Hayek, když mluví o přibližování metod společenskovědních 

oborů k metodám typickým pro přírodněvědní obory (HAYEK ‚ 1943, s. 34). 

Koncept scientismu se odkazuje na vědecký přístup; komunikátor využívá scientistického 

postupu, jestliže těží z respektu, kterému se těší vědecká obec, a to za účelem učinit své 

sdělení přesvědčivější. Postman dokonce nazývá scientismem ideologii technopolu, tedy 

víru v to, že ve světě, který byl zbaven velkého metanarativu vykládajícího všechny 

události se právě věda může stát východiskem z krizového nedostatku všeobecné 

autority. V technopolu je oblíbená a podporovaná víra v moc vědy55 objektivně a 

spolehlivě předpovědět lidské chování podobným způsobem, jako lze spočítat pohyb 

kulečníkové koule pomocí fyzikálních zákonů (POSTMAN‚ 1993, s. 145), a že lze stanovit 

společenský řád, který je racionální a lidsky správný (s. 147). 

Cameron a Edge zdůrazňují, že přestože scientistické praktiky mohou být nahlíženy jako 

zavrženíhodné nebo naopak chvályhodné, scientistický diskurz je možno zkoumat ryze 

deskriptivně, popisem toho co se děje. Jiní (např. von Hayek) definují scientismus jako 

“otrockou imitaci vědecké metody a vědeckého jazyka”. Další definice pojmu 

scientismus, které lze zařadit mezi definice hodnotící, operují s pojmy jako nepatřičné 

využití vědeckosti nebo nemístné využití kvantitativní metody za účelem přesvědčování 

(CAMERON et. al.‚ 1979, s. 4).  

S metodami scientismu se můžeme setkat kdekoli, kde chce někdo zvýšit svou 

důvěryhodnost odvoláním se na autoritu (LABOSSIERE‚ 2010, s. 5), ať už je to 

v reklamách, v běžné konverzaci, v politické komunikaci nebo v masových médiích. 

Právě scientistické metody využívané novináři ke zvyšování důvěryhodnosti jejich textů 

jsou jedním z předmětů studia této práce. Podrobnosti v kapitolách 2.2.3. a 2.3.7. 

Neil Postman jde ve vymezení pojmu scientismus ještě dále: 

To je to, co míním scientismem. Není to jen nevhodná aplikace technik, jako je 

kvantifikace, na otázky, které nemají s čísly nic do činění. Není to jen pomíchání říše 

fyzikálních a společenských oblastí lidské zkušenosti. Není to jen snaha výzkumníků 

aplikovat exaktní metody na lidský svět. Scientismus je vše z toho, ale ještě něco 

                                                      
55 Posman zde hovoří především o vědách společenských, u kterých předpokládá větší sklon k tomu 
vyjadřovat se z pozice vědecké autority i k tématům, která vědcům nepřísluší, např. náboženství nebo 
etice (POSTMAN‚ 1993, s. 160-1). Více k rozdílům mezi společenskými a přírodními vědami v kapitole 
2.1.6. 
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zásadně důležitějšího. Je to zoufalá naděje, přání, a konečně i pomýlená víra v to, že 

standardizovaný soubor pravidel jménem věda může lidem poskytnout 

neotřesitelný zdroj morální autority, nadlidskou základnu pro zodpovězení otázek 

po smyslu naší existence (POSTMAN‚ 1993, s. 161-2). 

Zatímco ve středověku neměli obyčejní lidé pochybnost o tom, že existuje smysluplný 

výklad všeho, co se děje, a že autority dokáží svět vysvětlit jako koherentní celek, 

v moderní a postmoderní éře se tato koherence ztrácí. Idea pokroku si udržuje svou 

pozici velkého příběhu, ale zároveň přinesla informační přetlak, samonosnost56 

technologií a vyvýšení informací a efektivity (nikoli moudrosti či znalosti) na 

metafyzický trůn (POSTMAN‚ 1993, s. 60-1). Ve světě takto zahlceném informacemi se 

ztrácejí vazby, kontext a význam. 

2.2.4 Pseudověda 

Věda spočívá57 ve zkoumání a zobecňování pravidelností při zachování si skeptického 

odstupu od dat (ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA‚ 1991, s. 32) a vědec má být svým 

způsobem slepý k výsledkům, nemá „doufat v určitý výstup“ (GOLDACRE‚ 2009, s. 17). 

Demarkační linií mezi vědou a pseudovědou se zabývala kapitola 2.2.1, zde se tedy 

podíváme už na konkrétní pseudovědecké rysy a naznačíme, jakým způsobem ovlivňují 

mediální vědecký diskurz i veřejné chápání vědy jako takové. 

Mezi pseudovědecké obory je tradičně řazena například astrologie (ALLUM ‚ 2010) nebo 

homeopatie (GOLDACRE‚ 2009, s. 28-62). Hlavními ukazateli, které je řadí mezi 

pseudovědecké disciplíny, je nerozvíjení vlastních postupů a metod na základě nových 

poznatků, důraz na autority (HANSSON‚ 2008) nebo neochotu veřejné diskuze 

(SHERMER‚ 2002). 

Hlavními znaky (jakýmisi anti-normami) pseudovědeckých disciplín a organizací jsou: 

 selektivnost – utilitární akceptování poznatků na základě jejich důsledků; 

                                                      
56 Samonosností zde míníme fakt, že neexistuje důvod hledat argumenty pro to, proč by se měla 
technologie vyvíjet, zrychlovat a zlepšovat, jinými slovy, technologie a informace se staly cílem samy sobě 
(POSTMAN‚ 1993, s. 61). 
57 Toto zobecnění lépe popisuje vědy přírodní než společenské. Více o rozdílech mezi přírodními a 
společenskými vědami v kapitole 2.1.6. 
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 tajnůstkářství – na rozdíl od mertoniánských norem (MERTON‚ 1973) 

kladoucích důraz na otevřenost je pseudovědecký diskurz často závislý na auře 

tajemství, zasvěcení a záhady (MITROFF ‚ 1974, s. 592); 

 emoční zaujetí – je vyžadována důvěra v autority a metody, která nesmí být 

zpochybňována, jsou akcentovány emočně nabité a personalizované aspekty 

(MCRANEY‚ 2010); 

 organizovaný dogmatismus – jakési komunitní zkreslení směrem k potvrzení 

současného stavu (ARIELY‚ 2011). 

V médiích mají pseudovědecké zprávy podle některých kritiků významný podíl na 

degradaci vědecké gramotnosti populace. Pokud nejsme experti v daném oboru, získává 

zpráva, která je podložena irelevantními (ovšem vědecky znějícími) argumenty, na 

důvěryhodnosti. Má tak přímý vliv na rozhodování jedinců (GOLDACRE‚ 2009, s. 17). 

Empirický výzkum přitom sám o sobě neznamená vědecký výzkum (POSTMAN‚ 1993, s. 

149) a interpretovat relevanci použitých metod, dodržování či vztah k vědeckým 

normám a důležitost prezentovaných poznatků pro čtenáře je tedy do značné míry 

úlohou novináře, který sám sebe chápe jako profesionál a který chce odrážet či vykládat 

pravdu (VOLEK et. al. ‚ 2006, s. 23-24). 
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2.3 Věda v médiích 

Realita je v době masových médií vnímána odlišným způsobem, než ve věku ucha. 

Poselstvím literárního věku je posilování racionálního chápání světa a vtáhlo civilizaci do 

vzájemně propojených souborů souvislostí (MCLUHAN‚ 2011, s. 97). V protikladu k 

tomu, nebo snad vedle toho, žijeme nyní době post-literární, v době, která je podle 

Postmana nejlépe charakterizována a sumarizována formátem několikasekundové 

televizní reklamy (POSTMAN‚ 1987, s. 126). Média jakožto prostředky terciální 

komunikace umožňují zprostředkovanou kvaziinterakci (THOMPSON‚ 2004, s. 73) a 

konstruují způsob, jakým vnímáme realitu a naše místo v této realitě (BERGER et. al.‚ 

1999).  

Masová média proměňují vědecké poznatky ve fakta v obecné známosti (JIRÁK et. al.‚ 

2009, s. 23) a představují hlavní prostředek sdílených informací v dané společnosti. 

Moderní masová média se zrodila (podobně, jako moderní věda) na vrcholu typografické 

éry a zdědila tak „zmocnění [k] veřejnému osvětlování, doplňování a rozšiřování 

institucí”, které se zabývají vzděláváním veřejnosti. (MCQUAIL‚ 2000, s. 37-8).  

Vnímání i sebevnímání médií se ovšem z velké části přiklonilo ke komodifikaci média 

jako zboží nabízeného čtenářům, a zároveň komodifikaci pozornosti publika, prodávané 

inzerentům), i tak je ale nezpochybnitelná funkce58 „zodpovědných“ médií jakožto 

poskytovatelů informací a kontextu pro osobní „projektování jedince do budoucna“ 

(THOMPSON‚ 2004, s. 186) i k samotnému fungování veřejné demokracie (HABERMAS ‚ 

2006). 

Pohledů na vědu v médiích je přinejmenším tolik, kolik existuje různých pohledů na 

média. Každá metodologická tradice, každá mediální škola, každé schéma a teorie 

umožňují akcentovat různé části řetězce vědec – médium – čtenář různě (a nejspíše 

navrhnout nesčetné množství variací na tento řetězec, či představit konstitutivní 

alternativu k přímočarému vnímání), a pochopitelně interpretovat různé aspekty 

informování o vědě v médiích různým, naprosto protichůdným způsobem. Cílem této 

kapitoly ani této práce není rozsoudit tyto odlišné přístupy a „vybrat si tým“, ale nastínit, 

jakým způsobem mohou různé směry mediálních studií nahlížet na prezentaci 
                                                      
58 Funkcionalistický pohled na média jakožto společenské instituce zdůrazňuje především funkce sloužící 
k podpoře „kontinuity a řádu“: informování, socializace, kontinuita, zábava a agitace. Funkcionalistický 
pohled je pochopitelně problematický, neboť je relevantní pouze v  určitém normativním rámci toho, jak 
by společenské uspořádání mělo vypadat (JIRÁK et. al.‚ 2009, s. 94). 
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vědeckých témat a vědecké autority v médiích. Tato kapitola (2.3) tedy nastíní některé 

aspekty, které lze v souvislosti s prezentací vědeckých autorit v médiích pozorovat a 

studovat, kapitola 2.4 ukáže aplikaci některých konkrétních mediálně-vědních konceptů 

a přístupů a v kapitole 2.5 je stručně shrnut konkrétní výzkum vědy v médiích. 

2.3.1 Partnerství médií a vědy, popularizace vědy 

Spolu s narůstající důležitostí vědy rostla také její důležitost na stránkách tisku. 

Populárně-naučné časopisy odrážely historickou realitu své doby a zároveň formovaly 

náhled veřejnosti na témata související s vědou, náboženstvím a poznáním – jako tomu 

bylo například u Jezuity vydávaného španělského populárně naučného časopisu Ibérica 

(SCHIRRMACHER ‚ 2012, s. 290). 

Historicky vzato prošla věda i masová média podobnými historickými počátky a sdílí 

spolu podmíněnost technologiemi, provázanost s technologickým pokrokem, 

komodifikaci svých „produktů“ i svůj hlavní předmět – informace, vědomosti a osvětu 

veřejnosti, tedy i tzv. popularizaci vědy.  

Nejen z těchto důvodů se může zdát partnerství vědy a médií jako příležitost pro 

perfektní symbiózu (MICHELLE ‚ 2006, s. 55). Bezesporu existují situace, kdy skutečně 

dochází k „příkladné“ komunikaci vědeckých poznatků skrze média takovým způsobem, 

který je prospěšný či uspokojivý pro čtenáře, média i vědecké pracovníky. Je ovšem 

evidentní, že v tržním systému jsou motivy médií i vědy více či méně odchylovány od 

Baconových ideálů poznání, šíření vědomostí a blahobytu lidstva (BACON‚ 1818). 

Komplexní vývoj vztahu mezi vědou a masovými médii se do hledáčku akademiků dostal 

poprvé po druhé světové válce (VÄLLVERRONEN ‚ 1993, s. 24), kdy dosavadní dění 

zevrubně shrnul Hillier Krieghbaum. Některé jeho poznatky lze bez problémů použít i 

k popisu dnešního stavu:  

 informace v médiích mohou zkreslit význam experimentu neuvedením některé 

jeho charakteristiky (KRIEGHBAUM‚ 1967, s. 205),  

 zájem veřejnosti o vědu stoupá, a to především s ohledem na témata týkající se 

zdraví (s. 58) a technologií či vynálezů (s. 70) a  

 při informování média často „neúmyslně chybují“, když při popisování vědeckých 

témat sklouzávají k vyhledávání senzací (s. 117).  
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Vzhledem k zájmu veřejnosti o vědu a vysoké autoritě vědy (EUROPEAN COMMISSION‚ 

2005) mají vědecké autority stále důležitější úlohu expertů v masových médiích 

(HILGARTNER‚ 2000, s. 46-8) i v konceptu veřejné sféry (HABERMAS ‚ 2006).  Vědečtí 

pracovníci naopak často z různých důvodů nemají zájem nebo možnost či schopnost 

objektivně a srozumitelně prezentovat své závěry veřejnosti bez využití59 masových 

médií (SEMENIUK‚ 2007).  Partnerství vědy jakožto poskytovatele autority a médií 

jakožto poskytovatele veřejného mediovaného prostoru (THOMPSON‚ 2004, s. 196) je 

tedy zřejmě logické a smysluplné60 pro všechny aktéry: vědce, média i publikum.  

Média byla vždy považována za atraktivní i díky novým technologiím (STEVEN‚ 2003, s. 

71) a právě prezentace vědy a technologií61 v médiích je většinou publika považována za 

důležitou a prospěšnou: 86 % Evropanů v dotazníkovém šetření uvedlo, že pozitivně 

hodnotí dopad informací o vědeckých poznatcích v televizním a rozhlasovém vysílání, 

pro noviny a časopisy je toto číslo podobně vysoké - 83 % (EUROPEAN COMMISSION‚ 

2005, s. 43)  

Důvěra v příznivý vliv mediované vědy je v Česku mírně nad průměrem EU, 85 % 

účastníků reprezentativního průzkumu uvedlo, že považují dopad novin a magazínů na 

společnost za pozitivní (s. 44), a toto přesvědčení panuje napříč sociodemografickými 

kategoriemi (s. 46). 

2.3.2 Základní rozpor mezi mediálním a vědeckým diskurzem  

Přes všechny příbuznosti jsou ovšem mezi tím, co dělá vědu vědou, a tím, co dělá média 

médii, významné rozdíly. Komodifikace mediálních obsahů a tržní charakter mediálního 

diskurzu přinesl postupně rutiny a tendence, které jsou ve větším či menším rozporu 

s ideálem zodpovědně informovat veřejnost a šířit poznání (MCQUAIL‚ 2000, s. 148-50). 

Jedním ze základních rozdílů mezi vědeckým a mediálním diskurzem je návaznost na 

                                                      
59 Existuje řada dalších způsobů, jak o vědě informovat veřejnost bez přímého využití masových médií, 
například muzea, veřejně přístupné přednášky, knižní publikace nebo reklamní kampaně. Některými se 
budeme zabývat v kapitole 5.5. 
60 Přestože je prezentování vědy v médiích často kritizováno jako zjednodušené a zavádějící (GOLDACRE‚ 
2005), autor se nesetkal s prezentací názoru, že partnerství vědy a médií je nesmyslné – nejčastější pozicí 
autorů (a to jak vědců, mediálních analytiků nebo samotných novinářů) je pozice normativní – tedy snaha 
o zlepšení za účelem dosažení užitečnějšího, etičtějšího či vyváženějšího informování (SEMENIUK‚ 2007). 
61 V této práci se zabýváme pozicí vědy v médiích, sluší se ovšem podotknout, že velmi často je pozice vědy 
měřena či analyzována společně s vnímáním technologií jako takových (BELL et. al.‚ 2006) či přímo 
soustředěných na technologie, kde je věda chápána jako jedna z technologií (POSTMAN‚ 1993). 
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kontext62 v rámci toho prvního a dekontextualizace, respektive rekontextualizace 

informací prezentovaných v rámci toho druhého, jak to vyjadřuje následující úryvek: 

Znalost je shromažďována velkým množstvím lidí po dlouhý čas. Její produkce je 

procesem kumulativním a kolektivním. Ačkoli do určité míry je to pravda i pro 

zpravodajství, není pravdou, že by každá zpráva byla konstruována ve vztahu 

k tomu, co již bylo publikováno, nebo koncipována jako příspěvek většímu celku. 

Mluvíme o rozšiřování obzorů, ale v případě zpravodajství k tomu nedochází. Není 

to snad tím, že se noviny nezabývají pravdou nebo že by neobsahovaly kromě 

syrových informací také analýzy nebo interpretace. Ale každá novinová zpráva, 

každý článek je samostatnou jednotkou; nejsou zde snahy vytvořit integrovaný a 

ucelený pohled na svět, jakousi encyklopedii zpráv. (EAMAN‚ 1987, s. 53) 

Rozdíl mezi masmediálním zacházením s informacemi a vědeckými normami je dobře 

patrný na kontrastu klasických zpravodajských hodnot63 a mertoniánských norem. 

Zatímco zásadními faktory pro přechod informace v novinovou zprávu jsou například 

aktuálnost, blízkost, jasnost či jednoznačnost, zapojení elitních osob a překvapivost 

(GALTUNG et. al. ‚ 1965, s. 70-72), pro systematický vědecký poznatek či práci je 

podstatný etos universalismu (nikoli elity), organizovaného skepticismu (který je pravým 

opakem trvání na jednoznačných výsledcích za každou cenu) a komunality (která je 

často v rozporu s překvapivostí zprávy).  

Vědecká témata jsou tedy ideální pro magazínové články či články typu feature, které 

dovolují komplexnější pojetí témat a vyhnou se tendenci zpravodajců preferovat 

překvapivé či převratné vědecké poznatky. Věda jako taková je pro zpravodajství 

nevhodná, protože obvykle nepřinášejí nějaký zásadní posun děje. Věda se vyvíjí 

„postupným testováním navržených teorií, podpořených experimenty a důkazy na 

různých úrovních a různými metodami“ (GOLDACRE‚ 2009, s. 236). Je pochopitelné, že 

noviny chtějí psát o novinkách. Ale právě ty důvody (překvapivost, aktuálnost, mediálně 

známá osobnost64), které vedou k tomu, že se vědecká zpráva dostane do zpravodajství, 

                                                      
62 Vzpomeňme jednu ze základních mertoniánských vědeckých norem (MERTON‚ 1973, s. 268-78)  – 
komunitnost, tedy návaznost na společné dědictví a zařazení nových poznatků do kontextu stávajících 
(více v kapitole 2.2.1). 
63 Podrobněji o roli zpravodajských hodnot v kapitole 2.4.1. 
64 Příkladem situace, kdy autorita (či alespoň mediální známost) vědce může být atributem zvyšujícím 
pravděpodobnost přístupu do zpráv a zároveň atributem snižujícím vědeckou hodnotu poznatku, je 
celosvětová mediální senzace z léta 2011 kolem „nové formy života“, kterou „objevila NASA“. Postupně se 
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mohou ukazovat na to, že jde pravděpodobně o zprávu obsahující chybný závěr. Taková 

zpráva se totiž musí výrazně odchylovat od současného paradigmatu, což znamená, že 

jde o osamocený závěr jdoucí proti proudu, odporující celé řadě dosavadních poznatků. 

Paradoxním výsledkem tedy je, že z vědeckého hlediska pochybné a neseriózní zprávy 

mají do médií snazší přístup. 

Kromě toho jsou masová média prostředím, které nahrává pseudovědeckým zprávám. 

Korporace se skrze „vědecké závěry“ a „odborné autority“ snaží do tisku protlačit svou 

agendu, a nemají problém nabídnout vědeckým autoritám podstatné finanční obnosy, 

pokud svolí s připojením svého podpisu pod tiskovou zprávu „vědecky“ propagující 

danou společnost (GOLDACRE‚ 2009, s. 227-8). Novináři, kteří by takovouto zprávu 

chtěli uvést na pravou míru nebo do širšího kontextu, narazí na tzv. „bariéru potíží“ – 

zpráva nabízí na první pohled důvěryhodné důvody a argumenty, které odradí tázavé 

novináře (a jejich nadřízené) od dalšího pátrání (s. 9). 

Navíc v novinách vůbec není potřeba vědeckou autoritu, efektivitu nebo zajímavost nijak 

obhajovat, jsou cílem samy o sobě (POSTMAN‚ 1993, s. 171). Novinový diskurz 

kaleidoskopického sestavení zpráv, kde jediným důležitým kontextem může být kontext 

časový, a trivialita typu „Vědci zjistili, že…“ je vítaným zpestřením podobným komiksu: 

není potřeba poukazovat na kontext, prezentace kuriozity je sama o sobě dostatečným 

důvodem zařazení. 

To neznamená, že by neexistovaly případy, kdy zpravodajské hodnoty a vědecký diskurz 

koexistují v souladu – příkladem může být vystoupení vědců jakožto expertů u jiných 

témat, tedy v rubrikách nevěnujících se novým vědeckým poznatkům jako takovým. 

V případě, kde má problém významný dopad na společnost, mají novináři větší tendenci 

vyhledat pohled experta a vědci jsou v takovém případě „více angažovaní“ a připraveni 

s mediálními pracovníky komunikovat (EUROPEAN COMMISSION‚ 2007, s. 7). 

2.3.3 Zodpovědnost novináře 

Povolání novináře představuje „semi-profesi, pro kterou je charakteristický velmi volný 

postoj k profesním standardům“ (VOLEK et. al. ‚ 2006, s. 23), a z toho vyplývají různé 

                                                                                                                                                                        
ukázalo, že jde o osamocený článek, proti kterému většina vědců z oboru protestuje a jehož výsledky se 
nepodařilo reprodukovat, a že závěry přinejmenším nejsou tak jednoznačné, jak byly prezentovány autory 
mediálně známého článku (LÁZŇOVSKÝ‚ 2011). 
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přístupy různých novinářů (nejen) k tématům týkajícím se vědy a způsobů zacházení 

s vědeckou autoritou. 

V závislosti na tom, jak novinář chápe svou úlohu65 vůči zaměstnavateli a vůči publiku, a 

v závislosti na své znalosti dané problematiky, přistupuje různě i k vědeckým tématům. 

Lze rozlišit mezi novinářem vědeckým, který se odborně specializuje na vědecká témata, 

a novinářem předávajícím66, pro kterého jsou vědecká témata jen jednou z oblastí, o 

kterých píše, a obvykle pracuje se sekundárními zdroji, jako jsou zahraniční média, 

tiskové zprávy či zprávy z tiskových agentur (BHATTACHARYA‚ 2012).  

Úkolem a posláním vědeckého novináře je klást doplňující otázky, zasazovat 

prezentované poznatky do kontextu, uvádět na pravou míru přehnaná tvrzení 

prezentovaná v tiskových agenturách. Naopak novinář, který není na vědu cíleně 

zaměřen, nemá (v závislosti na redakčních rutinách) problém s přetisknutím 

agenturního článku, změnou jeho titulku pro vyšší poutavost a odstranění klíčové 

podmínky pro platnost výzkumu67. 

Způsob, jakým novinář pracuje s vědeckými informacemi a jakým způsobem vyhledává 

své zdroje a odkazuje na ně, záleží mj. na rubrice, do které píše, cíli, se kterým píše, jeho 

vzdělání, redakčních rutinách a očekávání čtenářů (STEVEN‚ 2003, s. 139). Neuvádění 

zdrojů mimo jiné podporuje závislost na expertním vyjádření autorit (BECK‚ 2004), 

znesnadňuje využitelnost daného poznatku, snižuje jeho ověřitelnost68a vytrvale 

degraduje veřejné chápání vědy, neboť „pěstuje mytickou auru kolem vědy a lékařských 

poznatků, což je zbytečné a destruktivní“ (GOLDACRE‚ 2009, s. 19). 

 

                                                      
65 Hlavní tři „typy“ českých novinářů z hlediska jejich profesního sebepojetí jsou: šiřitel, interpret, kritik. 
Čisté typy jsou pochopitelně zastoupeny velmi slabě, častou odpovědí českých novinářů je, že chtějí 
pravdu „odrážet“ nebo vykládat (VOLEK et. al. ‚ 2006, s. 24). 
66 V originále: science journalism a science communication. 
67 Výsledkem může být článek podobný tomu, který vyšel v  Daily Mail: „Rakovina hrozí těm, co si v noci na 
záchodě rozsvítí“ (DAILY MAIL‚ 2010); editor Daily Mail se hájil tím, že šlo jen o „mírně předělanou verzi 
agenturní zprávy“, ze které „nešťastnou náhodou“ zmizela zmínka o tom, že výzkum se týká myší 
(BHATTACHARYA‚ 2012). 
68 Lze spekulovat, že jedním z důvodů, proč novináři v některých rubrikách neuvádějí zdroje, ze kterých 
čerpali, může být také obava z toho, že by byli později veřejně usvědčeni z chybné interpretace např. 
cizojazyčného originálu.  V případě, že namísto konkrétního, dohledatelného odkazu uvedou jen obecné 
„britští vědci prokázali“, je pravděpodobnost, že někdo na případnou chybu poukáže, mnohem nižší. 
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2.3.4 Objektivita, pravdivost a soulad s očekáváním čtenáře 

Ve světě, kde „zaznamenání události je přinejmenším stejně hodnotné jako její význam“ 

(KERR ‚ 2010, s. 264) a v mediálním diskurzu, kde realita je chápána jako sociálně a 

mediálně tvořený konstrukt (BERGER et. al.‚ 1999), je nezbytné věnovat krátkou 

poznámku pojmům objektivita a pravdivost, tedy ideálům žurnalistiky, respektive vědy.  

V této práci autor opakovaně používá pojmy jako „mylná interpretace“, „nevyvážené 

uchopení“ a další spojení týkající se pravdivosti či objektivity. Je zřejmé, že tyto pojmy 

mohou být smysluplné jen ve specificky vymezeném diskurzu a autor si nečiní žádný 

nárok na jejich absolutní přesah (FRANKFURT‚ 2006). To na druhou stranu neznamená, 

že by nebylo možné označit (opět ve specifickém kontextu) konkrétní článek za 

nepravdivý či konkrétní způsob prezentace za neobjektivní.  

Sluší se zároveň podotknout, že vědecká metoda sama o sobě není žádnou zárukou 

pravdivosti či „správného poznání reality“, a neměla by být automaticky považována za 

nějak výjimečnou oproti ostatním způsobům poznání reality (BHATTACHARYA‚ 2012). 

Naopak je řada případů, kdy společnosti škodí přílišná závislost na vědecké metodě coby 

primárním způsobu poznávání reality, což vede ke slepé víře v to, že věda poskytne 

jednoznačné a definitivní odpovědi na otázky ohledně smyslu lidské existence 

(POSTMAN‚ 1993, s. 162). 

O pravdivosti a nepravdivosti, objektivitě či neobjektivitě zde tedy neuvažujeme jako o 

součásti epistemologie médií či filosofie pravdy, nýbrž v kontextu informačních kvalit 

očekávaných od konkrétního mediálního produktu publikem (REIFOVÁ et. al.‚ 2004). Je 

samozřejmé, že ne od všech médií se očekává stejný přístup k pravdivosti, a čtenáři 

nevnímají neseriózní informace vždy jako chybu (MCQUAIL‚ 2000, s. 175), ale naopak je 

mohou vyžadovat.  

Pro posuzování např. adekvátnosti zacházení s vědeckými zdroji tak v této práci hraje 

klíčovou roli očekávání publika, ověřitelnost a disonance. Autor navrhuje jako kritérium 

pojem disonance – za chybu lze považovat, pokud je způsob prezentace autoritativního 

vědeckého tvrzení v rozporu s tím, jaké důvodné očekávání pravdivosti (a případně 

použitelnosti pro vlastní život) může mít čtenář daného textu. Například v  seriózně 

vnímané rubrice Věda Lidových novin lze odůvodněně klást vyšší nároky na způsob 

odkazování původní vědecké studie než v bulvární rubrice Koktejl serveru Novinky.cz, 
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stejně tak článek, který využívá textové ukazatele pro indikaci přímého dopadu na 

čtenáře (např. „Lékaři radí, jak se můžete chránit před…“) podle autora opravňuje 

čtenáře k očekávání vyšší důvěryhodnosti a důslednějšímu ověření poznatků, jejich 

dohledatelnosti a zasazení do kontextu. 

Novinářský ideál objektivity lze také chápat jako strategický rituál – spojení informací 

s jasnými zdroji a vyvažování jednostranných pohledů na věc pohledem opačným 

vyvazuje novináře ze zodpovědnosti za případné chyby. V  tomto rituálu je úkolem 

novináře představit fakta takovým způsobem, aby hovořila sama za sebe  (TUCHMAN ‚ 

1972, s. 668-70). Ve spojení s informováním o vědeckých tématech to může způsobit 

například zvýšení prostoru pro pseudovědecké informace prezentované jako vyvážení 

jinak jednostranného pohledu, což může u publika vyvolat dojem, že jsou oba pohledy 

srovnatelně zastoupené nebo validní (RUSSELL‚ 2010, s. 14). Opačným extrémem je 

naopak prezentace vědy jakožto bezrozporné, homogenní skupiny prezentující fakta, u 

kterých není potřeba hledat zasazení do kritického kontextu či argumenty protistrany 

(ČADA et. al.‚ 2006, s. 43-4). 

2.3.5 Omyly při interpretaci 

Už v prvních průzkumech69 role vědy v médiích se upozorňovalo na chyby, kterých se 

novináři dopouštějí při interpretaci vědeckých poznatků a textů. Není obtížné si 

představit, jak k některým dezinterpretacím dochází. Je dobré si uvědomit, že zatímco 

vědec strávil výzkumem a přípravou článku do vědeckého časopisu několik měsíců nebo 

i let, novinář musí v jednom týdnu projít několik desítek takových a podobných článků 

(BHATTACHARYA‚ 2012).  

Základní čtyři omyly při prezentování vědeckých poznatků70 jsou podle Goldacra (s. 86-

98): 

 ne-fakta jsou prezentována jako fakta – odkaz na vědecký výzkum, který ve 

skutečnosti neexistuje, nebo není vědeckým výzkumem. Podle Goldacra jde o 

                                                      
69 Nejstarší kvantitativní průzkum prezentace vědy v médiích, který se autorovi podařilo dohledat, 
pochází z roku 1974 (TANKARD et. al. ‚ 1974) – více v kapitole 2.5. 
70 Prezentováním vědeckých poznatků se zde myslí především informace o vědeckém textu, například 
článku publikovaném v recenzovaném vědeckém časopise. To je samozřejmě jen jeden ze způsobů, jakým 
je věda coby autorita v médiích prezentována – další významnou kategorií jsou experti, kterým je dán 
prostor pro doplnění kontextu či podpoření argumentu (HAGEN ‚ 1993) nebo kupříkladu rozhovor 
s vědcem. 
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překvapivě častý jev, kterého využívají právě zástupci pseudovědeckých odvětví  

(s. 88). Zajímavé je, že se nemusí jednat vyloženě o lež, a sice z toho prostého 

důvodu, že jde o nesmysl: proponent určitého přesvědčení, který neváhá 

odkazovat na vědeckou autoritu bez konkrétních podkladů, není omezen 

prakticky ničím, „nestará se o to, zda slova, která vyslovuje, popisují realitu, ale 

pouze o to, zda vyhovují jeho účelu“ (FRANKFURT ‚ 1986). 

 záměna metodiky – existuje celá řada vědeckých metodik, a každá z nich má 

jinou popisnou hodnotu, a to i ceteris paribus při dodržení všech norem 

vztahujících se ke korektnímu použití vědecké metody. Častou chybou je 

například záměna dotazníkových šetření s intervenčními studiemi71 (GOLDACRE‚ 

2009, s. 90-1). 

 nemožnost aplikovat laboratorní výsledky přímo na reálný život – pokud 

metodika popisovaného výzkumu umožňuje dělat závěry jen v rámci určitých 

mantinelů a novinář tyto mantinely nezmíní, nebo dokonce přímo překročí, 

dopouští se významného zkreslení (GOLDACRE‚ 2009, s. 93-7). Zatímco vědecké 

články nabízejí dostatek prostoru pro uvedení všech limitů, které se uplatnění 

práce týkají, novinový článek většinou takový prostor neposkytuje – novinář by 

ale neměl v titulku či jinde přímo protiřečit těmto explicitním limitům 

(BHATTACHARYA‚ 2012).  Znovu to ukazuje na důležitost toho, aby novinář četl 

původní text (RANDERSON‚ 2012), požádal o pomoc své zdroje obeznámené 

s danou problematikou (HAYDEN‚ 2012) či alespoň umožnil dohledatelnost 

původního textu. 

 výběrová či účelová prezentace – v tisících vědeckých článků, které vycházejí 

každý měsíc, lze najít podporu pro takřka jakékoli tvrzení. Pokud chce někdo, ať 

už novinář nebo pracovník PR, cíleně podpořit svou agendu nějakými „vědeckými 

daty“, vždycky se najde nějaký článek, který částečně podporuje, co říkáte  

(GOLDACRE‚ 2009, s. 97-9), nebo svolný vědec, který propůjčí své jméno pro 

podpoření prosazované agendy (HAGEN ‚ 1993). 

                                                      
71 Dotazníková studie zpětně zjišťuje, jak se liší návyky určité vybrané skupiny od kontrolní skupiny. 
Intervenční studie naopak přímo naordinuje skupinám testovacích subjektů odlišný režim a měří přímé 
výsledky. Dotazníkové studie mají řadu nevýhod, například výběrovou chybu nebo nemožnost vyloučení 
ovlivnění výsledku jiným faktorem (GOLDACRE‚ 2009, s. 90-1). 
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Jedním z častých omylů jsou také omyly vycházející z nemožnosti pochopit 

komplikované statistické či metodické postupy, které jsou v éře velkých dat72. I zkušený 

novinář, který dokáže odhalit základní problémy jako příliš malý vzorek nebo špatně 

navržený klinický test, nemá prakticky šanci odhalit slabiny komplikovanějších studií. 

Jednou z možností je pracovat s ostatními vědci z oboru a komplikované otázky s nimi 

konzultovat (HAYDEN‚ 2012) – je jasné, že takový postup je sice korektní ke čtenáři, ale 

časově značně náročný. 

Řadu systematicky předvídatelných rozhodovacích omylů najdeme nejen u novinářů, 

jsou to přirozené kognitivní a heuristické nástroje lidského uvažování , které jsou 

důsledkem kolektivního rozhodování (MCRANEY‚ 2011) a popsány jsou desítky 

specifických druhů těchto rozhodovacích omylů73, z nichž pro naše účely pochopení chyb 

při interpretaci prezentace vědeckých poznatků v médiích jsou podstatné například 

tyto: 

 potvrzující omyly – hned několik jevů lze sloučit do skupiny heuristických 

zkratek, které vedou k tendenci rozhodovat se urychleně na základě toho, co už 

rozhodující se člověk zná nebo má snadno k dispozici. Dělá tak snáze závěry, 

které souhlasí s jeho pohledem na svět (confirmation bias74), doplňuje si 

chybějící informace projekcí již známých informací (availability bias) nebo 

nežádoucí implikatury (SKOŘEPA‚ 2005, s. 78-9), kdy na základě nesouvisejících 

vstupních předpokladů dojdeme k neplatné (nelogické) výsledné implikaci. 

 ovlivnění způsobem prezentace informací – přestože by nemělo hrát roli to, 

jakým způsobem je prezentováno číslo vyjadřující pravděpodobnost75 (SKOŘEPA‚ 

2005, s. 11-2) nebo dokonce ovlivnění nesouvisejícími prezentovanými údaji 

(ARIELY‚ 2009, s. 2). 

                                                      
72 V originále: big data. Příkladem je statistická analýza DNA, která může využívat pokročilé statistické 
postupy, ve kterých se případná chyba neprojeví intuitivním způsobem  (HAYDEN‚ 2012). 
73 V originále decision fallacy či cognitive bias, někdy překládáno jako rozhodovací omyl nebo rozhodovací 
selhání, odborněji lze ve specifických případech použít porušení normativní zásady rozhodování, což 
vyjadřuje existenci uznávaných rozhodovacích norem, které člověk uznává, ale systematicky porušuje 
(SKOŘEPA‚ 2005, s. 85). 
74 Více o potvrzujícím omylu (confirmation bias) v kapitole 4.5. 
75 Pravděpodobnost 12,5 % lze vyjádřit také jako P=.125, jedna osmina nebo „každý osmý prvek“. Ukazuje 
se, že i odborníci mají tendenci různé způsoby prezentace pravděpodobnosti interpretovat různým 
způsobem a samotná záměna ekvivalentních výrazů může výrazně ovlivnit rozhodování např. lékaře 
(SKOŘEPA‚ 2005, s. 11-2). 
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 ovlivnění očekáváním – je zcela přirozené, aby lidé při zvažování možností 

vytvářeli svá očekávání budoucích výsledků na základě vnějších charakteristik či 

předchozích zážitků a zkušenostních vzorců. Pro novináře to může znamenat 

třeba to, že se nechá „strhnout“ narativem, který obvykle vede k určitým 

závěrům, ovšem v tomto případě takovýto závěr nelze vyvodit – novinář nicméně 

podvědomě posiluje argumenty směřující k potvrzení jeho očekávání (ARIELY‚ 

2009, s. 203). 

 preferování jasných závěrů – opět jde o přirozenou tendenci vyhýbat se 

nejasnostem a dvojznačnostem, které situaci komplikují (FRISCH et. al. ‚ 1988), 

výsledkem je upřednostňování jednoznačnějších závěrů76 bez rozpoznání jejich 

nelogičnosti či nepravděpodobnosti.  

 stereotypizace – jeden z nejobvyklejších projevů kognitivního zkreslení 

v médiích (PICKERING‚ 2001), a netýká se zdaleka jen informování o vědeckých 

poznatcích. Konkrétní stereotypy při prezentování vědců a vědeckých autorit se 

projevuje například skrze rámování či ve způsobu citování77. 

 personalizace – lidé mají přirozený sklon silněji vnímat příběhy jednotlivců, se 

kterými se mohou identifikovat (ARIELY‚ 2010, s. 238), což může vést ke 

zkreslené prezentaci vědeckých výsledků určitých osob nebo týmů osob.  

 hledání pravidelnosti v náhodě – opět přirozená lidská tendence, která nutí 

člověka vyhledávat pravidelnosti a vzorce tam, kde se ve skutečnosti jedná o 

náhodu. Jakmile je ale taková pravidelnost nalezena, zdá se býti evidentní, neboť 

člověk přikládá jejímu potvrzení vyšší význam (GILOVICH et. al. ‚ 1985).  

Většina těchto kognitivních omylů je navíc umocněna prací novináře v redakci, kdy se 

v rámci kolektivu mohou některé tyto omyly získat pozitivní zpětnou vazbu a být 

mimoděk umocněny. Cass Sunstein jmenuje řadů důvodů a vlivů, které mají za následek 

nesprávné vyvozování závěrů z dostupných informací. Řadí sem především  již zmíněné 

                                                      
76 Jednoznačnost je také jednou ze zpravodajských hodnot (GALTUNG et. al. ‚ 1965, s. 65) a novinář je tak k 
tomuto typu omylu obzvláště náchylný. Více o tom, jak zpravodajské hodnoty mohou zkreslit prezentaci 
vědeckých poznatků, lze najít v kapitolách 2.3.2 a 2.4.1. 
77 O vlivu rámování (framing) více v kapitole 2.4.4, příkladem, kdy je rámování ovlivněno stereotypizací, je 
například prezentace zastánců určitého názoru na škodlivost geneticky modifikovaných potravin 
(SEETHALER‚ 2009, s. 48) stejným způsobem, což stereotyp nadále upevňuje a ztíží přístup do médií 
jiným reprezentantům stejného názoru. 



50 
 

zkreslení potvrzením, zkreslení blízkostí a zkreslení obeznámeností78, popisující vliv 

obeznámenosti s danou problematikou na vnímání její důležitosti a platnosti. Pro práci s 

informacemi v redakčním kolektivu je důležitá poznámka o vlivu skupinového 

rozhodování: “Nejobecnější závěr [z dosud provedených studií v oblasti skupinového 

rozvažování] je, že skupinové zvažování může pomoci eliminovat chyby několika málo 

jednotlivců, ale pokud jde o zkreslení sdílené, dojde naopak k posílení chybovosti.“ 

(SUNSTEIN‚ 2006, s. 78) Podle McQuaila jde ve specifickém případě redakce o projev 

zkreslení, které je výsledkem interních procesů a rutin (MCQUAIL‚ 2000, s. 294). 

Média se mohou podílet na upevňování různých mýtů o vědě a vědecké metodě. Tyto 

mýty mohou přitom vyplývat nejen z obecného přesvědčení a stereotypizace vědy, ale 

také z redakčních rutin nebo dalších vlivů ovlivňujících práci redaktora79 (KASÍK‚ 2011).  

Seethaler mezi tyto mýty řadí: 

1. Mýtus: Věda je přímočarý proces, ve kterém je hypotéza potvrzena 

experimentem a přijata za fakt. 

2. Mýtus: Vědecké modely dokonale reprezentují realitu. 

3. Mýtus: Věda je progresivním shromažďováním nových faktů. 

4. Mýtus: Jednotlivé neshody mezi vědci ukazují na fundamentální nedostatky 

samotných vědeckých postupů. 

5. Mýtus: Publikací výsledků je vědecký proces zakončen. 

6. Mýtus: Mnoho důležitých myšlenek bylo v minulosti vědci ignorováno a pak se 

ukázaly býti pravdivými, tedy odmítnutí teze vědeckým establishmentem 

naznačuje, že může jít o správnou myšlenku (SEETHALER‚ 2009). 

2.3.6 Využívání (pseudo)vědy ke zvýšení důvěryhodnosti 

Masová média, pokud chtějí plnit svou úlohu80 šiřitele informací a poskytování 

společného referenčního a integračního rámce společnosti (MCQUAIL‚ 2000, s. 80), a 

také pokud chtějí být komerčně úspěšná, musejí publiku nabízet dostatečnou 

důvěryhodnost. Zde přichází opět ke slovu symbióza médií a vědy – vědci zvyšují svou 

důvěryhodnost prostřednictvím médií a média jsou vnímána jako důvěryhodnější na 

                                                      
78 V originále confirmation bias, availability bias a familiarity bias  
79 Více o nepřímých vlivech například v kapitole 2.4.6. O redakčních rutinách více v kapitole 2.4.2. 
80 Z mnoha pohledů na úlohu médií ve společnosti jsme zde vybrali McQuailovo zjednodušení (MCQUAIL‚ 
2000, s. 79-80), podle kterého jsou hlavními sociálními funkcemi masových médií zprostředkování 
informací, korelace – vysvětlování souvislostí a podpora stávajících norem, kontinuity, zábavy a mobilizace. 
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základě prezentace vědeckých poznatků. Průzkumy ukazují, že jak věda, tak média  jsou 

publikem vnímány jako velmi důvěryhodné instituce (EUROPEAN COMMISSION‚ 2005). 

Jedním z důsledků je, že už jen samotná přítomnost vědeckého vysvětlení v článku může 

být vnímána jako doklad důvěryhodnosti, bez ohledu na to, jaké to vysvětlení vlastně je a 

co říká (GOLDACRE‚ 2009, s. 17). Tohoto jevu mohou využívat nejen81 novináři ke 

snadné zvýšení důvěryhodnosti, k posílení a posvěcení svého pohledu či názoru 

prostřednictvím tzv. příhodných svědků82 ze strany vědců (HAGEN ‚ 1993)  

Můžeme zde také pozorovat tzv. „svůdnický efekt“: „pokud uvedete související (ale 

irelevantní) podrobnosti jako součást argumentu, což má vliv na schopnost čtenáře si 

zapamatovat a později si vybavit hlavní argumenty sdělení.“ Podle Goldacra je to 

demonstrace faktu, že lidé mají „viktoriánskou fetiš“ pro zjednodušující vysvětlení světa  

(GOLDACRE‚ 2009, s. 17). 

Využívání vědy coby zdroje autority v médiích je nejen pochopitelné, ale také 

vyžadované a v mnoha případech nezbytné – například při informování o 

technologických možnostech a rizicích, při posuzování zdravotních informací apod. Je 

nezbytné si uvědomit, že vědecké poznatky, které jsou prezentovány, obvykle 

představují vědu ve výrobě, tedy nikoli konečný vědecký produkt, neboť právě 

neexistence „definitivního závěru“ je klíčová pro podstatu vědeckého pokroku 

(SEETHALER‚ 2009, s. 2). Další problémy vyplývají ze scientistického83 pohledu na 

realitu, který se v médiích uplatňuje hledáním „vědeckých“ (tedy nezpochybnitelných) 

odpovědí na otázky, které vědě nepřísluší (POSTMAN‚ 1993, s. 162). 

2.3.7 Autoritativní hlas vědců v médiích 

Novináři jsou si pochopitelně vědomi toho, že nemají šanci v krátkém čase, který mohou 

jednotlivým článkům věnovat, porozumět všem aspektům všech oborů, o kterých své 

publikum informují, a jsou do značné míry závislí na svých zdrojích lépe obeznámených 

s danou oblastí vědy (HAYDEN‚ 2012). Novináři by se měli snažit čerpat přímo ze 

zdrojových materiálů – tedy například z vědeckých prací publikovaných v odborných 

                                                      
81 Možnosti využití vědce coby autority se pochopitelně neomezují jen na mediální produkty novinářů. 
Odkázání se na vědeckou autoritu lze najít podporu pro prakticky libovolný argument v  řadě případů, 
včetně interpersonální komunikace, obchodního rozhodování, reklamy nebo politického vlivu. 
82 V originále: opportune witness, označení pro autora citace, jejímž úkolem je podpořit novinářův (či, 
obecněji, autorův) pohled na danou problematiku (HAGEN ‚ 1993). 
83 Více o konceptu scientismu v kapitole 2.2.3. 
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recenzovaných magazínech – a získat tak představu o základních omezeních výzkumu, 

specifickém využití výzkumných nástrojů a aplikovatelnosti závěrů (RANDERSON‚ 

2012). I v takovém případě ale má citovaný vědec, uvádějící konkrétní vědecký poznatek 

do obecného kontextu, co nabídnout, a novináři jich s oblibou využívají (HAYDEN‚ 2012). 

Role odborníka byla vždy trojí: odborník vykonává svou odbornou práci, vzdělává 

ostatní a poskytuje svou expertízu ostatním. V současné fragmentované době musejí 

experti dbát na to, aby byli za experty považováni, a k tomu jim slouží i mediální 

zviditelňování (ALBÆK et. al. ‚ 2003, s. 939). Je tedy evidentní, že odborníci prezentovaní 

v médiích mají často kromě motivace podílet se na vzdělávání veřejnosti také zájem na 

vlastní sebeprezentaci. V případě, že odborník dokáže předpokládat, jaký typ vyjádření 

mu tuto prezentaci v médiích spíše zaručí, může to ovlivnit jeho vyjádření i formu 

takového vyjádření. 

Studie ukazují, že pozice vědců coby citovaných expertů v médiích je využívána stále 

častěji (VERHOEVEN ‚ 2010, s. 335-36). Analýza dánského denního tisku například 

ukázala, že v posledních dekádách stoupl podíl sociálních vědců na úkor vědců 

z přírodovědných oborů. Dalším dlouhodobým jevem je vyjádření odborníků nikoli ke 

konkrétnímu vědeckému výzkumu, ale ke společenskému problému obecně: došlo tak 

k ustavení jakési nepsané instituce vědce-komentátora (ALBÆK et. al. ‚ 2003, s. 945). To 

opět podporuje existenci oboustranně výhodného vztahu mezi novináři (kteří získají 

vyjádření dodávající článku punc vědecké autority) a experty (kteří zveřejněním upevní 

svou pozici experta a svou autoritu). Výsledkem pak může být rutinní vyjadřování se 

expertů pro podporu článku (KEPPLINGER‚ 1995, s. 367). 

Problém podle Goldacra nastává v případě, že novinář nevyužívá citace vědce jako 

doplnění či zařazení do širších souvislostí, ale jako autoritativní figuru, která má 

konstatovat a vysvětlit, jak se věci mají: 

Jak se média vypořádala se svou neschopností? Často využívají autoritativních 

osobností, tedy pravého opaku vědeckého pokroku. Využívají postavu vědce 

podobným způsobem, jako kdyby se odkazovali na politiky nebo kněze: Vědci řekli, 

Vědci odhalili, Vědci varují. Pokud chtějí novináři dodat vyváženost, jsou v článku 

dva vědci, kteří spolu nesouhlasí, ale bez vysvětlení toho, proč to tak je. Tento 
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přístup často velmi poškozuje samotné čtenáře, jako tomu bylo při upevnění mýtu, 

že „vědci jsou rozděleni ohledně bezpečnosti vakcín“. (GOLDACRE‚ 2009, s. 240) 

Sílu vědecké autority v novinách vtipně ilustruje i Neil Postman, a využívá jakousi 

karikaturu sociálního experimentu84 k tomu, aby názorně demonstroval, jakou 

přesvědčovací moc a jakou konstruktivistickou autoritu má vědecký závěr prezentovaný 

v důvěryhodném médiu. V době technopolu „věříme vědě za každou cenu“, anebo ještě 

spíše, žijeme v tak nepravděpodobném světě, ve kterém nás technopol připravuje o dříve 

dostupná vodítka toho, co je a co není možné, že již samotný pojem nemožnosti postrádá 

referenční smysl (POSTMAN‚ 1993, s. 57-60).  

Vědecký obsah zpráv – skutečné výsledky experimentů – je tak často převálcován a 

nahrazen didaktickými projevy z úst autoritativních osobností. To přispívá 

k všudypřítomnému dojmu, že vědecké závěry „jsou jaksi arbitrární a jsou odvozeny od 

sociální role – role experta – a nikoli z transparentních, srozumitelných důkazů“ 

(GOLDACRE‚ 2009, s. 308-9).  

Na personalizace vědy a její vázanost na autoritativní figury se snáší kritiky i pro další 

dalekosáhlé důsledky. Závislost na autoritách je přímo v rozporu s principy vědecké 

metody. Autority nedávají vždy správnou, jen „bezpečnou“ odpověď (MULLIS‚ 2002). 

Personalizace vědy skrze prezentované odborníky navíc může vést k podpoře 

pseudovědeckých autorit, které si kolem sebe budují bezmála kultovní auru vědeckého 

odborníka. Tento proces, kdy to, co je očividné, je navenek profesionalizováno, pěstuje 

mystickou auru kolem vědy a lékařských poznatků, což je „zbytečné a destruktivní“ 

(GOLDACRE‚ 2009, s. 19). 

2.3.8 Dvojí pojetí: věda jako autorita i jako spektákl 

Za povšimnutí nepochybně stojí i paradoxní dvojakost mediální prezentace vědeckých 

autorit. Jedním z nejčastějších způsobů prezentace vědy v tisku (především v tzv. 

lifestylových či společenských rubrikách) jsou zprávy o „ztřeštěných vědeckých 

                                                      
84 Neil Postman nebyl příznivcem sociálních experimentů, považoval je za zastírání skutečného poslání 
společenských věd, kterým je vyprávění příběhů (POSTMAN‚ 1993, s. 154-9). V tomto případě 
experimentální metodu zvolil spíše pro pobavení svých čtenářů, a zřejmě i pobavení své. Popisuje, jak 
svým kolegům profesorům zkouší namluvit, že „dnešní New York Times psaly o fantastickém vědeckém 
výzkumu na Univerzitě v Minesotě“ a poté se nic netušícímu koegovi snaží navěci na nos bulíka v podobě 
smyšlených vědeckých závěrů o korelaci joggingu a snížené inteligence nebo čokoládě jako nejlepším 
prostředku na hubnutí. Postman dochází například k závěru, že nejdůvěryhodnější univerzity jsou již 
zmíněná minnesotská a Univerzita Johnse Hopkinse (POSTMAN‚ 1993, s. 56-7).  
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průzkumech“ (GOLDACRE‚ 2009, s. 226), jejichž hlavní ilokuce se dá shrnout slovy: 

„Podívejte, co všechno ti potrhlí vědci taky nezkoumají“, případně: „Podívejte, co 

všechno už se dá exaktně spočítat.“ Na druhou stranu se média každodenně obracejí na 

vědu jakožto zdroj autority a vědce ze stejných oborů, na které ve ztřeštěných zprávách 

poukazovali jako přinejmenším na „podivíny, kteří už neví, co by zkoumali“ .  

Tento rozpor lze pozorovat zejména na zprávách o vědeckých tématech, jejichž autory 

nejsou novináři specializovaní na vědu. Právě ti píšou o vědeckých tématech stále 

častěji, zatímco historicky byla vědecká témata vyhrazena spíše vědeckým novinářům85 

(RUSSELL‚ 2010, s. 15-7), čím dál častěji se věda objevuje i mimo specializované rubriky 

(EIDE et. al. ‚ 1994). 

Nespecializované zpravodajství má již zmíněnou86 tendenci upřednostňovat zprávy 

odpovídající zpravodajským hodnotám, a ty jsou často přímo odlišné od principů vědecké 

metody či způsobu, jakým funguje „vědecký pokrok“  (GOLDACRE‚ 2009, s. 236). Tím 

zároveň pokřivuje veřejné vnímání vědy jakožto komplikované disciplíny závislé na 

autoritách (GOLDACRE‚ 2009, s. 308-9), což připodobňuje vědu ke kultu spíše než 

k otevřené akademické racionální disciplíně (SHERMER‚ 2002).  

Goldacre ve svém vyjádření dále popisuje, k čemu toto pokřivené vnímání vědy mohou 

média dlouhodobě i krátkodobě využívat: 

Mojí hypotézou je, že svým výběrem [vědeckých] informací a způsobem jejich 

zpravodajského zpracování vytvářejí masová média parodii vědy pro svou vlastní 

potřebu. Vzápětí na tuto parodii zaútočí a vydávají to za kritiku vědy. (GOLDACRE‚ 

2005) 

Média si tak svým způsobem sama podkopávají autoritu svých vlastních zdrojů autorit: 

na jednu stranu konstruují a upevňují obraz vědy jakožto dominantního rámce, na 

druhou stranu sama média snižují důvěryhodnost vědeckého diskurzu jeho 

nadužíváním. Na senzacechtivosti se navíc mohou často mimoděk „shodnout“ novináři i 

vědci, protože pro obě skupiny má populární, poutavý a kontroverzní článek své 

                                                      
85 V originále: science journalist. Počátky specializace vědeckých novinářů sahají minimálně do roku 1934, 
kdy byla založena Národní asociace vědeckých novinářů (National Association of Science Writers – 
NASW). „První vědecké zprávy se často věnovaly fascinujícím tématům a pokrokům vědy, technologií a 
medicíny, v sedmdesátých letech 20. století se žurnalistické pokrytí vědeckých témat stalo skeptičtějším a 
kritičtějším“ (RUSSELL‚ 2010, s. 15). 
86 Více v kapitole 2.3.2. 
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krátkodobé výhody. Novinářům zaručí vyšší čtenost a vědcům větší známost a tedy i 

šanci na více citací (RANSHOFF et. al. ‚ 2001, s. 186). Ne všechna zkreslení vědeckých 

poznatků v novinových článcích lze tedy přičíst pouhému nedorozumění, neporozumění 

tématu, nedostatečné komunikaci nebo nedostatku času na přípravu a ověření článku.  

2.3.9 Negativní důsledky zkreslené prezentace vědy v  médiích 

Nedůsledný, senzacechtivý, přílišně zjednodušující či přílišně autoritativní přístup 

k prezentaci vědy, tak, jak jej popisuje Goldacre (s. 308-9) způsobuje „zkreslení, zmatení 

a dezinformování o tom, jak a kdo praktikuje vědu“ (LIPPS‚ 1999, s. 71), což nejenže 

podkopává autoritu vědy (a to nejen v médiích), ale také znesnadňuje čtenářům dělat 

informovaná rozhodnutí na základě prezentovaných či dohledaných informací.  

To je tedy jeden z hlavních a nejčastěji uváděných obecných negativních důsledků – 

pokřivené vnímání vědeckého diskurzu, jehož pochopení je přitom podstatné pro 

každého člověka žijícího v moderní společnosti (CONRAD ‚ 1999, s. 285), neboť mu 

pomáhá orientovat se v otázkách týkajících se jeho zdraví (GOLDACRE‚ 2009, s. 233), 

technologie (COBB ‚ 2005), každodenních problémů (ALLUM ‚ 2010), výchovy a 

vzdělávání (LEVITT et. al.‚ 2010)  nebo rozhodování politického charakteru (HABERMAS 

‚ 2006). 

Pokřivené vnímání toho, co je a co není vědecké, tvoří spolu se (zvláště v některých 

oblastech) dominantní epistémickou autoritou vědy ideální ekosystém pro moderní 

pověry, mediálně zručné šarlatány odkazující se na vědecký diskurz87 (GOLDACRE‚ 

2005) nebo konspirační teorie (SHERMER‚ 2002). 

Za negativní důsledky lze bezpochyby považovat také různé konkrétní případy špatných 

či špatně informovaných rozhodnutí jednotlivců či skupin ve výše zmíněných oblastech. 

Může jít o nepatrné až směšné záležitosti, jako když například k výběru konkrétní 

značky parfému přispěje smyšlená pseudovědecká či zkreslená vědecká zpráva. 

V případě témat týkajících se zdraví ovšem může jít o měřitelně chybná rozhodnutí s 

reálnými důsledky nejen pro jednotlivce či jeho rodinu, ale i pro celé okolí a společnost, 

jako tomu je v případě mediálními panikami způsobeného odmítání povinného očkování 

                                                      
87 Častým příkladem je „doktorka Gillian McKeith, nebo, abych použil její plný lékařský titul, Gillian 
McKeith,“ jak ji s oblibou představuje Ben Goldacre (Battling bad science‚ 2011), který tuto mediálně 
proslulou britskou celebritu, propagující své produkty pod hlavičkou vědy, dlouhodobě kritizuje. 
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proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám88 v Británii nebo proti dětské obrně v Nigérii 

(THOMPSON‚ 2008, s. 20). 

Mediální paniky, nebo též morální paniky (COHEN‚ 2002) patří k jevům, které se zdaleka 

netýkají jen vědeckých témat, ovšem v některých případech může mediálně podpořená 

autorita vědců – nebo kohokoli, kdo je v médiích takto označen – sehrát úlohu „expertů“ 

nebo „barikády“ a vyvolat nebo doplnit spirálu mediální paniky, živené zájmem publika 

a ochoty médií se tématu chopit (BURNS‚ 2000). Morální paniky jsou ochranným 

mechanismem společnosti před nežádoucími jevy a v krátkém čase dokáží skrze 

stereotypizaci několika medializovaných událostí mobilizovat veřejnost, experty a 

politiky k vytvoření „morální barikády“ před nežádoucím jevem. Z  oblasti vědeckých či 

pseudovědeckých morálních panik jsou asi nejznámějšími případy již zmíněná panika 

kolem vakcín (silná zejména v Británii, ale přítomná po celém světě), v historii to pak 

byla například mediální panika kolem AIDS v 80. letech (BURNS‚ 2000). 

Méně zdůrazňovaným negativním důsledkem nedůsledného či senzacechtivého 

informování o vědě v médiích může být i nepřímé ovlivnění vědeckých pracovníků nebo 

příslušníků profesí s vědeckými poznatky přímo pracujících – například lékařů. Roku 

2009 bylo publikováno odhadem patnáct milionů akademických článků týkajících se 

medicíny, a každý měsíc vychází pět tisíc nových čísel odborných lékařských periodik. 

Mnohé z těchto článků obsahují závěry, které se navzájem popírají, a vyznat se v těchto 

materiálech představuje pro vědce, lékaře a další profesionály nadlidský úkol. 

Nevyhnutelně tedy lidé volí snazší varianty – využívají recenze, meta-studie, učebnice, 

ale také informace z doslechu nebo informace z masových médií (GOLDACRE‚ 2009, s. 

97).  

2.3.10 Článek o vědě jako kompromis v mantinelech rubriky 

Bylo by pochopitelně bláhové požadovat jakýsi jednotný standard, podle kterého by 

novináři měli postupovat při informování o čemkoli, co se týká vědy. Různé rubriky 

vyžadují různou úroveň přesnosti (KENNEDY‚ 2010, s. 3-5), a média masové cirkulace 

musejí uspokojit očekávání velkého spektra čtenářů. Někteří přijdou na zpravodajský 

                                                      
88 Tzv. trojité očkování MMR (measles, mumps, rubella) patří k případům, kdy panika živená několika 
osamocenými hlasy v médiích přesvědčila nemalou část veřejnosti o korelaci mezi očkováním a výskytem 
autismu (GOLDACRE‚ 2009, s. 290-330). 
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server s očekáváním rychlé dávky informací, jiní chtějí více podrobností. Styl obrácené 

pyramidy umožní uspokojit obě skupiny (BHATTACHARYA‚ 2012).  

Novinář, který článek odkazující na vědecké poznatky tvoří, má možnost požádat o 

doplňující a související informace, a také vědci samotní mohou aktivně napomoci 

lepšímu pochopení jejich výzkumu, ať už prostřednictvím tiskových konferencí, 

poskytnutí kontaktu médiím, osobního či profesního blogu, zveřejněním své práce nebo 

přímo aktivním oslovením novináře (CHAMBERS et. al.‚ 2012). 

Mezi vědci panuje mylné přesvědčení, že úkolem novinářů je představit jejich práci 

veřejnosti. Tak to v žádném případě není – novinář je zodpovědný především za to, aby 

podal čtenářům srozumitelnou a smysluplnou informaci, a – z jiného pohledu –  za to, 

aby splnil požadavky svého zaměstnavatele. Což samozřejmě novináři nedává právo 

otočit význam studie naruby, ani jej to nezbavuje povinnosti opravit chyby, pokud je na 

ně upozorněn (BHATTACHARYA‚ 2012).  
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2.4 Vybrané koncepty mediální produkce a jejich pohled na vědu v médiích 

Jak jsme již ukázali, odkazy na vědecké autority se vyskytují prakticky ve všech 

oblastech, rubrikách, žánrech nebo typech masových médií, a dalo by se tedy říci, že 

zřejmě neexistuje přístup ke studiu médií, který by nemohl být použit při zkoumání 

pozice vědy v masových médiích. Cílem této podkapitoly je upozornit na ty přístupy, 

které se autorovi jeví jako obzvláště přínosné pro pochopení různých aspektů vztahu 

vědy a médií. 

2.4.1 Zpravodajské hodnoty 

Pojem zpravodajské hodnoty patří k nejstarším konceptům určeným k popisu novinářské 

tvorby, jejich první použití se datuje do konce 17. století (JIRÁK et. al.‚ 2009, s. 176). 

Zpravodajské hodnoty jakožto atributy události, které zvyšují šanci, že se událost 

dostane do tisku, popisuje už Walter Lippmann, který také v knize Public Opinion 

(LIPPMANN‚ 2007) pojem poprvé použil (REIFOVÁ et. al.‚ 2004, s. 76).  

Metodicky podloženou analýzu zpravodajských hodnot pak přinesli Johan Galtung a 

Mari Rugeová ve známé práci Structure of Foreign News, kde jmenují celkem dvanáct 

kritérií či podmínek, jejichž kombinace zvyšuje šanci na zpravodajské pokrytí události: 

frekvence, práh, absolutní intenzita, zvýšení intenzity, jednoznačnost, smysluplnost, 

kulturní blízkost, relevance, konsonance, předvídatelnost, poptávka, nepředvídatelnost, 

vzácnost, kontinuita, odkaz na elitní národy, odkaz na elitní osobnosti, odkaz na osoby, 

odkaz na něco negativního (GALTUNG et. al. ‚ 1965, s. 70-71). Různé další variace a 

zjednodušení konceptu zpravodajských hodnot byly představeny v následujících 

desetiletích, a koncept zažil obnovený zájem na konci 20. století (TRAMPOTA‚ 2006, s. 

26). 

Problematický vztah vědeckých témat ke zpravodajským hodnotám byl již nastíněn. 

Přestože jak vědci, tak novináři chtějí komunikovat pravdivé informace (RANSHOFF et. 

al. ‚ 2001, s. 186), liší se oba diskurzy zásadním způsobem, a některé zpravodajské 

hodnoty, konkrétně nepředvídatelnost, vzácnost, jednoznačnost, negativita nebo odkaz 

na elitní osoby, jsou často v přímém rozporu s vědeckou metodou; vedou tak novináře 

k informování o právě těch poznatcích, které mají vyšší šanci být zkreslené, chybné nebo 

přehnané (GOLDACRE‚ 2009, s. 236): 
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 nepředvídatelnost, vzácnost – zatímco např. v politickém zpravodajství je 

nepředvídatelná zpráva obzvláště významná, ve vědě se většina poznatků 

neobjeví z čistého nebe, ale předchází jim řada inkrementálních poznatků. 

Naprostá revoluce a změna paradigmatu v některém oboru je výjimečná a 

zřídkakdy rapidní (KUHN‚ 1962). Tím, že média dávají přednost vědeckým 

zprávám nepředvídatelným, zvyšují šanci, že dají prostor zprávě chybné či 

přinejmenším přehnané89. Tyto „průlomové práce“ navíc dále upevňují představu 

veřejnosti, že ve vědě – a empirickém pojetí světa jako takovém – záleží pouze na 

nových poznatcích, revolučních objevech a úžasných přelomových poznatcích 

(GOLDACRE‚ 2009, s. 236-7). 

 jednoznačnost, odkaz na autority – jak už bylo řečeno, věda nefunguje na 

základě tvrzení autoritativních zdrojů, ale na základě komunitního ověřování a 

postupného tříbení poznatků (MULLIS‚ 2002). Závislost na autoritách odporuje 

mertoniánským normám, konkrétně té kladoucí důraz na organizovaný 

skepticismus (MERTON‚ 1973, s. 277-8). 

 negativita – rámování vědecké činnosti jakožto souboje dvou protichůdných 

pohledů není samo o sobě nijak v rozporu s vědeckými normami. Existují však 

případy, kdy novinář, který se v dané vědecké problematice orientuje jen 

povrchně, může ve snaze nabídnout čtenářům „vyvážený pohled“ (RUSSELL‚ 

2010, s. 30) vyobrazit téma, nad kterým panuje konsenzus vědecké obce, jako 

téma kontroverzní, neboť dá oběma pohledům stejný prostor, čímž může čtenáři 

naznačit, že jsou oba pohledy stejně validní či zastoupené (KENNEDY‚ 2010, s. 5). 

Rámec konfliktu tak navozuje mylný dojem kontroverze, což může být v zájmu 

vlivných společností či institucí90 (ORESKES et. al.‚ 2010). 

Většinu zpravodajských hodnot (v jejich různých pojetích) lze rozdělit (REIFOVÁ et. al.‚ 

2004, s. 76-7) do dvou obecných kategorií: 

                                                      
89 Více v kapitole 2.3.2. 
90 Donald Kennedy jako příklad uvádí (Science and the Media‚ 2010, s. 5) mediálně prezentované 
informace o pojítku mezi kouřením a rakovinou plic, kdy několik málo vědců (často obviňovaných ze 
střetu zájmů) dokázalo dlouhodobě vytvářet dojem kontroverze kolem kauzálního vztahu konsenzuálně 
přijímaného vědeckou obcí (ORESKES et. al.‚ 2010). Dalším často uváděným příkladem je globální 
oteplování, resp. to, zda je způsobeno lidským jednáním . 
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 obecné zpravodajské hodnoty – faktory sociokulturní, vztahují se k tomu, co 

daná společnost považuje za důležité. Často jsou podmíněné kulturně – různé 

národy mají různý žebříček elitních národů, každá kultura má jiné celebrity a 

elity. Mohou být podmíněny i typem mediálního systému – média v rozvíjejících 

se společnostech mohou klást větší důraz na zprávy domácí a pozitivní 

(GALTUNG et. al. ‚ 1965, s. 70), což souvisí i s rozvojovou teorií tisku (MCQUAIL‚ 

2000, s. 155) 

 zpracovatelské hodnoty – souvisejí s uchopitelností události pro média, 

vycházejí především z možností daného média zprávu prezentovat čtenářům a 

popisují, které atributy zprávy (jednoznačnost, předvídatelnost, konfliktnost) 

umožní snadné zakódování a následné dekódování informace do zprávy. 

Zpracovatelské hodnoty souvisejí zejména s redakčními rutinami, kterým se 

věnujeme v kapitole 2.4.2. 

Ke konceptu zpravodajských hodnot se váže málo zdůrazňovaná, avšak důležitá 

připomínka Galtunga a Rugeové, která se rozhodně váže i k výše uvedenému 

rozporuplnému vztahu mezi vědeckými normami a zpravodajskými hodnotami . Jejich 

rady totiž do značné míry korespondují s doporučeními91 pro novináře zabývající se 

vědeckými tématy: 

Dopady tohoto článku na [redakční] pravidla jsou celkem jasná: snažte se překonat 

všech těchto dvanáct faktorů92. Novináři by měli být školeni k tomu, aby lépe 

pokrývali dlouhodobý vývoj a nesoustředili se jen na „události“. [Měli by] se občas 

věnovat trivialitám, i když nejsou zprávotvorné, aby tak vyvážili obraz světa 

zobrazovaného jako řetěz dramatických událostí. [Měli by] klást větší důraz i na 

zprávy, které nemají jednoznačný výsledek. (RUSSELL‚ 2010, s. 37-42) 

Koncept zpravodajských hodnot tak mediálnímu pokrytí vědeckých témat má 

nepochybně co nabídnout, a to nejen při popisu toho, jak je věda v médiích prezentována 

                                                      
91 Cristine Russel jmenuje především tato doporučení: zasadit do kontextu, zastavit zveličování, vyhýbat 
se duelům, popisovat vedle vědeckých výsledků i vědecký proces (RUSSELL‚ 2010, s. 37-9). Více o 
doporučeních novinářům v kapitole 5.4. 
92 Galtung a Rugeová v článku The Structure of Foreign News (The structure of foreign news. The 
presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in four … ‚ 1965) nikde nepoužívají termín news value, 
místo toho obvykle píší o faktorech (factors) nebo kritériích (criteria). 



61 
 

a proč, ale také při kultivaci vědecké novinařiny ve specializovaných i všeobecných 

rubrikách (RUSSELL‚ 2010, s. 42). 

2.4.2 Redakční rutiny a gatekeeping 

Redakční rutiny nabízejí teoretický koncept reflektující skutečnost, že mediální 

produkty vznikají v určitém prostředí, a jejich výběr a tvorba nezávisí jen na jednotlivém 

novináři, ale na interních pravidlech, zvycích, zavedených postupech nebo uspořádání 

zodpovědností uvnitř redakce. Různé vnější tlaky, ale také nutnost interních 

organizačních postupů, vede k „rutinizaci“ vytváření zpráv (BANTZ et. al. ‚ 1980, s. 46). 

Mediální pracovníci aplikují tyto techniky a postupy většinou nevědomě (REIFOVÁ et. 

al.‚ 2004, s. 107), přestože nepochybně existují také vědomé vlivy a zkreslení93. Mnohé 

tyto postupy vedou k nevědomému zkreslení zpráv vyplývajícího z fungování masově 

mediální produkce.  

Každá organizace musí mít vytvořené postupy pro neočekávané události, a u organizace, 

která se zabývá informováním o právě takových událostech, je to doslova nezbytné 

(TUCHMAN ‚ 1973, s. 110-11). V případě zpravodajství zdůrazňuje Tuchmanová 

rozdělení na hard news a soft news (s. 113), přičemž hard news lze zjednodušeně popsat 

jako „zajímavé pro lidské bytosti“ a soft news jako „zajímavé, protože se zabývají lidmi“ 

(s. 114). Tato a další podobná rozdělení vedou mediální pracovníky k určování toho, co 

se do zpráv dostane a co ne – tzv. gatekeeping (WHITE ‚ 1950). 

Z hlediska informování o vědeckých poznatcích je rozdělení na hard news a soft news, a 

také další redakční postupy, možné položit do souvislosti s různým pojetím zpráv o vědě 

a technologiích, které mají následně vliv na způsob jejich zpracování. To, zda je 

informace rozpoznána jako důležitá zpráva nebo magazínová zajímavost, hraje roli při 

určení času na její zpracování a také konkrétního zodpovědného redaktora. Pokud se 

zprávy o vědě ujme redaktor specializující se na vědecká témata, je „výrazně lépe 

vybaven k tomu poskytnout čtenářům kontext a souvislosti“ (RUSSELL‚ 2010, s. 29). 

Zvláště tam, kde se jedná o kontroverzní vědecká témata, mají nespecializovaní zprávaři 

tendenci zkreslovat vědecký diskurz tím, že se snaží vnést do zprávy vyváženost a dají 

                                                      
93 Často se uvádí zkreslení zapříčiněné politickým přesvědčením: partisan bias (SHOEMAKER et. al.‚ 1996, 
s. 40). 
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tak nevědomky prostor nesouvisejícím či pseudovědeckým názorům, čímž je zároveň 

pomáhají legitimizovat (s. 30).  

Už samotný výběr zpráv do obecných rubrik je silně zaměřen na aktuální, neočekávaný 

či přelomový vývoj, což, jak již bylo zmíněno v souvislosti se zpravodajskými hodnotami, 

nesvědčí vědeckému diskurzu – ve vědecké komunitě jsou totiž zcela převratné 

poznatky výjimkou. Neustálé upřednostňování těchto „průlomových prací“ navíc dále 

upevňuje představu veřejnosti, že ve vědě – a empirickém pojetí světa jako takovém – 

záleží pouze na nových zjištěních, revolučních objevech a úžasných přelomových 

poznatcích (GOLDACRE‚ 2009, s. 236-7).  

Jedním z důležitých smyslů redakčních rutin a gatekeepingu je poskytnutí přijatelných 

heuristických „zkratek“ – ty umožňují jednotlivcům či kolektivu rozhodnout o tom, 

kterým tématům a zprávám se věnovat a které nezpracovávat (SHOEMAKER et. al. ‚ 

2001, s. 235). Tyto rutinní „síly“ a zkratky často hrají primární roli v hierarchickém 

modelu vlivů na obsah sdělení (SHOEMAKER et. al.‚ 1996) a mohou snadno převážit nad 

individuálním názorem jednotlivého redaktora. V případě zpráv týkajících se vědy to 

může mít za následek odsunutí důležitých zpráv mimo zorné pole běžného čtenáře (do 

magazínových částí a vědeckých příloh). Jedním z možných postupů je vědomě využívat 

specializované novináře při aktivní spolupráci na pokrývání aktuálních témat (RUSSELL‚ 

2010, s. 35), což je ovšem často časově i koordinačně obtížné.  

Redakční rutiny také mohou vést jednotlivé novináře k „předpřipravení“ příběhu a jeho 

prezentace, což je nepochybně praktické pro interní koordinaci94, může to ovšem vést 

k ignorování některých částí příběhu. Zvláště v případě vědeckých studií nebo 

rozhovorů s experty, jejichž konkrétní výsledky dokáže novinář (ať už odborný, nebo 

nespecializovaný) jen těžko předjímat, může dojít k tomu, že novinář se snaží 

předpřipravený scénář „naroubovat“ za každou cenu a ignorovat nové poznatky, které 

jdou proti tomuto scénáři (SHOEMAKER et. al.‚ 1996, s. 115-6). 

Další redakční rutinou, ke které sklouzávají nejen novináři všeobecného či 

zpravodajského zaměření, ale také novináři specializovaní na vědecká témata, je přílišná 

závislost novináře na vědeckém zdroji. Někteří odborníci na vědecký žurnalismus 

                                                      
94 Autor z praxe ví, jak důležité je informovat editora o tom, jaký typ zprávy chystá a jaké bude výsledné 
pokrytí – výsledkem je plynulejší spolupráce s dalšími odděleními, například fotografy nebo kamaramany. 
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například pokládají za problematické, když vědecký novinář posílá „svým vědcům“ 

konečnou verzi článku ke schválení, a tím –  i přes nepochybně dobré úmysly – zrazují 

svou profesní nezávislost a tedy i čtenáře (BHATTACHARYA‚ 2011). Dalším důsledkem 

přílišného propojení s vědeckými zdroji může být shoda zájmů vědců i novinářů na 

vyhledávání senzačních zpráv, které získávají neúměrnou pozornost – zájem čtenářů 

pak v některých případech vyhovuje jak novinářům, tak vědcům (RANSHOFF et. al. ‚ 

2001, s. 186-88). 

V neposlední řadě slouží studium redakčních rutin k pochopení interních norem 

týkajících se citování, rozhovorů, ověřování zdrojů a dalších novinářských ideálů. „Je 

těžké popsat, jak odlišná je skutečná redakce od toho, co jsme se o žurnalistice učili na 

univerzitě,“ shodují se začínající redaktoři (JOSEPHI ‚ 1999, s. 79). Jako normu a vodítko 

toho, jak má správný článek na určité téma vypadat, začínající novináři (na základě 

pokynů zkušenějších kolegů) obvykle používají dříve vydané články na podobné téma ve 

stejné rubrice. V případě vědeckých zpráv to vede k udržování interních standardů 

ohledně způsobů citace, a obecně práce se zdroji. Zmínku si zaslouží také fakt, že 

začínající novináři „nedostali dostatečný trénink ohledně toho, jak se chovat při 

rozhovorech a jak být neústupní, ale přitom zdvořilí“ (s. 80), což může být jeden 

z faktorů, který novináře obecně motivuje k méně důslednému ověřování vědeckých 

zpráv a zasazování zahraničních zpráv o vědeckých poznatcích do domácího kontextu 

(RUSSELL‚ 2010, s. 37).  

2.4.3 Rozhodovací omyly jednotlivců i kolektivu 

Každý den a každý rok závisí každý z nás na informacích, které poskytl někdo jiný. I 

ti nejinformovanější jedinci mají přímý přístup jen  k nepatrnému zlomku všech 

znalostí a faktů, na kterých jejich život závisí. Když vybíráme, co jíst a kam jít, čemu 

věřit a čeho se bát, závisíme na informacích, které nám předávají ostatní lidé.  

Cass Sunstein (Infotopia‚ 2006, s. xiii) 

Se studiem redakčních rutin souvisí i analýza obecných vzorců a heuristik, které vedou 

k předvídatelným zkreslením ve vnímání a rozhodování. Při chápání a interpretaci 

informací z různých zdrojů jsou jednotliví lidé (ať už redaktoři, vědci či čtenáři) 
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vystaveni řadě kognitivních zkreslení a rozhodovacích omylů95. Studiem kognitivních 

zkreslení a rozhodovacích omylů se zabývá rozhodovací věda (SKOŘEPA‚ 2005, s. 9) a 

behaviorální ekonomie (ARIELY‚ 2009): 

 kognitivní zkreslení – soubor rozmanitých kognitivních a psychologických jevů 

a heuristik, které ovlivňují, jakým způsobem vnímáme a interpretujeme 

získávané informace v rozporu s racionálně očekávaným výsledkem96.  

 rozhodovací omyl – k rozhodovacímu omylu dochází často na základě 

kognitivního zkreslení. Jde o případy, kdy vzory a heuristiky lidského uvažování 

vedou člověka k závěrům a rozhodnutím, která jsou např. objektivně 

iracionální97. 

Některé tyto jevy, obecně popsané, mohou přispět k pochopení některých jevů, ke 

kterým dochází při prezentaci vědeckých poznatků v masových médiích a jejich 

následné interpretaci a užití. Jednotliví redaktoři mohou například pod vlivem 

sebepotvrzujícího omylu, kognitivní kotvy nebo zkreslení na základě dostupnosti zanést do 

textu různé nepřesnosti či zkratkovité interpretace. Čtenáři se mohou dopouštět při 

interpretaci dat podobných omylů. Na základě porozumění těmto jevům mohou vědci i 

novináři úpravou způsobu prezentace vědeckých poznatků přispět k lepšímu pochopení 

problematiky veřejností a tím i ke kultivaci rozhodnutí (SKOŘEPA‚ 2005, s. 11-5). 

Rozhodovací omyly a zkreslení98 se netýkají jen jednotlivců. Cass Sunstein jmenuje řadů 

důvodů a vlivů, které mají za následek nesprávné vyvozování závěrů z dostupných 

informací. Řadí sem především “zkreslení potvrzením”, “zkreslení blízkostí” a “zkreslení 

obeznámeností“99, popisující vliv obeznámenosti s danou problematikou na vnímání její 

důležitosti a platnosti. Pro práci s informacemi v redakčním kolektivu je důležitá 

poznámka o vlivu skupinového rozhodování: “Nejobecnější závěr [z dosud provedených 

                                                      
95 V angličtině: cognitive biases, decision fallacy. Je podstatné poznamenat, že se nejedná o jednotlivé 
případy chybných rozhodnutí (kterými by se zabývala psychologie), nicméně o předvídatelné vzorce 
chybování, vyplývající z obecných způsobů uvažování a srovnávání (ARIELY‚ 2009). 
96 Příkladem může být normalcy bias, sklon interpretovat alarmující skutečnosti nejprve jako součást 
každodenního, normálního života, a tak zvolit zcela neadekvátní reakci (MCRANEY‚ 2011). 
97 Skořepa mluví o porušení normativních zásad rozhodování, tedy opakované a předvídatelné situaci, kdy 
jednotlivec nevědomě poruší nezpochybnitelně racionální, či svoje vlastní, priority rozhodování. Jako 
příklad uveďme výběr značkového pera nebo hotovosti coby odměny, kdy představení inferiorní třetí 
položky (obyčejného pera) podstatně zvýšilo atraktivitu značkového pera v  porovnání s hotovostí 
(SIMONSON et. al. ‚ 1992). 
98 Další rozhodovací omyly jsou uvedeny v kapitole 2.3.5. 
99 V anglickém originále confirmation bias, availability bias a familiarity bias (SUNSTEIN‚ 2006, s. 75-101) 



65 
 

studií v oblasti skupinového rozvažování] je, že skupinové zvažování může pomoci 

eliminovat chyby několika málo jednotlivců, ale pokud jde o zkreslení sdílené, dojde 

naopak k posílení chybovosti.“ (SUNSTEIN‚ 2006, s. 78) Podle McQuaila jde ve 

specifickém případě redakce o projev zkreslení, které je výsledkem interních procesů a 

rutin (MCQUAIL‚ 2000, s. 294). 

Může být kontroverzní tvrdit, že skupinové rozhodování umocňuje chyby jednotlivce 

(amplifikuje individuální chyby) v oblasti morálky, politiky nebo práva, neboť v těchto 

oblastech není často možné objektivně rozhodnout, co lze považovat za chybu  

(SUNSTEIN‚ 2006, s. 101).  Ale pokud na základě analýz týkajících se objektivně 

měřitelných omylů přijmeme za opodstatněné tvrzení, že skupinová dynamika 

amplifikuje chyby jednotlivců a zvýrazňuje dopad některých systemických zkreslení, 

musíme brát vážně dopady skupinového rozhodování i v oblastech, kde „správnost“ 

výsledku nelze jednoznačně ověřit (GUTMANN et. al.‚ 1996).  

Velké naděje jsou v této souvislosti opět vkládány do nových možností digitálních médií. 

Internet zvyšuje dopad kolektivních omylů, zároveň ale také usnadňuje agregaci 

informací (SUNSTEIN‚ 2006, s. 224). Systémy podobné otevřené encyklopedii Wikipedia 

ukazují budoucí potenciál webu jakožto platformy pro agregaci znalostí z  různých 

oblastí (KASÍK‚ 2009). Zároveň ale tyto technologie přinášejí nová zkreslení, na která je 

třeba pamatovat při zvažování jejich závěrů (POSTMAN‚ 1993, s. 115). 

V souvislosti s vědeckými informacemi v médiích se kolektivní omyly vztahují 

především na redakční kolektiv, případně intermediální nastolování agendy. Pečlivé 

dodržování upřesňujících postupů – zasazování do kontextu, uvádění metodiky i dat, 

spolupráce specializovaných a nespecializovaných reportérů (RUSSELL‚ 2010) – může 

negativní vlivy amplifikace rozhodovacích omylů do značné míry vyvážit.  

2.4.4 Rámování a nastolování agendy 

Konceptem, který je důležitý pro popis zpracování nejen zpráv týkajících se vědeckých 

autorit, je studium rámování (framing) zpráv. Historicky tento mediálně-analytický 

nástroj souvisí s nastolováním agendy (agenda setting) a lze jej definovat následovně: 

Rámování spočívá ve výběru některých aspektů vnímané reality a jejich zvýraznění 

v komunikovaném textu, a to tak, aby podporovaly určité pojetí problému, kauzální 



66 
 

interpretaci, morální zvažování nebo doporučené postupy pro popisované položky 

(ENTMAN ‚ 1993, s. 52). 

Rámování zdůrazňuje některé prvky vnímané a prezentované reality, a tím zároveň 

utlumuje prvky jiné. Většina rámců je definována jejich opomenutím právě tak jako 

jejich zvýrazněním (ENTMAN ‚ 1993, s. 54). 

Rámcování se za účelem analýzy mediálních sdělení často spojuje právě s  nastolováním 

agendy, výsledkem je koncept nastolování agendy atributů (MCCOMBS‚ 2009, s. 133).  

Pro analýzu prezentace vědeckých poznatků je významná například role přesvědčivých 

argumentů, tedy prvků zdůrazňujících např. zpravodajskou významnost objektu, jevu či 

události (MCCOMBS‚ 2009, s. 138-9). Pro představení vědeckých výzkumů veřejnosti to 

například znamená nejen upřednostňování přelomových prací (tedy těch, které vyhovují 

požadavku novosti a neočekávanosti), ale také vyšší důraz na zprávotvorné aspekty při 

prezentaci. Novinář upřednostňuje některý pohled či narativ, aby čtenáři přiblížil, proč 

je dané téma zajímavé, a zároveň si tím pochopitelně usnadňuje jeho zpracování.  

Často opakovaný předpoklad ohledně vědecké gramotnosti veřejnosti100 říká, že pro 

zvýšení veřejného povědomí a porozumění vědě a technologii stačí zvýšit přísun 

informací. Jenže veřejnost není obvykle motivována takovéto informace vyhledávat či 

konzumovat. Způsob, kterým „média informace rámují, pomáhá tvořit pohled veřejnosti, 

politiků i dalších vůdčích osobností na aktuální vědecké a technologické problémy“ 

(RUSSELL‚ 2010, s. 29). 

Zřejmě nelze sestavit jednotný a univerzální seznam mediálně používaných rámců, při 

analýze framingu se místo toho vytvářejí kategorie na základě pozorovaných jevů 

(ENTMAN ‚ 1993, s. 57). Při analýze prezentace vědeckých témat lze například využít 

některé rámce, které používá (DE VREESE et. al. ‚ 2001) analýza politických sdělení: 

 rámec konfliktu, 

 rámec lidského zájmu, 

 rámec určení zodpovědnosti, a 

                                                      
100 V originále: science literacy of the public (RUSSELL‚ 2010, s. 29). Více o vědecké gramotnosti v kapitole 
5.6. 
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 rámec ekonomických důsledků101 (VERHOEVEN ‚ 2010, s. 341). 

Dalším užitečným příkladem rámců využitých (COBB ‚ 2005) pro analýzu prezentace 

velmi konkrétního vědecko-technologického tématu (nanotechnologií) je konkretizace 

těchto rámců a jejich kombinací: zdravotní rizika, zdravotní přínosy, konzervativní 

přístup, přístup hojnosti, komplexní analýza rizik a přínosů. Kategorie rámců jsou zde 

určeny na základě předvýzkumu a předešlých výzkumů. Jiné rámce využívané při 

analýze prezentace vědeckých poznatků zahrnují například: národní zájmy, regionální 

zájmy, industriální zájmy, veřejné zájmy, důvěryhodnost, vědeckou expertízu a rámec 

etiky (BAUER et. al.‚ 1995). 

Rámce, které novináři zvolí k prezentaci vědeckých autorit, výrazně ovlivňuje veřejnou 

prezentaci vědy jako takové. Novináři v podstatě vměstnávají vědu do určitých balíčků, 

aby byla pro veřejnost stravitelná (CONRAD ‚ 1999, s. 285). Přestože tato praxe může být 

často vnímána negativně, neboť s sebou přináší řadu zjednodušení, takovéto 

„předpřipravení“ je nezbytné pro prvotní navození zájmu o článek, zvláště v prostředí 

on-line zpravodajství, kde je souboj o pozornost publika ještě ostřejší (BHATTACHARYA‚ 

2012).  

2.4.5 Teorie společenské odpovědnosti 

Vztah mezi novinářovou autonomií a zodpovědností je častým předmětem mediálních 

studií. Většina teorií se snaží o smířlivý kompromis mezi oběma extrémy – naprostou 

anarchií na straně jedné a autoritářské cenzuře na straně druhé (MERRILL‚ 1997). 

Teorie, které média popisují normativně, se obvykle kloní k filosofickému směru 

existencialismu, nebo prosazují pohled společenské zodpovědnosti (SINGER ‚ 2006, s. 3-

6). 

Existencialismus obecně je rozsáhlý a relativně nesourodý filosofický směr102, který 

klade důraz na jednotlivce a jeho prožívání reality. Zatímco coby kulturní hnutí patří 

existencialismus minulosti, jeho ideový odkaz hraje významnou roli v  současném 

filosofickém a analytickém zkoumání (CROWELL‚ 2010). Pohled existencialistů na 

                                                      
101 V originále: conflict frame, human interest frame, responsibility frame, economic consequences frame 
(VERHOEVEN ‚ 2010, s. 341). 
102 Termín poprvé pro popis filosofického směru použil Jean-Paul Sartre, a skrze jeho vliv se 
existencialismus stal oblíbeným filosofickým a literárním směrem v  Evropě 40. a 50. let. Kořeny 
existencialismu ovšem sahají až ke Kierkegaardově důrazu na individualismus a prožitou zkušenost nebo 
Nietzscheho nihilismu (CROWELL‚ 2010). 
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masová média zdůrazňuje individuální svobodu. Autonomie novinářského stavu je 

v tomto směru klíčovým konceptem při pátrání po pravdě. Zodpovědnost 

z existencialistického pohledu má novinář především sám k sobě, je zodpovědný za své 

kroky spíše než zodpovědný někomu (MERRILL‚ 1989).  

Teorie společenské zodpovědnosti pochází přímo z diskurzu mediálních studií a byla tedy 

vždy svázána s novinařinou. V roce 1956 vydal Fred Siebert a jeho kolegové knihu Čtyři 

teorie tisku103 s cílem popsat rozdíly mezi různými, kulturně i politicky podmíněnými 

perspektivami náhledu na funkce novin v různých zemích (SIEBERT et. al.‚ 1984, s. 1-2). 

Kromě vyhraněných pohledů autoritářského, jehož podstata tkví v praktické neexistenci 

svobody médií, a libertariánského, který se vyznačuje důrazem na svobodu projevu 

jakožto nejefektivnější nástroj, jimiž se může společnost dobrat pravdy (REIFOVÁ et. al.‚ 

2004, s. 37), a pohledu sovětského, který klade za jediný cíl tisku sloužit lidu (SCHRAMM‚ 

1984, s. 135) a komunistické revoluci, kromě těchto tří relativně jednoznačných pohledů 

je zde právě představena zmíněná teorie společenské (sociální) zodpovědnosti 

(PETERSON‚ 1984). Do značné míry přitom vychází ze závěrů americké Komise pro 

svobodu tisku104, které ukazují na možnosti vnitřní regulace (self-regulation), 

profesionalizace a zodpovědnosti svobodných médií (THE COMMISSION ON FREEDOM 

OF THE PRESS‚ 1947, s. 69-76).  

Komise, jejíž závěry jsou dodnes citovány jako historicky významné, celkově podpořila 

koncept rozmanitého, objektivního, informativního a nezávislého tisku, který má 

poskytovat „plný, pravdivý, vyčerpávající a inteligentní“ přehled událostí dne, ale také  

upozornila na negativní praktiky, kterým se mají novináři vyhýbat, především přílišnou 

senzacechtivost nebo směšování zpravodajství a publicistiky (MCQUAIL‚ 2000, s. 148-9). 

Předseda komise, William Hocking, poukazuje na propojené nádoby a také přesah 

funkce tisku: „Neoddělitelné od práva tisku být svobodný je také právo lidí na svobodný 

tisk. Ale veřejný zájem jde ještě dále; lidé mají nyní nárok na adekvátní tisk“ (HOCKING‚ 

1947). 

Z hlediska prezentace vědy v médiích se s pojmem společenské odpovědnosti často 

operuje ve spojení s povinností či zodpovědností novinářů informovat o vědě, výzkumu 

a technologiích s ohledem na veřejné dobro, tedy například způsobem, který umožňuje 

                                                      
103 V originále: Four Theories of the Press (SIEBERT et. al.‚ 1984) 
104 V originále: The Commision on Freedom Of The Pres (A Free and Responsible Press‚ 1947) s  
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demokratický rozvoj veřejné sféry a rozhodování na základě prezentovaných faktů 

(HABERMAS ‚ 2006). Novinářova interpretace vědeckých zpráv a dat má přitom velký 

význam pro výsledné vnímání veřejnosti. Ať už úmyslným či účelovým výběrem lze 

významně zkreslit vyznění prezentovaných dat (BEHARRELL et. al.‚ 1980, s. 48 - 49). 

Takové chování, přestože může být v ekonomickém zájmu média, koliduje 

s odpovědností vůči veřejnému zájmu. 

Novinář často není schopen v krátkém čase a na základě okamžitě dostupných informací 

rozhodnout o významu či významnosti daných událostí či, v tomto případě, tvrzení 

odkazujících se na vědeckou autoritu (EPSTEIN‚ 1975, s. 3). V takovém případě je, 

z pohledu teorie společenské odpovědnosti, povinen zvážit, jaké kroky může udělat pro 

zasazení informace do kontextu a jak lépe vybavit publikum pro to, aby  mohlo 

prezentovaná data zpracovat. 

Jedna z odlišností mezi internetovými blogery a profesionálními novináři tkví právě 

v dodržování normativních a etických norem, které vedou k zodpovědnému informování 

veřejnosti o vědeckých poznatcích. Podle Jane Singer je dnešní novinář (a redakce) 

v pozici společensky zodpovědného existencialisty, který má volbu, jakou formu a míru 

zodpovědnosti na sebe ve svém povolání vezme v době, kdy jen informovat nestačí:  

„Volný tok informací je základní podmínkou fungující demokracie, a v tradiční 

podobě mediálního prostředí spočívala novinářova hlavní úloha ve zpřístupnění 

informací veřejnosti. Ale informací je dnes naprostý nadbytek. Veřejnost potřebuje 

způsob, jakým rozliší to, co je pro společnost významné a co méně; jinak nelze 

mluvit o koherentní veřejnosti, neboť ta se rozpadne v jednotlivce hledající to, co je 

zrovna v daný okamžik zajímá.  

Žurnalistika, v různých podobách v průběhu let, vždy nabízela způsoby, kterými 

identifikovat společensky relevantní a důležitá témata.  Tato funkce je dnes ještě 

podstatnější. Spolu s tím, jak se mediální krajina proměňuje, musí novináři o to více 

dbát o profesionalizaci a etiku, které umožní vést jejich rozhodování o společenské 

významnosti dostupných informací (SINGER ‚ 2006, s. 14-15).  

Sociální zodpovědnost ostatně není nutné vnímat jen z pohledu novináře. Také vědci, 

kteří s novináři komunikují, ať už přímo nebo skrze PR agenturu, jsou vázáni podobnými 

normativními zásadami směřujícími ke zvyšování veřejného povědomí o důležitých 
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tématech, a, specificky u vědecké komunity, také ke zvyšování důvěryhodnosti samotné 

vědy jako takové (BORCHELT et. al.‚ 2010, s. 68-9). 

2.4.6 Užití a gratifikace 

Právě vzhledem ke zmíněné záplavě informací z různých zdrojů, a to i informací 

týkajících se vědeckých poznatků, hraje velkou roli v pochopení a využití konkrétních 

informací aktivita publika. Individuální charakteristiky, potřeby a zkušenosti 

jednotlivých členů publika mají zásadní vliv na způsob vyhledávání a zpracování 

informací. Z pohledu modelu užití a gratifikace105 jsou klíčové následující elementy: (1) 

sociální a psychologický původ (2) potřeb, které generují (3) očekávání vztažená na (4) 

masová média a další zdroje, vedoucí k (5) různé konzumaci médií nebo jiným aktivitám,  

což má za následek (6) uspokojení potřeb a (7) další důsledky, často nezamýšlené (KATZ 

et. al. ‚ 1973, s. 510). 

Spíše než o teorii se jedná o úhel pohledu či reformulaci jiných teorií, například teorie 

selektivního vlivu. Model užití a gratifikace se soustředí na analýzu typologie a 

uspořádání publika, konceptualizaci lidských potřeb ve vztahu k mediální konzumaci, 

identifikaci zdrojů mediálního uspokojení apod. (REIFOVÁ et. al.‚ 2004, s. 302). Výhodou 

konceptu je soustředění se na konkrétního, jednotlivého čtenáře, což s  sebou 

samozřejmě přináší i nevýhody v podobě obtížné empirické analýzy nebo opomíjení 

širšího kontextu. Různé verze a aktualizace užití a gratifikace se zabývají například 

analýzou a tříděním potřeb jednotlivce, jeho motivů a způsobu, jakým se získanými 

(vyhledanými) informacemi nakládá (MCQUAIL‚ 2000, s. 388-9). Příbuznými koncepty 

jsou především dvoustupňový model komunikace (LAZARSFELD et. al.‚ 1944) nebo 

kulturální studia a jejich přístup k publiku jakožto aktivním příjemcům. 

Pro potřeby studia vědy v médiích má model užití a gratifikace velký význam106 (TREISE 

et. al. ‚ 2003, s. 315), a to zejména proto, že reflektuje důležitý aspekt vědeckých 

poznatků prezentovaný v médiích – jejich užitečnost pro konkrétní potřeby jednotlivců 

při různých rozhodováních, zjišťováních či například jen pro uspokojení jejich 

zvědavosti (ČADA et. al.‚ 2006, s. 45). Zejména u vědeckých informací z oblasti zdraví lze 
                                                      
105 V originále: uses and gratification theory  
106 Treise a její tým zkoumal vliv zdroje na důvěryhodnost vědeckých informací na webu. Výzkum 
například ukázal, že stránky s doménou prvního řádu .gov jsou vnímány jako důvěryhodnější, nebo že 
významné a známé „značky“ si zachovávají důvěryhodnost v  různých kontextech. Dalším závěrem je 
užitečnost dělení publika na pečlivě hledající, zaujatě hledající a nezaujatě hledající (v originále: vigilant 
health seekers, concerned health seekers, unconcerned health seekers). 
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předpokládat, že je budou jednotlivci utilitárně zapojovat do svého pohledu na danou 

problematiku. Je při tom evidentní, že pokud se nějaké téma konkrétního jedince týká, 

bude při vyhledávání informací mnohem aktivnější, motivovanější a pečlivější 

(GOLDACRE‚ 2009, s. 335). 

Do schopnosti (či alespoň možnosti) čtenářů vyhledávat a ověřovat si pro ně důležité 

informace prostřednictvím internetových zdrojů jsou vkládány některými autory velké 

naděje. Goldacre například povzbuzuje nejen vědce, ale i laiky-nadšence, aby o vědě a 

vědeckých informacích blogovali s využitím volně dostupných zdrojů (Bad Science‚ 

2009, s. 339), Hermida zase poukazuje na teoretickou otevřenost internetového 

prostoru a široké možnosti digitálních médií vybavit aktivní čtenáře informacemi a 

nástroji pro jejich získání i pochopení (HERMIDA‚ 2010, s. 82). 

 

2.4.7 Propaganda model 

V 80. letech navrhli Edward Herman a Noam Chomsky inovativní a do jisté míry 

kontroverzní pohled na utváření zpráv. Poukazuje na společné a systematické, byť 

v žádném případě ne nutně úmyslné, spolupůsobení existujících struktur a procesů 

(filtrů) směřující k tvarování výsledných mediálních produktů tak, aby vyhovovaly 

elitám, ideologii, tržnímu prostředí a statutu quo obecně: 

1. Vlastnictví médií – jelikož média jsou obvykle ve vlastnictví velkých společností 

a součástí mezinárodních konglomerátů, mohou komerční zájmy mít vliv na 

výsledný produkt, a to i bez přímého úmyslu zaměstnanců (HERMAN et. al.‚ 1998, 

s. 3-14). 

2. Finance z reklamy – většina médií získává finanční prostředky z reklamy, a 

svým obsahem tak musí pro tuto reklamu vytvořit vhodné, nosné prostředí  (s. 

14-8).  

3. Zdroje – média musejí udržovat dlouhodobě příznivé vztahy se svými zdroji, jsou 

na nich svým způsobem závislé (stejně jako některé zdroje-autority na médiích) a 

vytvářejí se tak vazby, které jsou komplikovanější a méně transparentní, než by 

bylo pro ideálně objektivní zpravodajství žádoucí. Velké organizace a další 

společností uznávané elity mají přirozený a snadný přístup do médií (s. 18-25). 
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4. Flak – sílu již preventivně ovlivňovat skladbu sdělení má i skutečná či očekávaná 

„palba“ připomínek, komentářů, stížností nebo  žalob, kterým musí média čelit. 

Tento „flak“ činí netradiční, kontroverzní a společností nepřijímaná sdělení 

obtížně publikovatelnými (s. 26-8). 

5. Faktor strachu (dříve „antikomunismus“) – potenciální hrozby, ať skutečné, 

nebo smyšlené či přehnané, umožňují zvýšit zájem o dané médium, přidat sdělení 

na akutnosti a autoritativnosti (s. 29-31). 

Propaganda model si našel řadu příznivců i odpůrců. Rozruch a diskuzi kolem modelu 

shrnul Herman o patnáct let později v retrospektivním pohledu, kde se zároveň pokouší 

o podrobnější vysvětlení a aktualizaci. Vyzdvihuje hlavní přínos modelu propagandy, 

který podle něj spočíval v jedinečném přístupu: vedle normativního pohledu na mediální 

obsahy představili také důvěryhodné vysvětlení procesů, které k takovýmto (dle 

některých normativních pohledů) nežádoucím výsledkům vedou, a především to, že 

k nim vedou bez centrálního řízení či zjevného úmyslu jednotlivců (Propaganda, Politics, 

Power ‚ 2003). 

Propaganda model lze s jistými rezervami vztáhnout na prezentování vědy v médiích 

(KASÍK‚ 2011). Také při představování vědy v médiích se totiž projevuje působení řady 

filtrů, které mají na výslednou prezentaci zásadní vliv, a to bez jakéhokoli úmyslného či 

plánovaného řízení či koordinace těchto vlivů. Jinými slovy, pokud dochází ke 

zkreslování či nereprezentativnímu výběru zpráv (či jiným podobným jevům, které lze 

chápat jako prohřešky proti ideálu107), nemusí se jednat o úmysl či řízené jednání, ale o 

souhru redakčních rutin, dostupnosti zdrojů, způsobu komunikace s  odborníky, 

vlastnictví média, očekávaného zájmu čtenářů a dalších filtrů . 

Z původního modelu propagandy je zřejmě nejpodstatnější filtr zdrojů – způsob, jakým 

novinář pracuje s experty, jaký jim dává ve zpravodajství či publicistice prostor 

(VERHOEVEN ‚ 2010) a jakou úlohu hrají vzhledem ke zbytku textu (HAGEN ‚ 1993) je 

klíčové pro vyznění textu. Dostupnost „mediálně vhodných“ expertů je přitom 

limitována řadou faktorů, které dále (bez ohledu na úmysl novináře) ovlivňují výsledný 

článek či reportáž (ČADA et. al.‚ 2006, s. 43).  

                                                      
107 Úmyslně se zde vyhýbáme definici takového ideálu, neboť univerzální norma neexistuje a zřejmě ani 
existovat nemůže; různá média a různá publika vyžadují různé přístupy (ČADA et. al.‚ 2006, s. 63). 
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Podstatnou roli hraje také filtr flaku, a to hned v několika ohledech. Obava z informování 

o kontroverzních vědeckých tématech, která je typická pro některé české vědecké 

rubriky108 (s. 46), může vést k vynechání kontroverzních témat, či naopak k jejich 

zvýraznění a zvýšeného podpoření novinářské objektivity, ovšem formou pro vědu 

nevhodnou – vyvažováním názoru protinázorem (RUSSELL‚ 2010, s. 38). V případě 

internetových médií, kde je čtenářům nabídnut prostor pro diskuzi k publikovanému 

článku, pak může docházet k paradoxnímu jevu – novinář, který si je vědom toho, že 

nezasadil informace o vědeckém výzkumu do kontextu a dost možná je i zkreslil, může 

úmyslně znesnadnit dohledatelnost původního výzkumu. Pokud neuvede zdroj, či jej 

uvede velmi obecně (například obligátním spojením „britští vědci“) , odkazuje na 

vědeckou autoritu, aniž by umožnil komukoli ověřit konkrétní data či fakta .  

Svou roli pro vědu v médiích hraje konečně i faktor strachu. Značná část109 mediální 

pozornosti věnovaná vědeckým poznatkům odkazuje na lidské zdraví, a velmi často jsou 

tyto zprávy prezentovány v rámci „hrozby“ – takovéto zprávy o tom, co jej zabije a co 

vyléčí, jsou pro běžného čtenáře „vysoce motivační“ (GOLDACRE‚ 2009, s. 233). Jak 

vysvětluje Chomsky, strach akcentuje pozici autority: „Když jsou lidé vyděšení, lépe 

přijímají autority. Protože když na vás číhají velká nebezpečí, raději se schoulíte pod 

ochranná křídla autorit a budete dělat, co vám řeknou“ (MITCHELL et. al.‚ 2002). 

 

2.4.8 Deficitní model komunikace 

Konceptem specifickým pro doménu vědecké prezentace v médiích, či vědecké 

gramotnosti obecně, je myšlenka znalostního deficitu, která vyjadřuje přesvědčení, že 

hlavní příčinou neporozumění vědeckým poznatkům a dalším informacím je jejich 

nedostatečná či jinak chybná komunikace, což má za následek vytvoření znalostní 

propasti mezi akademickou elitou a veřejností (BESLEY et. al. ‚ 2011, s. 243).  

Deficitní model vyjadřuje přesvědčení, že věda nabízí určité dobře zdokumentované 

penzum znalosti a metod, kterými lze tuto znalost uchopit. K těmto znalostem a 

metodám má přístup pouze ten, kdo je dostatečně informování (VÄLLVERRONEN ‚ 1993, 

                                                      
108 Např. rádio Leonardo, které se zaměřuje na vědecká témata, si podle svého šéfa netroufá na otevírání 
„tak komplexních témat“ (ČADA et. al.‚ 2006, s. 46). Jiná média naopak mohou kontroverzní vědecká 
témata upřednostňovat, neboť si „sama říkají o pozornost“ (Zaostřeno na vědu, s. 45). 
109 Goldacre odhaduje, že medicínou se zabývá více než polovina článků s vědeckou tematikou, skutečný 
podíl se samozřejmě liší médium od média (GOLDACRE‚ 2009, s. 233). 
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s. 25) nebo motivován. Tradiční metodou vycházející z deficitního modelu je měření 

vědecké gramotnosti (MILLER‚ 2010, s. 44), což je ostatně další významný koncept při 

studiu vztahu vědy a médií.  

Koncept deficitního modelu je stále aktuální a je významný pro prosazování a 

opodstatňování kultivace vědecké komunikace110, ostatně odporovat tvrzení, že přesné a 

relevantní informace jsou společnosti i jednotlivcům prospěšné, dost dobře nejde 

(DICKSON‚ 2005). Samotný deficitní model ale opomíjí fakt, že věda a vědecká 

komunikace je sama o sobě sociálně podmíněný proces. Teoretické předpoklady 

deficitního modelu navíc často neodpovídají praktickým. Alternativou k deficitnímu 

modelu je například koncept obousměrné komunikace mezi vědci a „neinformovanou“ 

veřejností poznatkům (STÖCKELOVÁ et. al.‚ 2006, s. 30). 

2.4.9 Další přístupy 

Předchozí výčet mediálních teorií, směrů a konceptů, které se dají aplikovat na studium 

vědy v médiích, samozřejmě není úplný. Přestože jde o relativně úzké téma, přistupují k 

němu výzkumníci, filosofové, novináři, pedagogové a mediální teoretici z různých úhlů 

pohledu. Ani následující přehled, který doplňuje další koncepty zvlášť užitečné pro 

zkoumání vědy v médiích, si nedělá ambice být vyčerpávajícím, pouze doplňuje 

koncepty využívané při studiu mediované vědy: 

 Přenosový model komunikace – jeden z nejznámějších a nejzákladnějších 

pragmatických náhledů mediální teorie (JIRÁK et. al.‚ 2009, s. 26) lze aplikovat 

např. při analýze komunikace mezi vědcem a veřejností skrze novináře (DAVIES ‚ 

2008). Případně lze na novináře nahlížet jako na překladače111 vědecké 

informace, který přináší dezinterpretaci původního sdělení (BRECHMAN et. al. ‚ 

2009). 

 Konstitutivní model komunikace – obzvláště sledovaným aspektem prezentace 

vědeckých zpráv v médiích je ovlivňování a ustanovování (konstituce) toho, co 

věda znamená a jak se k ní jednotliví lidé vztahují. Konstitutivní model se svým 

důrazem na rituály může doplnit například model užití a gratifikace při analýze 

pozice vědy v každodenním životě čtenářů. 

                                                      
110 Zodpovědnost za tuto kultivaci přitom nespočívá jen na novinářích, kteří o vědě informují, ale také na 
vědcích a dalších pracovnících vědeckých institucí (DICKSON‚ 2005). 
111 Nazvat novináře „šumem“ by v této souvislosti bylo přeci jen příliš zjednodušující. 
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 Kultivační analýza se zabývá studiem kognitivních účinků masové komunikace 

a zkoumá, jaké perspektivy jsou masovými médii produkovány, například, ale 

nejen skrze zábavní pořady (MCCOMBS‚ 2009, s. 132). Využití infotainmentu pro 

zvyšování vědecké gramotnosti může být kontroverzní (POSTMAN‚ 1987, s. 153), 

ovšem vědecké rubriky se nijak netají, že v novinách často plní spíše zábavnou a 

oddechovou funkci (ČADA et. al.‚ 2006, s. 46). 

 Mediální panika – mediální (též morální) panika je označením procesu 

korigujícího společensky nepřijatelné odchylky od akceptovatelného chování, a to 

prostřednictvím neúměrně zvýšené pozornosti médií, vyjádření autorit a expertů 

a vytvoření morální barikády chránící před nežádoucím jevem (BURNS‚ 2000). 

Vědci v mediálních panikách často hrají roli expertů, zvláště v případě panik 

týkajících se zdravotních rizik (GOLDACRE‚ 2009, s. 233) nebo nových 

technologií. 

 Spirála mlčení – podle badatelky Elisabeth Noelle-Neumannové dochází 

k postupnému umlčování minoritních názorů na kontroverzní témata (NOELLE-

NEUMANN ‚ 1973). Jelikož věda je v médiích často prezentována v rámci 

konfliktů a kontroverzí (RUSSELL‚ 2010), je koncept spirály mlčení užitečný pro 

studium reprezentace různých názorů, jako například při reprezentaci jedné 

z největších vědeckých kontroverzí posledního desetiletí – globálního oteplování 

(MCQUAIL‚ 2000, s. 461-3). 

 Sociální konstrukce reality – teorie sociální konstrukce reality se soustředí na 

způsob, jakým je utvářeno lidské vědění o realitě v každodenním, neteoretickém či 

preteoretickém112 životě (BERGER et. al.‚ 1999, s. 22), a to i skrze média. Věda 

coby dominantní výkladový rámec reality (GOLDACRE‚ 2009, s. 12) v tomto 

procesu hraje klíčovou úlohu. 

 Textová/diskurzivní analýza – při studiu toho, jak média pomáhají konstruovat 

realitu, je často vhodné chápat samotný jazyk nejenom jako něco, co realitu 

odráží, ale naopak jako něco, co ji pomáhá vytvářet (HALL‚ 1997, s. 25). Při 

podrobné textové analýze lze studovat reprezentaci vědy a vědeckých témat na 

                                                      
112 „Neteoretický a preteoretický“ život je zde zdůrazňován v  kontrastu s tradičním přístupem sociologie 
vědění, který se zabýval pouze teoretickým myšlením a nikoli obecnější analýzou vědění (BERGER et. al.‚ 
1999, s. 21). 
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základě užitých jazykových prostředků, toho, co je považováno za samozřejmé 

(ŘEHÁČKOVÁ‚ 2006, s. 53) nebo analýzou stereotypizace jednotlivých aktérů, 

například vědců113 (BAUER et. al.‚ 1995). 

 Práce se zdroji – vzhledem k důrazu vědecké metody na univerzalitu a 

komunitnost stojí za pozornost, jakým způsobem pracují média se zdroji 

informací, kterým expertům věnují primární pozici, jakým způsobem na své 

zdroje odkazují (MANNING‚ 2001) či jak usnadňují čtenáři dohledatelnost 

původních informací (GOLDACRE‚ 2009, s. 88). 

 Popularizace vědy v médiích - Populární prezentace vědeckých témat publiku 

je často diskutovaným tématem, kde jsou proti sobě často stavěny názory vědců 

protestujících proti „přílišnému zjednodušování ve snaze zaujmout“ (GOLDACRE‚ 

2009, s. 338-9) a pohled novinářů upozorňující na prospěšnost zpřístupnění 

témat široké veřejnosti (BHATTACHARYA‚ 2012). Diskutovaná je především 

komunikace vědců s mediálními pracovníky či přímo s veřejností při zachování 

důvěryhodnosti a vědeckých principů (BORCHELT et. al.‚ 2010), schopnost 

prezentace vědy srozumitelným způsobem114 (ALDA‚ 2010), ale pochopitelně i 

úloha novinářů a jejich vnímání popularizace vědy (ČADA et. al.‚ 2006, s. 64).  

Pochopitelně, že různé tyto nástroje a koncepty lze při analýze mediální prezentace 

vědeckých témat kombinovat, jako se to ostatně často děje. Při studiu novinářského 

pokrytí vědy v televizním zpravodajství je tak například sledováno jak rámování 

(framing) a práce se zdroji, tak i zpravodajské hodnoty nebo mertoniánské normy 

(VERHOEVEN ‚ 2010).  V závislosti na hypotézách a cílech výzkumu dochází v posledních 

desetiletích ke konvergenci výzkumných metod, např. větší souhry kvantitativního a 

kvalitativního výzkumu médií (JENSEN‚ 2004, s. 254-5), a totéž se týká i výzkumu 

vědecké komunikace v médiích. 

  

                                                      
113 Martin Bauer ve svém průzkumu reakce britského tisku na onemocnění BSE například rozlišuje při 
prezentaci osoby vědce tyto stereotypy: nezávislý expert, mág, ničitel, obyčejný člověk, průmyslový vědec, 
excentrický vědec, roztržitý vědec nebo šarlatán (BAUER et. al.‚ 1995). 
114 Známý herec a moderátor Alan Alda zdůrazňuje významný rozdíl mezi přednáškou a dialogem. Při 
přednášce má vědec či expert tendenci ztratit cílového diváka ze zřetele, zatímco při dialogu (v tomto 
případě natáčeném dialogu s Aldou) umí vědec podat téma srozumitelně a vřele (ALDA‚ 2010, s. 10). 
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2.5 Výzkum  role vědy v médiích 

Výzkumníci, kteří propojují vědu s kulturou tak nečiní proto, aby vědu 

diskreditovali, ale aby jí porozuměli novým způsobem. Chceme porozumět vědě tak, 

jak ji možná někteří vědci nechtějí chápat – jako specifické společenské činnosti 

prováděné skutečnými lidmi ve světě hodnot, zájmů, vlivů a motivací. 

William J. Thomas Mitchell (BELL et. al.‚ 2006, s. 17) 

Jednou ze základních charakteristik moderní vědy je její značná nezávislost na veřejném 

dění, která závisí na zvětšování znalostní propasti115 mezi výzkumníky a obecně 

vzdělaným obyvatelstvem. Právě tato nezávislost, a zároveň nutnost informovat (či 

získávat informace) o vědeckých poznatcích, vede k existenci a stále vyšší významnosti 

veřejně komunikované vědy116  (BUCCHI‚ 1998, s. 1). Odtržení vědy zároveň dalo vznik 

samotnému pojmu popularizace vědy (SHAPIN‚ 1990, s. 1001), což je režim, ve kterém 

funguje většina současných novinářů píšících o vědě (ČADA et. al.‚ 2006, s. 66) 

Stopy populární vědecké novinařiny jakožto částečně samostatné disciplíny lze snadno 

vystopovat minimálně do poloviny 19. století (BAUER et. al.‚ 2007, s. 21-32), kdy 

publikum skrze média napjatě sledovalo nové vynálezy a jejich rapidní nasazování do 

praxe (STANDAGE‚ 1998). Výzkum reprezentace vědy v médiích je ale záležitostí novější. 

Jedna z prvních publikací na toto téma, Science and the Mass Media, pochází z roku 1967 

a ustavila hlavní cíl studia tohoto fenoménu za účelem kultivace mediované vědy 

komunikované směrem k obecnému publiku a korekce „neúmyslných chyb“ novinářů o 

vědě informujících (KRIEGHBAUM‚ 1967, s. 117). Nejdále datovaným průzkumem 

novinářského pokrytí vědy, který se autorovi podařilo dohledat, je kvantitativní analýza 

„chybovosti zpráv týkající se vědy“117 (TANKARD et. al. ‚ 1974).  

Už od počátku studia vědy v médiích byly tedy nedostatky zmíněné v kapitole 2.4 (např. 

senzacechtivost, nepřesná interpretace výsledků, špatná práce se zdroji…) evidentní, a 

tak se autoři do značné míry soustředili na normativní studium – tedy na to, jakým 

způsobem by bylo možné komunikaci vědeckých poznatků širšímu publiku vylepšit 

(VÄLLVERRONEN ‚ 1993, s. 24).  
                                                      
115 V originále: knowledge gap (BUCCHI‚ 1998, s. 1). 
116 V originále: public communication of science, někdy také jen science communiation. Český překlad 
komunikace vědy používáme pouze tam, kde je jeho význam zřejmý, jinde je použit překlad dle kontextu. 
117 Tankard a Ryan sledovali 42 kategorií chyb, na základě kterých usoudili, že noviny při informování o 
vědě chybují častěji, než když informují o jiných tématech (TANKARD et. al. ‚ 1974, s. 219). 



78 
 

Podobně, jako se v druhé polovině 20. století měnil přístup k mediálním studiím obecně, 

měnily se i metody a cíle těchto výzkumů. Postupně se popularizační paradigma a 

kritické paradigma přístupu k mediované vědě střetlo se zkoumáním legitimity 

vědeckých informací a snahou o širší konceptualizaci vědecké komunikace 

(VÄLLVERRONEN ‚ 1993, s. 25-28). Přesto lze obecně konstatovat, že na populární 

vědeckou novinařinu je dodnes stále často nahlíženo jednoduchými brýlemi 

přenosového modelu, kdy vědec prezentuje jasné informace a novinář o těchto 

informacích píše, čímž do informací vnáší šum (BHATTACHARYA‚ 2012). 

2.5.1 Věda v médiích – předměty studia 

Od 90. let 20. století je studium pozice vědy v médiích již standardní (byť stále mladou) 

součástí mediálních studií a věnují se mu například odborné magazíny Science 

Communication nebo Public Understanding of Science118. Předmětem studia jsou veškeré 

myslitelné aspekty vědecké komunikace, a následující seznam je proto pouze 

informativní výčet usnadňující orientaci: 

 Výzkum chybovosti médií při informování o vědě – jak už bylo uvedeno, 

odhalování chyb při informování o vědě patří k historicky nejstarším směrům 

studia vědecké komunikace (TANKARD et. al. ‚ 1974). Kromě samotných 

jednotlivých chyb (GOLDACRE‚ 2011) lze sledovat také obecné tendence, které 

k těmto chybám opakovaně a systematicky vedou (BRECHMAN et. al. ‚ 2009). 

 Výzkum vnímání úlohy vědy jako takové  – samotné vnímání vědy, a úloha 

vědy v různých oblastech lidského rozhodování, je často studována pomocí 

řízených rozhovorů, dotazníků a dalších kvantitativních metod. Těmto 

průzkumům se ostatně věnují nejen akademici (Science Communication ‚ 2006), 

ale také například evropské průzkumy nabízející reprezentativní srovnání úlohy 

vědy v různých zemích (EUROPEAN COMMISSION‚ 2005). 

 Výzkum vědecké gramotnosti – pojem vědecká gramotnost vyjadřuje mj. 

schopnost čtenářů chápat vědecká témata natolik, aby je dokázali vyhodnotit jako 

důležité či nedůležité pro jejich osobní rozhodování (MILLER‚ 2010). Při studiu 

vědecké gramotnosti se využívají různé metriky, od testování sadou základních 

                                                      
118 Čtvrtletník Science Communication vydává SAGE Publications od roku 1979, a kromě vědecké 
komunikace skrze média se soustředí i na její další formy.   
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otázek na úrovni vzdělání základní školy po pokročilejší škály založené na 

termínech často používaných ve vědecké novinařině  (BROSSARD et. al. ‚ 2006). 

 Výzkum práce s vědeckými zdroji – práce se zdroji informací je při prezentaci 

vědeckých poznatků klíčová, neboť se do značné míry odlišuje od toho, na co jsou 

novináři zvyklí z ostatních odvětví žurnalistiky (RUSSELL‚ 2010). Analýza 

zacházení se zdroji informací se může soustředit na reprezentativní vzorek 

zpravodajství (VERHOEVEN ‚ 2010), studovat přímou reakci publika (TREISE et. 

al. ‚ 2003) nebo se zaměřit na konkrétní téma v médiích probírané, například 

genetiku (CONRAD ‚ 1999). 

 Výzkum rámování vědeckých témat – podobně jako práce se zdroji informací 

má na výsledné vyznění zpráv vliv jejich zarámování (framing). Také tento efekt 

lze studovat v obecné rovině (VERHOEVEN ‚ 2010) či při prezentaci konkrétního 

vědeckého tématu, např. nanotechnologií (COBB ‚ 2005) nebo nakažlivé choroby 

(BAUER et. al.‚ 1995). Za zmínku stojí skutečnost, že odlišná témata si v tomto 

případě vyžádala odlišné rámce. 

 Výzkum komunikace mezi vědci a novináři – vztahy mezi novináři a 

odborníky jsou klíčovým faktorem při utváření mediálního pokrytí vědeckých 

témat, a proto je tento kanál předmětem mnoha studií. Vědečtí pracovníci prošli 

fází příjemného překvapení v době, kdy je novináři sami nadšeně vyhledávali a 

„fandili“ jim, přes fázi znechucení nad dezinformacemi v médiích prezentovanými 

až po aktivnější zapojení do komunikace s médii (RUSSELL‚ 2010, s. 23-7). 

Průzkumy potvrzují, že přístup vědeckých pracovníků se postupně mění, vztahy 

s médii vnímají pozitivněji (Science Communication ‚ 2008) a jsou také ochotnější 

komunikovat přímo s veřejností (DAVIES ‚ 2008). 

 Výzkum aktivity publika – především s nástupem digitálních technologií a 

možností aktivně vyhledávat informace k danému tématu stoupl význam blogů 

(KASÍK‚ 2009), vyhledávačů (WESCH‚ 2007) a dalších on-line nástrojů při 

získávání informací o vědeckých tématech. Při výzkumu aktivity publika lze 

zjišťovat například to, jakým způsobem (a na základě kterých vnějších ukazatelů) 

se liší důvěra v různé zdroje informací (TREISE et. al. ‚ 2003). On-line média a 

praktická nepřítomnost bariér pro publikaci přispěly také k většímu  rozšíření 
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konspiračních teorií (THOMPSON‚ 2008, s. 7), jejichž studium je rovněž 

předmětem esejí a výzkumů (SHERMER‚ 2002). 

 Výzkum pokrytí kontroverzních témat – mezi nejsledovanější projevy vědecké 

komunikace patří právě kontroverzní témata, jako například očkování 

(GOLDACRE‚ 2011), geneticky modifikované potraviny (SEETHALER‚ 2009) nebo 

globální oteplování (CORBETT et. al. ‚ 2004). Při analýze pokrytí kontroverzních 

témat lze sledovat například různé rámování, práci se zdroji, snahu o vyváženost 

nebo výsledný vliv na publikum.  

 Výzkum působení vědecké novinařiny na vědu – přestože většina pozornosti 

je soustředěna na komunikaci vědeckých poznatků ve směru od vědců a 

akademiků přes novináře a média k široké veřejnosti, vliv může pochopitelně 

putovat i opačným směrem. V obrovském množství vědeckých publikací ostatně 

není možná orientace bez určitých heuristických zkratek, jakými jsou kromě 

sborníků nebo meta-studií právě mediální pokrytí vědy (GOLDACRE‚ 2009, s. 97). 

Průzkum těchto vlivů se může zaměřit například na to, jak je citovanost vědecké 

práce ovlivněna119 tím, že o ní informuje prestižní vědecká rubrika v New York 

Times (Science Communication ‚ 2003) nebo jak očekávaný vliv médií na 

citovanost působí na snahu vědce být prezentován v masových médiích (Science 

Communication ‚ 2011). 

 Výzkum úlohy novinářů specializovaných na vědecká témata – specifickou 

úlohu ve vědecké komunikaci hrají novináři výhradně zaměření na vědecká 

témata, neboť mají často lepší možnost zařadit informace do kontextu nebo 

pomoci kolegům z jiných rubrik vyhnout se omylům při informování o vědeckých 

kontroverzích (RUSSELL‚ 2010, s. 29-31). Příkladem takového výzkumu může být 

třeba studium vztahů mezi novináři a vědci tam, kde neexistuje tradice vědecké 

novinařiny (EIDE et. al. ‚ 1994), nebo výzkum příloh novin zabývajících se 

vědeckými tématy (ŘEHÁČKOVÁ‚ 2006). 

 Výuka vědecké novinařiny a vědecké komunikace  – často zdůrazňovaným 

problémem vědecké komunikace je nedostatek akademických či jiných kurzů 

zaměřených na výuku metod a dovedností specifických pro vědeckou 

                                                      
119  
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komunikaci. Existují kurzy určené pro vědce komunikující s novináři a veřejností 

(DEAN‚ 2010, s. 77-8) či kurzy pro novináře. Rozmach těchto kurzů může sám o 

sobě být předmětem studia, ať už z pohledu mezinárodního (Science 

Communication ‚ 2008) nebo z pohledu jednotlivých odborníků na vědeckou 

komunikaci (BESLEY et. al. ‚ 2011). 

Kromě odborných publikací se vědeckou žurnalistikou i prezentací vědy v médiích 

zabývá řada organizací a konferencí. Nové možnosti digitálních médií navíc umožňují 

stále většímu množství spektru účastníků zapojit se do debaty: mnoho vědců bloguje na 

téma vědy v médiích a popularizace vědy obecně (RUSSELL‚ 2010, s. 24), novináři 

veřejně diskutují o tom, jak by mělo pokrytí vědeckých témat v médiích vypadat 

(HAYDEN‚ 2012), organizace nabízejí novinářům pomoc při hledání expertů (HARO‚ 

2012) nebo při interpretaci vědeckých studií, a i nezávislí jednotlivci-čtenáři samostatně 

získávají a dále rozšiřují informace pomocí nových médií (GOLDACRE‚ 2009, s. 339). 

Podobně, jako mediální studia obecně, se i studium vědecké komunikace – a samozřejmě 

i jednotlivá média – musí do budoucna vypořádat s novými komunikačními možnostmi 

(HERMIDA‚ 2010). 
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2.5.2 Věda v českých médiích 

Prozkoumány zákony pohybu světla, tepla, zvuku a elektřiny. Vysvětlen třpyt hvězd 

a měsíce; polarisací pronikají se tajemství mořských hlubin a nebeských výšin; 

polariskopem rozlišuje se, které hvězdy mají své a které cizí těleso a tak rozeznávají 

se slunce od oběžnic. Spektrální analyse objevila člověku látky, z jakých skládají se 

slunce a planety. (…) Věda nezůstala pozadu. Virchow odkryl buňku jakožto 

základní formu nemoci a otevřel tím nové cesty, na nichž bakteriologie vynalezla 

mikroby. (…) Není tu místa zaznamenat i jen nejdůležitější výzkumy vědecké. Máme 

celé nové vědy: fysiologii, na jejíž zlatých listech psána jsou česká dvě jména 

Rokytanský a Purkyně, pathologickou anatomii, histologii a jiné a jiné ve všech 

odborech lidského vědění. Vždyť chemie vyšinula se k mohutnosti tvůrce: dovede 

uměle hotoviti tělesa, ješ vycházejí jenom z dílny přírody. Co nemožného je dnes 

ještě? Prostor je přemožen a cena času se zmnohonásobila. Vše je změněno. 

Gustav Eim, Národní listy (Národní listy ‚ 1891) 

Přestože informace o vědě se v českých médiích vyskytuje už od samotných počátků 

české novinařiny, zkoumání způsobu prezentace vědy v médiích zatím není v Česku 

disciplína v záři akademických reflektorů.  

Zřejmě nejucelenější analýzu zobrazování vědy v médiích nabídla v roce 2006 sborník 

Věda jako věc veřejná: vědní politiky a média120, kde se autoři pokoušejí o komplexní 

analýzu pozice vědy v českých médiích. Nabízejí stručný náhled na vědu v médiích 

obecně a ukotvují jej v sociologii (STÖCKELOVÁ et. al.‚ 2006), vědní teorii, ke zkoumání 

textu využívají diskurzivní analýzu a k odhalení redakčních postupů rozhovory 

s mediálními pracovníky. 

Analýzou pozice vědy v českém tisku se zabývá především oddíl Zaostřeno na vědu – 

komunikace vědy v médiích (ČADA et. al.‚ 2006), a to z pohledu organizační struktury 

média. Stručně mapuje vývoj vědeckých rubrik pohledem redaktorů a nejasnou pozici 

vědeckých zpráv: „informování o vědě nespadá pod zahraniční zpravodajství, byť 

přejímá zahraniční zdroje. Nepatří ani pod domácí zprávy, přestože komunikuje 

s českými vědci a někdy zdůrazňuje český kontext. “ (Zaostřeno na vědu, s. 38) 

                                                      
120 Publikaci vydal Sociologický ústav Akademie věd České republiky v rámci projektu Central European 
Centre for Women and Youth in Science. 
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Klíčovou otázkou, kterou si čeští redaktoři v souvislosti s vědou kladou, je zájem publika 

a archetyp čtenáře, který se o vědu zajímá – implicitního čtenáře, který je zabudovaný do 

samotného textu (ČADA et. al.‚ 2006, s. 38). Podle rozhovorů jsou pro česká média 

klíčové především aspekty zábavnosti a zajímavosti, kterými lze získat čtenáře, články o 

vědě by podle respondentů měly „bavit i poučit čtenáře a oživit noviny“ (Zaostřeno na 

vědu, s. 39).  

Pozornost věnují Čada a Červinková také způsobu, jakým novináři komunikují s vědci, 

zda s nimi konzultují sestavení článku. Někteří novináři zmiňují, že v případě, že má 

v médiích vyjít text od vědce121, musí si novinář tohoto vědce „postupně vychovat“ 

(Zaostřeno na vědu, s. 42). V druhém případě, kdy je autorem textu novinář, má vědec za 

úkol dovysvětlit problematiku, se kterou se novinář předtím seznámil jinde, dále vědec 

přidává svůj expertní hlas a personifikuje tím text, a konečně v  případě zahraničních 

výzkumů zasazuje problematiku do českého prostředí a „ukazuje, že i čeští vědci mají 

k problematice co říct“ (Zaostřeno na vědu, s. 42). 

Různě přistupují česká média ke kontroverzním tématům. Zatímco někteří novináři 

využívají etických kontroverzí k upoutání pozornosti publika a sporná témata se tak do 

médií „tlačí svou vlastní vahou“, jiná média se kontroverzním tématům zcela vyhýbají, 

například z důvodu nezkušenosti redakce či snahy tato témata nezkreslit vlastním 

úhlem pohledu (Zaostřeno na vědu, s. 45). 

Další, v kontextu této diplomové práce důležitou částí sborníku, je analýza obrazu vědy 

ve vědeckých přílohách deníků Mladá fronta Dnes, Hospodářské noviny a Lidové noviny 

(ŘEHÁČKOVÁ‚ 2006). Autorka mapuje situaci a zjišťuje, že rozdíl mezi deníky je už 

v tom, jakým způsobem zařazují vědecká témata do svého  zpravodajství: Lidové noviny 

tak činí prakticky denně, ostatní deníky méně. Dále média různě pracují s rozdělením 

věd na měkké a tvrdé. V Lidových novinách a MF Dnes jsou fyzika, astronomie a další 

tvrdé vědy prezentovány v příloze Věda, zatímco měkké vědy v rubrikách Orientace, 

respektive Kavárna. Hospodářské noviny prezentují vědy pohromadě, rozlišují mezi 

Věda a lidé a Zdraví (Záhada vědeckých příloh poodhalena! Obraz vědy v přílohách 

deníků Mladá fronta Dnes, Hospodářské …, s. 49).  

                                                      
121 Čada a Červniková tomuto modelu přezdívají „komunikující vědec  a neviditelný novinář“, druhým 
modelem je pak „komunikující novinář a transparentní vědec“ (ČADA et. al.‚ 2006, s. 41-2) 
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K obsahovému kvalitativnímu průzkumu využila Řeháčková diskurzivní a textové 

analýzy. Zjišťuje odlišnosti mezi jednotlivými deníky: Lidové noviny dávají přednost 

astronomii a medicínskému diskurzu, MF Dnes se ze všech nejvýrazněji věnuje dějinám 

vědy a medicíně a Hospodářské noviny poskytují největší prostor textům 

pojednávajícím o nových technologiích (Záhada vědeckých příloh poodhalena! Obraz 

vědy v přílohách deníků Mladá fronta Dnes, Hospodářské …, s. 51) .  

V textovém rozboru si Řeháčková všímá volby výrazových prostředků, kterými je věda 

čtenářům prezentována. Lidové noviny například nabízejí pohled na vědu jakožto „výlet 

do světů, ke kterým člověk běžně nemá přístup nebo které pro něho mají význam jen 

z hlediska budoucnosti, popřípadě jako neužitečný historický fakt“ a jako cosi 

záhadného, nezávislého na našem jednání – věda odkrývá pravdu skrytou v realitě 

(Záhada vědeckých příloh poodhalena! Obraz vědy v přílohách deníků Mladá fronta 

Dnes, Hospodářské …, s. 54). Naopak MF Dnes klade důraz na společenský a historický 

kontext, zároveň ale často využívá emocionálně zabarvený slovník a „mobilizuje 

diskursy, které jsou vnímány jako protiklad diskursu vědeckého“. Hospodářské noviny 

pak kladou důraz na aktuální dění a objevy, inovativní použití technologií, aplikovaný 

výzkum – věda je vždy zobrazena jako činnost s praktickými dopady pro průmyslové a 

komerční využití (Záhada vědeckých příloh poodhalena! Obraz vědy v přílohách deníků 

Mladá fronta Dnes, Hospodářské …, s. 53-6). 

Kromě ojedinělé publikace Věda jako věc veřejná se v Česku soustavnou analýzou 

mediálního zobrazování vědy zabývá organizace Sisyfos. Český klub skeptiků SISYFOS 

vychází z myšlenek světového skeptického hnutí vzniknuvšího v 70. letech v USA jako 

iniciativa vědců a filosofů reagující na vzestup iracionality ve společnosti (SISYFOS‚ 

2006). Věnuje se analýze a rozporování pseudovědeckých tvrzení, popularizaci vědy a 

publikační činnosti. Sisyfos vydává mimo jiné i sborník Věda kontra iracionalita, ve 

kterém lze najít několik textů vztahujících se ke způsobům, jakým česká média nakládají 

s vědeckými a pseudovědeckými informacemi.  

Dezinformacemi v elektronických médiích se zabývá například Pavel Vachtl. Všímá si, 

podobně jako Umberto Eco, narůstajícího významu vizuální komunikace a individuální 

konzumace informací: „ideálem postmodernistické filosofie atomizovaného světa je, aby 

každý sám mohl konzumovat (a také konzumoval) své zcela individuálně  odlišné, sobě 

na míru šité informační simulakrum“ (VACHTL‚ 2006). Internet podle něj přináší nové 
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možnosti získávat informace o vědě, zároveň ale nabízí další cesty, jak se setkávat 

s informačním balastem a dezinformacemi. 

Sborníky sdružení Sisyfos nabízejí informace i o teoretickém zázemí vědy 

v souvislostech, například v příspěvku do diskuze o komplikovaném vztahu přírodních a 

společenských věd (ZLATNÍK‚ 2005), zdůrazněním vědecké metodologie v kontextu 

historie vědy a filosofie poznání (FAJKUS‚ 2005) nebo způsoby, které vědecká metoda 

využívá, aby sama sebe očišťovala od omylů a chyb (GRYGAR‚ 2005). Sisyfos také 

každoročně uděluje „anticeny“ – Bludné balvany – jedincům i společnostem, které se 

obzvláště zasloužili o šíření pseudovědeckých zpráv, například zastánce a šiřitele tzv. 

konspiračních teorií (SISYFOS‚ 2012). 

Akademie věd ČR se systematicky věnuje popularizaci vědy v ČR, agendu má na starost 

Rada pro popularizaci vědy AV ČR, která spolupracuje s dalšími pracovišti Akademie (AV 

ČR‚ 2011). Nově organizuje Akademie věd také kurzy Komunikace vědy prostřednictvím 

médií. Je vhodné dodat, že velká část workshopů zabývajících se popularizací a 

komunikací vědy (nejen z dílny AV ČR) se zaměřuje především na vědce a jejich 

schopnost prosadit jejich výzkum do médií, typickým příkladem může být přednáška 

Komunikace vědy a výzkumu prostřednictvím médií, která se soustředí na efektivně 

řízenou mediální komunikaci vědeckých poznatků (RKO ERA‚ 2012). 

Hlídání, komentování a kritizování mediálně zkreslených informací o vědě je ostatně i 

občasnou náplní práce samotných novinářů, zvláště těch, kteří se na vědu zaměřují. 

Přestože se obvykle zaměřují na velmi specifický jev – či přímo jednotlivou událost – 

často mimoděk přinesou čtenářům obecnější kritický náhled do vztahu mezi vědou a 

médii. Typickou spouštěcí událostí pro řadu mediálních dezinformací byla havárie 

jaderného reaktoru ve Fukušimě, a nápravy situace se chopili jednotliví novináři 

poukazující na nesrovnalosti, nedostatek kontextu a chyby, které by mohly způsobit 

paniku (ŠMÍD‚ 2011). Jindy uvádějí vědečtí novináři na pravou míru „vědecké“ 

informace o „mimozemském“ životě (LÁZŇOVSKÝ‚ 2011) nebo „jedovatých“ potravinách 

(HAVEL‚ 2009). 

Výzkumy veřejného mínění nejsou tradičně řazeny do vědeckého diskurzu, a ani v této 

práci tomu tak není. Některé jevy, které provázejí jejich prezentaci v masových médiích, 
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jsou ovšem podobné jevům provázejícím prezentaci vědy122. Také výzkum veřejného 

mínění má svou metodiku, vzorek a motiv k jeho organizaci, a tyto údaje by novináři 

měli čtenářům tlumočit (JUNGOVÁ‚ 2009, s. 237). Proto považujeme za vhodné v této 

souvislosti zmínit výzkum zabývající se využitím těchto specifických statistických údajů 

v českých médiích. Obsahová analýza celostátních deníků Jungové se zaměřila práci 

s předvolebními průzkumy v roce 1996 a 2006. Všímá si zejména uvádění metodologie 

průzkumů, kterou měří pomocí výskytu názvu agentury, časového údaje a počtu 

dotázaných. Každý z deníků zjevně využívá svůj vlastní úzus, jak s průzkumy zacházet, a 

disciplína médií se obecně spíše zhoršuje, metodologii průzkumů uvádějí v  roce 2006 

méně často, než o deset let dříve (Vývoj prezentace výzkumů veřejného mínění v 

tištěných médiích, s. 240-2). 

Systematická analýza vědy v českých médiích je zatím na svých počátcích. Autor doufá, 

že teoretická část této práce, následující kvantitativní analýza a také vybrané příklady 

prezentace vědy v médiích se mohou stát jedním z odrazových můstků k lepšímu a 

celistvějšímu studiu, pochopení a případně i kultivaci prezentování vědy v českém tisku 

a na českém webu. 

  

                                                      
122 Některé texty řadí prezentaci statistických dat k prezentaci vědeckých poznatků. Stojí za povšimnutí, že 
často se samotní autoři průzkumu veřejného mínění snaží „prodat“ svůj výzkum jako vědeckou studii 
(GOLDACRE‚ 2005, s. 231-33) 
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3. Vědecké autority v českém tisku - průzkum 

Prezentace vědy v médiích, a komunikace vědeckých poznatků jako taková, patří k 

oblastem, ve kterých se naplno ukazuje komplexnost problematiky mediálního 

výzkumu123. Jak je patrné z předchozí kapitoly, k výzkumu prezentace vědy v médiích lze 

přistoupit z mnoha úhlů. Lze mj. zkoumat: 

 produkci mediálních sdělení zabývajících se vědeckými tématy 

o čím se řídí výběr témat řadících se do vědeckého diskurzu,  

o co ovlivňuje nastolování agendy a která média v něm hrají klíčovou roli,  

o jak komunikují novináři s vědci, 

o jakým způsobem vědci prezentují své poznatky novinářům 

 obsah těchto sdělení: 

o jaký podíl zpravodajského pokrytí je věnován tématům souvisejícím s 

vědou, 

o jaký prostor je věnován vědeckým autoritám, 

o jak jsou výpovědi vědeckých autorit rámovány, tzv. framing, 

 a užití těchto sdělení publikem: 

o jak vnímá publikum jednotlivé vědecké a pseudovědecké disciplíny, 

o jaký vliv mají obsahy v masových médiích na vnímání vědeckých 

kontroverzí, 

o které znaky mediálních obsahů ovlivňují důvěryhodnost výpovědí 

souvisejících s vědou, 

o jak vědecké a ne-vědecké zprávy ovlivňují chování publika, nebo 

o jaká jsou očekávání publika ohledně vědeckých témat. 

Na základě dostupnosti materiálů a s přihlédnutím k absenci rozsáhlejšího výzkumu 

zaměřeného na prezentaci vědeckých témat v českém tisku jsme se rozhodli 

kvantitativní část výzkumu věnovat tištěnému a internetovému zpravodajství. Kvůli 

zachování dostatečného rozsahu jsme se nepokoušeli zachytit vývoj v čase a místo toho 

se soustředili na reprezentativní vzorek článků (RIFFE et. al.‚ 1998, s. 97) zastupující 

kalendářní rok 2011. 

                                                      
123 Na výzkum role vědy v médiích a způsobů vědecké komunikace se (kromě prací v  odborných 
časopisech zaměřených na výzkum komunikace a médií obecně) přímo zaměřují například odborná 
periodika Science Communication (SAGE, vychází od 1979) nebo Public Understanding of Science (SAGE, 
vychází od 1992) 
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3.1 Cíl výzkumu 

Vzhledem k poznatkům, které vzešly z autorova předchozího výzkumu zaměřeného na 

potenciál internetových médií (KASÍK‚ 2009) a vzhledem k autorově profesi redaktora 

popularizačně zaměřeného technického magazínu124 se jako optimální předmět 

výzkumu jevilo srovnání přístupu novinářů k vědeckým tématům v závislosti na typu 

média, na rubrice a na dalších faktorech. V tomto směru nás dále utvrdil až podivuhodný  

nedostatek redakčních standardů v přístupu k vědeckým tématům a práci se zdroji. 

Články tištěných i webových deníků a magazínů se často přímo či nepřímo odkazují na 

vědeckou autoritu či vědecký diskurz, aniž by své odvolání jakkoli podložily odkazem, 

zdrojem, citací, či jinak usnadnily dohledatelnost125 a ověřitelnost těchto odkazů. V 

mnoha případech může mít tato absence konkrétního vodítka za následek značné 

zkreslení významu, nemožnost informace ověřit, v několika případech jde dokonce o 

zcela smyšlené "vědecké studie". 

Věda a vědeckost hraje nepochybně různou roli v různých typech (žánrech) mediálních 

obsahů (RUSSELL‚ 2010, s. 29-32), a od vědce citovaného v zahraničním zpravodajství 

čekáme jiný styl promluvy než od narážky na "nejnovější vědeckou studií" v bulvárním 

článku o vlivu barvy trička na atraktivitu. Ovšem už samotná rozšířenost vědeckého (a 

pseudovědeckého) diskurzu do různých oblastí je zajímavá a hodná bližšího 

prozkoumání (GOLDACRE‚ 2009, s. 236-7). Součástí kvantitativního průzkumu je tedy i 

srovnání různých rubrik a jejich zacházení s odkazy na vědecké autority. 

Hlavním cílem kvantitativní části našeho výzkumu bylo prozkoumat, jakým způsobem je 

věda (a samotný diskurz "vědeckosti") prezentován v předních českých médiích masové 

spotřeby. Zvláštní důraz jsme kladli na analýzu zacházení s odkazy a prameny, jelikož 

předchozí průzkum ukázal, že právě jasná citace zdrojů informací přímo koreluje s 

vnímanou důvěryhodností obsahu. Dále jsme sledovali rámování (framing), zasazení 

odkazu na vědeckou autoritu do širšího kontextu vnímání vědy obecně, popisu metodiky 

a také výskyt charakteristických omylu vztahujících se k vědě či pseudovědě. 

                                                      
124 Autor pracuje v redakci Technet.iDNES.cz od roku 2006 externě, od roku 2010 jako stálý redaktor. 
125 Více o důležitosti pojmu dohledatelnost v kapitole 5.1.7. 
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3.2 Hypotézy 

Naše hypotézy vycházejí především z výsledků studií citovaných v předchozí kapitole, z 

předpokladů vycházejících z již citovaných teoretických modelů a poznatků, a v 

neposlední řadě ze zkušenosti získaných redakční prací v českých médiích a konzumním 

sledováním mediálních obsahu v Česku i zahraničí. V některých případech, kde 

neexistovaly jasné indicie předpokládat ten či onen výsledek, autor stanovil dvojici 

vzájemně opačných hypotéz, aby výzkum a následná analýza umožnil jednu z nich 

potvrdit a druhou vyvrátit. 

Úvodní část hypotéz se týká frekvence článků, které odkazují na vědeckou autoritu. 

H1: Velká část odkazů na vědecké projevy či texty bude neurčitého charakteru a 

neumožňuje čtenáři snadné ověření prezentovaných tvrzení.  

H2: Odkazy na vědeckou autoritu nejsou vždy doprovázeny jejím opodstatněním či 

zakotvením, autorita vědy je často brána jako axiomatická. 

H3: Obecně budou převládat odkazy na vědecké obory vztahující se k medicíně a 

technologiím nad ostatními vědeckými disciplínami. 

Další část souboru hypotéz se vztahuje k rozdílům mezi jednotlivými rubrikami (žánry):  

H4: Míra odkazování a dohledatelnosti primárních a sekundárních pramenů bude 

vyšší u specificky či odborně zaměřených rubrik a nižší u rubrik obecných nebo 

společenských. 

H5: Rubriky zabývající se vědou a technikou budou častěji prezentovat vědecké 

poznatky v kontextu vědecké metody, budou prezentovat data, zasazovat odkazy do 

kontextu a věda bude zobrazovaná jako proces, nikoli jako soubor faktů. 

Rozdílu mezi on-line a tištěnými deníky se věnuje další část hypotéz - tentokrát 

stanovujeme vzhledem k obtížné předvídatelnému výsledků protichůdné verze hypotéz, 

neboť obě varianty lze teoreticky podložit. 

H6: Internetová média budou na vědecký diskurz častěji odkazovat explicitně přímo 

z titulku. 
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H7: On-line média budou využívat hypertext pro odkazování na vědeckou autoritu 

častěji ve specializovaných rubrikách. 

H8a: On-line média budou v odborných rubrikách umožňovat snazší dohledatelnost 

díky přesnějším citacím. 

H8b: Tištěná média budou v odborných rubrikách umožňovat snazší dohledatelnost 

díky přesnějším citacím. 

Významným faktorem při utváření mediálních obsahů jsou redakční rutiny (TUCHMAN ‚ 

1973, s. 110-11). Předpokládáme, že se to projeví i při analýze tak úzkého vzorků 

článku, jakým je náš výběr omezený na články odkazující na vědu, vědecké  aktéry a 

vědecká témata: 

H9: Jednotlivé redakce (rubriky) budou mít významný vliv na způsob zacházení se 

zdroji a na rámování článků, což se projeví na relativní shodě těchto znaků v rámci 

rubriky. 

H10: Jednotlivé redakce/jednotliví autoři mají své "oblíbené" zdroje, na které 

odkazují disproporčně často. 

H11: Rubriky, které jsou méně specificky zaměřené či méně odborné, budou při 

informování o vědeckých tématech častěji využívat agenturní servis.  

Zbývající hypotézy se zaobírají předpoklady souvisejícími s  prezentací vědy jakožto 

autority obecně, a předpokládají možné souvislosti mezi jednotlivými veličinami, 

způsobem prezentace, rubrikou, rámci atd. 

H12: Vyšší "dohledatelnost" citované autority bude implikovat vyšší 

pravděpodobnost prezentace vědeckých poznatků v kontextu vědecké metody.  

H13a: Články využívající k prezentaci vědecké problematiky rámec konfliktu budou 

častěji využívat přímé citace vědecké autority. 

H13b: Články využívající k prezentaci vědecké problematiky rámec konfliktu budou 

méně často využívat přímé citace vědecké autority. 

H14: Články prezentující vědecké poznatky v kontextu vědecké metody budou mít 

vyšší průměrný počet odkazů. 
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H15: Články využívající rámec pobavení budou méně často prezentovat vědu 

v kontextu vědecké metody a neusnadní čtenářům dohledatelnost autority. 

H16a: Články prezentující vědecké poznatky v rámci zdraví a bezpečnosti budou 

častěji odkazovat na zdrojová data způsobem, který usnadňuje dohledatelnost.  

H16b: Články prezentující vědecké poznatky v rámci zdraví a bezpečnosti budou 

méně často odkazovat na zdrojová data způsobem, který usnadňuje dohledatelnost.  

Kromě uvedených hypotéz pochopitelně budeme analyzovat i další závislosti a pátrat v 

získaných datech po dalších souvislostech umožňujících lépe pochopit a popsat 

odkazování na vědecké autority v českých médiích. Při analýze zároveň klademe důraz 

na sběr dat takovým způsobem, který umožní pozdější analýzu a (díky ukládání celého 

textu článků) i případně pozdější rozšíření kódovaných kritérií, například v zúženém 

subsetu pro podrobnější kvantitativní či jednotlivou kvalitativní analýzu.  

3.3 Metodika 

Pronikání vědy mimo vědecké rubriky je hojně diskutováno, ať už v pozitivním světle 

coby rozšíření publika a potažmo i vědecké gramotnosti veřejnosti (RUSSELL‚ 2010, s. 

42) nebo jako jev negativní, který vede k odkazování na autoritu vědy tam, kde to není 

relevantní, a negativně tak ovlivňuje kulturu vědění a ponětí o světě obecně (POSTMAN‚ 

1993, s. 57-60). 

S cílem zajistit vypovídající hodnotu výzkumu, která by šla nad rámec v  Česku 

provedených analýz vědecké novinařiny ve vědeckých rubrikách (ŘEHÁČKOVÁ‚ 2006), a 

vzhledem k osobním zkušenostem s rozdílnými redakčními postupy přípravy textů 

v tištěných a on-line médiích se autor rozhodl pro kvantitativní průzkum zpráv 

věnujících se vědě nejen ve vědeckých přílohách, ale napříč rubrikami. 

3.3.1 Předvýzkum 

Na přelomu roku 2011 a 2012 provedl autor předběžnou část výzkumu, při níž ověřil 

možnost využití systému NEWTON126 pro získání podkladových dat k analýze článků. 

Analyzován byl náhodně vybraný týden roku 2011 (21. – 27. února), zanalyzováno bylo 

                                                      
126 Zatímco ve většině ohledů se Newton ukázal jako vhodný nástroj, výzkumník se při práci s ním musí 
vypořádat s některými omezeními, například nekonzistentním pojetím rubrik a magazínů v rámci portálu 
iDNES.cz nebo nemožností exportovat naráz více než 100 článků, což je při reprezentativním výzkumu 
značně omezující. 
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kolem čtyř set článků z portálu iDNES.cz a zakódováno bylo celkem 35 článků 

obsahujících narážky na vědu v různých podobách. Ke každému článku si autor udělal 

poznámku k rámování, práci se zdroji a odkazování na vědu coby autoritu.  

Předvýzkum pomohl určit často používané rámce, které byly dále doplněny o již použité 

typologie rámování v zahraničních průzkumech obecných (VERHOEVEN ‚ 2010) i 

specificky zaměřených (COBB ‚ 2005). Na předvýzkumu si také autor vyzkoušel různé 

koncepty pro zachycení práce se zdroji, a vyřadil například položku „vědec jako aktér“, 

neboť články, kde například lékaři vystupovali jako aktéři nepřinesly žádná data 

podstatná pro ověření hypotéz.  

3.3.2 Vzorek 

Do analyzovaného vzorku byly zařazené dva nejčtenější127 deníky masové cirkulace: MF 

DNES a Právo, a dále jejich sesterské on-line zpravodajské servery iDNES.cz a 

Novinky.cz. Na základě předvýzkumu byly do výběru zařazeny všechny rubriky kromě 

sportu128, regionálních rubrik či vydání a samostatných příloh. Do průzkumu byly 

naopak zahrnuty magazíny129, které jsou zařazeny do organizační struktury on-line 

zpravodajství. 

Pro zajištění reprezentativnosti průzkumu bylo náhodně130 vybráno 14 jednotlivých dní 

z roku 2011 tak, aby každý den v týdnu byl zastoupen právě dvakrát, což je minimální 

vzorek dostatečný pro reprezentativní kvantitativní obsahovou analýzu novinových 

článků (RIFFE et. al.‚ 1998, s. 97). Zatímco u tištěných deníků zajistil tento výběr 

zastoupení všech pravidelných příloh, u on-line zpravodajských portálů pokryl výkyvy 

                                                      
127 Při výběru byla posuzována kombinovaná čtenost on-line a tištěné verze. Zatímco Novinky.cz jsou 
nejčtenějším zpravodajským portálem a druhým je iDNES.cz (MARKETING A MÉDIA‚ 2012), MF DNES je 
nejčtenějším deníkem masové cirkulace (zdroj: abccr.cz). 
128 Sportovní rubrika byla vyřazena kvůli vysoké denní produkci článků kontrastující s nízkým výskytem 
článků obsahujících odkazy na vědeckou autoritu. Během předprůzkumu se ukázalo, že celkový objem 
sportovních článku by byl neúměrně vysoký, zvláště s ohledem na nevýznamný počet článku relevantních 
pro průzkum. Obecně, a značně zjednodušeně, lze říci, že pokud už se ve sportovní rubrice vyskytuje 
odkaz na vědeckou autoritu, jedna se téměř výhradně o lékaře komentujícího stav konkrétního sportovce 
či sportovkyně. 
129 Konkrétně jde o „magazíny“, které systém Newton odlišuje od zpravodajského portálu iDNES.cz, ale 
které jsou do zpravodajství zařazeny jak z pohledu čtenáře (jsou odkazovány stejným způsobem), tak 
z pohledu vnitřní organizace redakce: Auto.iDNES.cz, Cestování.iDNES.cz, Ekonomika.iDNES.cz, 
Hobby.iDNES.cz, Mobil.iDNES.cz, Ona.iDNES.cz, Technet.iDNES.cz, Xman.iDNES.cz. Do analýzy byl zařazen i 
Bonusweb.iDNES.cz, ale ve vybraném časovém rozmezí žádný článek odkazující na vědeckou autoritu 
v rámci této rubriky nevyšel. 
130 Náhodný výběr zajistil autor prostřednictvím funkce RANDBETWEEN a DENTÝDNE v aplikaci 
Microsoft Excel. 
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související s pravidelně publikovanými seriály a tématy navázanými na konkrétní dny v 

týdnu. Seznam vybraných dnů je uveden v Příloze 1. 

3.3.3 Kódování 

Pro ověření hypotéz bylo nejprve nutné přesně vymezit kritéria pro výběr 

analyzovaných zpráv. Článek byl kódován, pokud obsahoval jasný odkaz na vědeckou 

autoritu. Během předvýzkumu jsme, podobně jako tým zkoumající výskyt vědeckých 

témat a citací v televizním zpravodajství (VERHOEVEN ‚ 2010), dospěli k užitečnému 

rozdělení analýzy na dvě provázané analýzy nad stejným souborem dat.  

Základní jednotkou první analýzy je článek, zatímco základní jednotkou druhé analýzy je 

odkaz. V opačném případě by bylo velmi obtížné věrně postihnout články, které obsahují 

více odkazů na různé vědecké autority, navíc odkazů využívajících odlišné způsoby 

citace, rámování apod. Každá jednotlivá citace je unikátním ukazatelem přiřazena ke 

konkrétnímu článku, a tabulky jsou tedy ve vzájemném vztahu 1 - n, kde ke každému 

článku náleží jeden nebo více odkazů131, a každý odkaz náleží právě jednomu článku. 

3.3.4 Článek odkazující na vědeckou autoritu 

Výběrová kritéria pro články odkazující na vědeckou autoritu byla vyvážena tak, aby 

zahrnovala všechny případy, kdy novinář v textu operuje s vědeckým diskurzem – ať už 

odkazuje na konkrétního vědce, nebo se pouze odvolává na nedohledatelné či 

neexistující výzkumy. V předvýzkumu se ukázalo, že zdaleka nejčastěji odkazovanou 

vědeckou autoritou jsou lékaři, ovšem většina odkazů na lékaře (především ve 

zpravodajství) není odkazem na vědeckou autoritu obecnou, ale na specifickou 

kompetenci lékaře platnou pro daný případ. Zjištění, že ke zdravotnímu stavu pacientů 

se v médiích vyjadřuje lékař132, jistě nepatří k objevným závěrům, a proto byla kritéria 

výběru kódovaných článků upravena následovně: kódovány jsou články, které obsahují 

odkaz na vědeckou autoritu, jejíž působnost není ohraničena danou jednotlivou událostí. 

                                                      
131 Zakódovaný odkaz obsahuje unikátní číslo „mateřského“ článku. Pro pozdější analýzy se to ukázalo 
užitečné kvůli možnosti automatického doplnění některých parametrů či kvůli poloautomatické kontrole 
správného zadání dat. 
132 Práce s autoritou lékaře v konkrétních mediovaných situacích je nicméně zajímavý fenomén. 
Lékařskou autoritou v médiích se zabývá například holandská studie analyzující roli lékařů v  TV, kde se 
v posledních desetiletích k otázkám zdraví vyjadřují stále častěji laikové a je kladen vyšší důraz na emoce 
(VERHOEVEN ‚ 2008). 
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Samotnému kódování předcházel výběr článků ke kódování. Vzhledem k nutnosti zajistit 

možnost prohlédnout velké množství článků v jejich plném znění bylo vzhledem 

k omezením133 systému NEWTON nutné pracovat po jednotlivých dnech a jednotlivých 

médiích – vznikla tak také tabulka s přehledem počtu článků v jednotlivých dnech 

(Příloha 1). 

U každé kódovací jednotky – článku – byly měřeny následující proměnné: 

 Základní údaje – veškeré údaje nutné pro jednoznačnou identifikaci článku, tedy 

médium, rubrika, podrubrika134, plný text titulku, plný text článku, a URL135 

v případě on-line článku. 

 Údaje o autorovi – jméno autora/autorů, agentura či další zdroj, například 

převzetí článku ze sesterského média136. 

 Údaje o odkazované vědecké autoritě – je věda hlavním tématem článku, nebo 

jsou vědci využíváni jako podpůrní aktéři pro novinářův text (HAGEN ‚ 1993)? 

Obsahuje článek odkaz na sekundární zdroje, například zahraniční deník? Jak 

usnadňuje článek dohledatelnost137 citované autority? 

 Obor vědy – na základě předvýzkumu a jiných studií byly rozlišeny tyto 

kategorie: přírodní vědy, medicína, technologie, informatika, životní prostředí, 

věda obecně, psychologie, společenské vědy, vesmír, astronomie, jiný obor, 

neurčitý obor, více oborů. 

 Mertoniánské normy – pro zjištění toho, do jaké míry mediální diskurz 

odkazuje při využívání vědeckých autorit na to, co dělá vědu vědou138, kódování 

po vzoru nizozemského týmu (VERHOEVEN ‚ 2010, s. 336) zaznamenalo přímé a 

                                                      
133 Systém NEWTON standardně neumožňuje export většího množství článků než 100. Na autorovu žádost 
správce tento limit dočasně zvýšil na 300, což ovšem stále nemohlo pokrýt tisícovky článků 
v reprezentativním výběru.  
134 Dělení rubrik na podrubriky využívají on-line články na iDNES.cz a Novinky.cz. 
135 Záznam adresy webových článků se ukázal jako klíčový pro ověřování hypertextových odkazů uvnitř 
článku – systém NEWTON totiž ukládá pouze text a případné hypertextové odkazy nejsou nijak 
zaznamenány, což si vyžádalo manuální ověření u každého jednotlivého kódovaného článku.  
136 V případě, že stejný článek vyšel v různých médiích (např. když Právo převzalo článek z Novinky.cz), 
byl takovýto článek standardně kódován dvakrát. 
137 Dohledatelnost je podrobněji kódována na úrovni jednotlivých odkazů. 
138 Více o kritériích vědy podle Roberta Mertona v kapitole 2.2.1. 
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implikované odkazy na kritéria vědy: univerzálnost, komunitnost, nestrannost, 

organizovaný skepticismus139. 

 Rámování – využívá článek nějakého z předem určených rámců? Seznam rámců 

byl vytvořen na základě předvýzkumu s přihlédnutím k předchozím výzkumům 

prezentace vědy ve veřejnoprávních televizích (VERHOEVEN ‚ 2010), prezentaci 

nanotechnologií (COBB ‚ 2005) a prezentace informací o nakažlivých chorobách 

(BAUER et. al.‚ 1995). Jako doplňující měřítko byl sledován také žánr článku 

v obecných kategoriích zpravodajství/novinka, magazín/publicistika a 

zábava/life-style/bulvár. 

 Argumentace – z výzkumu Bauerova týmu (Public perceptions of BSE and CJD 

risk in Europe. From Science and technology in the British …‚ 1995)  pochází i 

měření kritérií argumentu, které považujeme  za užitečné pro popsání 

subjektivní věrohodnosti a užitečnosti daného odkazu na vědeckou autoritu. 

Kódováno bylo uvedení konkrétních dat, vysvětlení metodiky, vysvětlení omezení 

a zasazení kontextu.  

 Způsob citace – je autorita citována formou přímé řeči v uvozovkách, citována 

bez uvozovek, necitována vůbec? 

 Titulek – je narážka na vědeckou autoritu uvedena přímo v titulku? Pokud ano, 

jakým slovem? 

V průběhu následné analýzy došlo k doplnění některých přídavných proměnných, které 

bylo možné získat z již zaznamenaných proměnných – například délka článků ve 

znacích, odvozená automatizovaně z proměnné obsahující kompletní text článku. 

3.3.5 Jednotlivý odkaz na vědeckou autoritu 

Jelikož se ukázalo vhodné zachytit odlišnou práci s větším množstvím různých citací a 

odkazů na vědeckou autoritu v rámci jednoho článku, při kódování článků vznikala 

zároveň i tabulka s jednotlivými odkazy. Kódovací jednotka – odkaz – je v tomto případě 

definována poněkud komplexněji, což může být problematické, především pokud by se 

na kódování podílelo více kódovačů (SCHERER‚ 2004, s. 40). To sice není případ této 

analýzy, i tak je ale definice co možná nejjednodušší: samostatnou jednotkou je ucelený 

                                                      
139 Konkrétní příklady těchto kritérií v kapitole 2.2.1 nebo v Příloze 2. 
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odkaz na konkrétní či neurčitou vědeckou autoritu, přičemž všechny odkazy na 

evidentně140 stejnou entitu v rámci jednoho článku se kódují jako jeden odkaz. Za odkaz 

nejsou považovány odkazy na související články v rámci stejného média. 

U každé kódovací jednotky (odkazu) byly zaznamenány všechny141 údaje, jako u článku, 

a navíc: 

 Údaje o odkazu – umožňují rozlišit, o jaký typ odkazu jde (odkaz na výzkum, na 

obecný vědecký poznatek či o odpověď vědce na konkrétní otázku), z jakého 

důvodu novinář na vědce odkazuje (jde o hlavní téma článku, jde o jedno z témat, 

vědec je podpůrným svědkem) a nakolik je odkaz určitý (především zda jde o 

konkrétní text, citaci slovy vědce či jen neurčitý odkaz).  

 Údaje umožňující dohledatelnost – u každé konkrétní citace byly zaznamenány 

následující údaje, pokud byly uvedeny: jméno vědce, národnost vědce, instituce, 

profese či pozice, název vědecké práce a kdy byla práce publikována.  

 Rozsah odkazu/citace – vzhledem k obtížnému měření rozsahu citací u 

neurčitých a neohraničených odkazů nešlo získat jednoznačná data o délce 

jednotlivých odkazů tak, jako je to možné například při analýze televizního 

vysílání, a proto se kódoval pouze obecný rozsah: dvě věty a méně, tři až šest vět, 

sedm vět a více. 

3.3.6 Doplňkové proměnné 

Pro snazší vyhodnocení způsobu, jakým se jednotlivé citace odkazují na vědeckou 

autoritu – zejména nakolik umožňují čtenáři dohledatelnost zdroje a využívají 

racionální, podložené argumentace zařazené do kontextu – se ukázalo užitečné vytvořit 

doplňkové proměnné, kombinované indexy. Vybrané soubory proměnných, které by 

jinak bylo nutné hodnotit a srovnávat v oddělených analýzách, lze pomoci souhrnného 

indexu analyzovat zároveň, a v případě bližší analýzy je přitom samozřejmě nadále 

možné využít i konkrétnější dílčí pohled skrze analýzu původních proměnných. Autor do  

                                                      
140 V případě určitých odkazů je totožnost zřejmá. V případě, že jde o neurčité odkazy typu „vědci 
dokázali“, je třeba vycházet z kontextu – v případě, že jde o stejný odkaz, byť v jiné části článku, jde o 
jednu citaci. 
141 Přestože šlo o stejně nazvané proměnné, nemusely být výsledky u konkrétní proměnné stejné u článku 
a odkazu. Platí to především u článků obsahujících více odkazů, ale i v  mnoha jiných případech. Zcela 
shodná je vždy jen identifikace článku a novináře. 
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tabulky s odkazy přidal tři dodatečné odvozené proměnné (Vědeckost, Argument a 

Dohledatelnost): 

 Vědeckost – kombinuje čtyři mertoniánská kritéria vědecké metody. Kalkulace 

vzala v potaz142 odstupňování kódovaných hodnot. Index Vědeckost nabývá 

hodnot 0 - 8 pro každou jednotlivou citací, přičemž 0 značí, že není ani náznakem 

respektována, implikována či odkázána byť i jedna norma vědecké metody, 

hodnota 8 znamená výslovnou implikaci všech mertoniánských norem. 

 Argument – pro zachycení toho, jakým způsobem odkaz na vědeckou autoritu 

předkládá čtenáři data a argumenty, je sečten počet výskytu dat, zařazení do 

kontextu, vysvětlení metodiky a vysvětlení omezení. Index Argument může pro 

jednotlivou citaci nabývat hodnot od 0 do 8, přičemž 0 značí naprostou absenci 

podkladů či souvislostí, hodnotu 8 má rozsáhlá citace důsledně využívající 

racionální argumentace. 

 Dohledatelnost – nejjednodušší souhrnný index udává prostý počet uvedených 

údajů, které mohou čtenáři usnadnit dohledatelnost citované vědecké autority: 

jméno, profese/pozice, instituce, stát, název textu a kde byl text publikován. 

Citace s hodnotou 0 nedává čtenáři žádné indicie k dohledání odkazované 

autority, zatímco číslo 6 indikuje "dokonalou" citaci. 

V tabulce článků pak skrze databázové propojení vznikla agregovaná proměnná 

zachycující průměr těchto indexů extrahovaných z hodnot u souvisejících citací, čímž 

byla zajištěna možnost promítnutí dat popisujících jednotlivé citace i do obecnějších 

analýz na úrovni článků. Indexy jsou pochopitelně do značné míry zjednodušující. Žádná 

z vyhodnocovaných hypotéz proto nebyla ověřována jen na základě těchto indexů, nýbrž 

vždy i analýzou jednotlivých dílčích ukazatelů. 

Samotné kódování proběhlo v březnu až dubnu 2012, autor si není vědom, že by některé 

články nebyly v systému Newton MediaSearch dostupné či byl jinak narušen průběh 

kódování. Kódovací kniha je přiložena v podobě, se kterou autor při kódování pracoval 

(Příloha 2). Ke kódování autor využil programu Microsoft Excel 2010, k následné analýze 

pak především program IBM SPSS Statistics 20. 

                                                      
142 Neurčitá implikace měla v součtu hodnotu 1, přímý odkaz hodnotu 2, podobně též u Argument. 
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3.4 Základní analýza 

Celkem bylo ze vzorku 4 679 článků (publikovaných ve 14 náhodně vybraných dnech 

roku 2011) kódováno 154 článků odkazujících na autoritu vědy. To odpovídá 3,29 % 

celkového základního souboru. Nejvyšší procento143 článků s odkazem na vědu měla MF 

Dnes (4,42 %), nejnižší procento iDNES.cz (2,88 %). Co do absolutního počtu článků 

odkazujících na vědu byly výsledky srovnatelné144 v rámci internetových médií 

(iDNES.cz: 46 článků, Novinky.cz: 45 článků), u tištěných médií odkazuje na vědu častěji 

MF Dnes (34 článků, zatímco Právo 29 článků).  

Tyto články obsahovaly celkem 231 jednotlivě kódovaných odkazů na vědecké autority, 

článek odkazující na vědeckou autoritu tedy obsahuje průměrně 1,5 odkazu.  Nejvyšší 

průměrný počet odkazů na článek má iDNES.cz (1,65), nejnižší Novinky.cz (1,33).  

 

Graf 1 - Počet článků a odkazů v jednotlivých médiích (článků:154, odkazů: 231) 

Pokud ze vzorku článků vyřadíme články, které se nevěnují vědě jako tématu, ale pouze 

na vědu odkazují, zjistíme, že procento podílu článků145 přímo zaměřených na vědu je 

2,67 %. To souhlasí například s výsledky kvantitativních studií provedených v studií 

evropských televizních zpráv, které ukázaly, že podíl zpráv v hlavním zpravodajství 

                                                      
143 Procentuální podíl ale není vypovídající měřítko, říká více o počtu článků každodenně vydávaných 
v daném médiu než o jeho odkazování na vědu. 
144 S přihlédnutím k faktu, že obě tištěná média nevychází v neděli a jde tedy o počet článků za 12 dní 
(nikoli za 14 jako v případě internetových médií), je průměrný počet článků odkazujících na vědeckou 
autoritu ve všech médiích prakticky totožný v MF DNES a iDNES.cz.  
145 Jde o podíl z původního výběrového souboru, kde není zahrnuta sportovní rubrika. Verhoeven ani Leon 
neuvádějí, zda analyzovali také sportovní rubriku, proto není možné ověřit, zda lze nižší procento přičíst 
například této odlišnosti v metodice. 
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odkazujících na vědu se pohybuje kolem 1,9 % (VERHOEVEN ‚ 2010) a 2,7 % (LEÓN ‚ 

2008). 

 

 
Graf 2 - Průměrná délka článků odkazujících na vědu  (n=154, délka v počtu znaků včetně mezer) 

Délka článků se pohybuje od nejkratších krátkých zpráv o několika stovkách znaků až po 

několikastránková pojednání146. Délka článku přímo koreluje například 

s mertoniánskými normami – články, které odkazují na hodnotu univerzálnosti, jsou 

v průměru téměř dvakrát tak dlouhé jako články bez odkazu na univerzálnost. Články 

v tisku (3216 znaků) a v on-line (3038 znaků) médiích jsou svou průměrnou délkou 

srovnatelné. 

3.5 Ověření hypotéz 

Podrobnější obecné analýzy jsou v tomto případě bezpředmětné, jelikož do výběru 

článků byly přijaty pouze takové, které obsahovaly odkaz na vědeckou autoritu. Nelze 

tedy například zjistit, zda se články na vědu odkazující liší od článků na vědu 

                                                      
146 Nejdelším článkem průzkumu je rozhovor s českým vědcem Tomášem Jungwirthem v rubrice Kavárna 
na iDNES.cz – má přes 16 tisíc znaků. Stejný rozhovor vyšel ten den ve zkrácené podobě (necelých 10 tisíc 
znaků) i v MF Dnes. 
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neodkazujících. Data byla od počátku určena k ověření konkrétních hypotéz 

vycházejících z rozdílů na základě rubrik, rámování, oborů a především dohledatelnosti 

a práce se zdroji. 

3.5.1 Dohledatelnost odkazů na vědu 

H1: Velká část odkazů na vědecké projevy či texty bude neurčitého charakteru a 

neumožňuje čtenáři snadné ověření prezentovaných tvrzení. 

Většina odkazů na vědu byla prezentována způsobem, který usnadňoval jejich 

dohledání. Obvyklý standard je uvedení minimálně tří údajů: jména, instituce a 

pozice/profese citované vědecké autority (49,4 % všech citací). Významný podíl 

zaujímají citace neurčité, tedy neuvádějící žádnou či téměř žádnou147 možnost dohledání 

a ověření odkazované autority, tvoří 20,8 % citací. Velmi nízký je podíl hypertextových 

odkazů148. 

Média jsou celkem jednotná v tom, kolik údajů pro identifikaci vědecké autority uvádějí. 

Z měřených atributů (jméno, profese/pozice, instituce, stát, název textu a publikace) 

jsou obvykle uváděny průměrně tři údaje. 

 

Graf 3 - Průměrný počet uváděných údajů umožňujících dohledání autority (n=154) 

Nejčastěji uváděným údajem je stát či národnost (86,6% všech citací), dále profese, 

jméno vědce a instituce. Pouze 17,7 % odkazů obsahuje konkrétní publikaci. A jen 

desetina z těch, které publikaci uvádějí, uvedou i název studie – v celkovém podílu je 

                                                      
147 Do neurčitých citací jsou řazeny odkazy neupřesněné odkazy na vědu typu „američtí vědci“ nebo 
„psychologové už dávno zjistili, že“. 
148 Pouhých 1,7% odkazů využívá hypertextový odkaz jako jediný odkaz na autoritu. Celkově využívá 
nějakou formu hypertextového odkazu 5,6 % ze všech odkazů na vědu (n=231). 

2,95 3,11 3,19 3,41 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

MF DNES iDNES.cz Novinky.cz Právo

p
rů

m
ě

rn
ý

 p
o

če
t 

u
v

e
d

e
n

ý
ch

 
ú

d
a

jů
 



101 
 

tento jednoznačný údaj uvedený jen u 1,7 % odkazů. Pětina (20,34 %) odkazů obsahuje 

dva a méně údajů, což obvykle149 znamená nemožnost danou autoritu dohledat. 

 

Graf 4 - Uvedené údaje usnadňující dohledatelnost odkazů na vědu (n=231)  

I v případě, že bychom se zaměřili pouze na ty odkazy, které se vztahují ke konkrétnímu 

textu (tyto odkazy tvoří 34,6 % všech citací), zjistíme, že zdaleka ne vždy je uveden 

dostatek informací k bezproblémovému dohledání odkazovaného textu.  Přibližně 

čtvrtina odkazů na konkrétní text neuvádí autora (23,7 %) nebo instituci (28,7 %). 

Desetina odkazů (10 %) na konkrétní texty dokonce neuvádí ani autora textu, ani 

instituci, ani periodikum, a efektivně tak znemožňuje dohledání či ověření. 

 

Graf 5 - Procento odkazů vztahujících se ke konkrétnímu vědeckému textu (n=80), které uvádějí daný údaj 

Tyto analýzy podporují předpoklad H1 – přestože většina odkazů nabízí údaje pro 

jejich dohledání, podstatná část textů (24,7 %), které se přímo odkazují na vědeckou 

autoritu či dokonce konkrétní vědecký výzkum, nedávají čtenáři dostatek informací 

                                                      
149 Výjimkou byl případ, kdy jedním z údajů byla instituce – NASA, v takovém případě bylo možné text 
s vynaložením jistého úsilí dohledat. Pokud jsou uvedeny maximálně dva údaje, jde většinou o profesi a 
zemi, kteréžto identifikátory jsou velmi široké. 
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k pohodlnému dohledání zdroje a případnému ověření prezentovaných tvrzení, ale 

předkládá mu pouze neurčitý odkaz. 

 

3.5.2 Kontext a ukotvení odkazů na vědu 

H2: Odkazy na vědeckou autoritu nejsou vždy doprovázeny jejím opodstatněním či 

zakotvením, autorita vědy je často brána jako axiomatická. 

Jako měřítko opodstatnění a ukotvení slouží v našem případě tři skupiny měřených 

veličin. Kromě výše analyzovaných údajů usnadňujících dohledatelnost je to především 

sada mertoniánských kritérií (komunitnost, univerzálnost, nestrannost a organizovaný 

skepticismus) a sada proměnných sledujících argumentaci (uvedení konkrétních dat, 

vysvětlení, omezení a kontextu).  

Mertoniánské normy vědeckosti se ukázaly býti přísné – dvě pětiny odkazů (40,7 %) 

nevyhovělo žádné z norem, a to ani částečně.  Desetina odkazů (10 %) naopak splnila 

úplně či alespoň částečně150 všechny čtyři normy vědeckosti.  

 

Graf 6 - Podíl odkazů podle počtu splněných mertoniánských kritérií vědy (n=231) 

Nejčastěji splněnou byla norma univerzálnosti (například vysvětlení metodiky výzkumu 

a jeho aplikovatelnost), naopak nejčastěji opomíjenou normou byla norma nestrannosti 

(například zdůraznění důležitosti výsledků, nikoli důležitosti autority). 

                                                      
150 Posuzování míry splnění mertoniánských norem bylo pochopitelně do jisté míry subjektivní. Proto 
nebyla kódována dichotomická hodnota, ale rezervována i neutrální hodnota pro „částečné splnění“.  
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Graf 7 - Procento citací splňujících mertoniánské normy vědeckosti (n=231) 

Druhým důležitým kritériem pro posouzení užitečnosti a vědeckosti je způsob racionální 

argumentace (BAUER et. al.‚ 1995), který jsme měřili pomocí sady kritérií data, 

vysvětlení, omezení a kontext. Tato kritéria jsou pro novináře zjevně příznivější, dost 

možná proto, že jsou intuitivnější a jsou v souladu s novinářským pojetím objektivity 

(SHOEMAKER et. al.‚ 1996, s. 91). Většina odkazů přímo nebo částečně obsahovala 

alespoň tři z kritérií pro racionální argument. Pouze 6,9 % všech odkazů nenabízel 

žádnou racionální či argumentační oporu.  

 

Graf 8 - Podíl odkazů na vědeckou autoritu, který obsahuje daný počet atributů racionálního argumentu 
(n=231) 

Novináři často využívají citace vědců pro doplnění kontextu (ČADA et. al.‚ 2006, s. 42), 

což tento výzkum potvrzuje, kontext a vysvětlení jsou z pohledu podpory racionality 
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nejčastější náplně odkazů na vědecké autority. Nejméně časté je uvedení dat, data 

explicitně uvádí jen 22,9 % odkazů. Také na případná omezení odkazuje, přímo nebo 

nepřímo, jen 54,1 %. 

 

Graf 9 - Údaje o dohledatelnosti v jednotlivých odkazech (n=231) 

Za zmínku stojí také vzájemná korelace obou měřítek. To, nakolik odkaz na vědeckou 

autoritu splňuje mertoniánské hodnoty, pozitivně koreluje151 s tím, nakolik splňuje 

požadavky racionálního argumentu.  

Očekávání hypotézy H2 se tedy částečně potvrdilo. Pokud posuzujeme odkazy na 

vědeckou autoritu očima vědeckých norem, velká část odkazů nevyhovuje ani základním 

požadavkům a prezentuje vědeckou autoritu bez odkazu na její limity, metody nebo 

zakotvení v předchozích průzkumech. Pokud využijeme měřítko uvádění konkrétních 

údajů a podpory argumentace, splňují odkazy tato kritéria častěji, pravděpodobně i 

proto, že jsou tato kritéria blízká kritériím žurnalistické objektivity.  

3.5.3 Odkazy na vědecké obory 

H3: Obecně budou převládat odkazy na vědecké obory vztahující se k medicíně a 

technologiím nad ostatními vědeckými disciplínami.  

Medicína je opakovaně nejčastějším vědním oborem, na který se v  médiích odkazuje 

(RUSSELL‚ 2010, s. 15), a tento průzkum to jednoznačně potvrzuje. Ze zkoumaných 

                                                      
151 Pearsonova korelace, r=0,451; p<0,01; n=231. 
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článků se medicíny týkalo 44,8 %, následuje psychologie, přírodní vědy a technologie. 

Minimum článků odkazuje na společenské vědy nebo vědu obecně.  

 

Graf 10 - Zastoupení jednotlivých oborů vědy v článcích odkazujících na vědeckou autoritu (n=154)  

 

V případě pohledu na podíl oborů na úrovni jednotlivých odkazů152 je převaha odkazů 

na medicínu ještě výraznější, což je způsobeno i tím, že články odkazující na tento obor 

mají obvykle více citací.  

 

Graf 11 Zastoupení jednotlivých oborů vědy v odkazech odkazujících na vědeckou autoritu (n=231)  

                                                      
152 Poměr je odlišný ze dvou důvodů: obory mohou mít vyšší sklon odkazovat (viz Graf 11) a články 
obsahující více odkazů na vědu mohou odkazovat na různé vědní obory. V takovém případě byl obor 
kódován jako „neurčitý obor“ na úrovni článku. 
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Graf 12 - průměrný počet odkazů v jednom článku dle oboru článku (n=154) 

Hypotéza H3 se částečně potvrdila – odkazy na vědeckou autoritu se skutečně 

nejčastěji týkají oboru medicíny a lékařství. Naopak odkazy na vědu v  souvislosti 

s technologiemi nejsou až tak časté153.  

3.5.4 Způsob odkazování a míra dohledatelnosti zdrojů podle rubrik 

H4: Míra odkazování a dohledatelnosti primárních a sekundárních pramenů bude 

vyšší u specificky či odborně zaměřených rubrik a nižší u rubrik obecných nebo 

společenských. 

Začněme sekundárními prameny, neboť jejich uvádění je poměrně řídký jev. Ze 154 

článků odkazujících na vědu pouze 36 z nich odkázalo na sekundární154 zdroj. Nejčastěji 

odkazované jsou britské deníky Daily Mail, The Guardian, televize BBC a CBS a tiskové 

agentury Reuters, AP a DPA. Pouze šestina odkázaných sekundárních zdrojů je 

                                                      
153 Příčinou by mohlo být zdomácnění technologií ve světě natolik, že již není potřeba odkazovat se při 
pojednávání o nich na vědeckou autoritu. Data získaná v  tomto průzkumu ovšem nemohou posloužit 
k potvrzení či vyvrácení takové spekulace. 
154 Sekundárním zdrojem se rozumí jiné zpravodajské médium, které o události nebo napr. výzkumu 
informovalo. 
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českých155. Hypertextové odkazy na sekundární zdroj nabídl čtenářům pouze 

Technet.iDNES.cz (v polovině kódovaných článků z této rubriky) a v jednom případě i 

Ona.iDNES.cz. 

Vzhledem k nízkému počtu článků odkazující na vědeckou autoritu v některých 

rubrikách nemá význam zabývat se všemi rubrikami. Proto byla vytvořena další 

doplňková proměnná spojující název média a rubriky do „nadrubriky“. Všechny rubriky, 

které obsahují méně než 5 článků, byly během některých následujících analýz dočasně 

manuálně sloučeny do nadrubriky „(název média) - ostatní“.  

Zatímco u iDNES.cz a MF DNES platí předpoklad, že specializované rubriky zabývající se 

vědou odkazuje na sekundární zdroje častěji156, u ostatních dvou médií se tato hypotéza 

nepotvrdila. Místo toho je zřejmý vztah redakčních rutin – každé médium si drželo svůj 

standard odkazování poměrně konzistentní napříč rubrikami (viz Příloha č. 4: Odkazy 

na sekundární zdroje – tabulka). Některé rubriky mají své „tradiční“ sekundární zdroje. 

Všechny odkazy na BBC mířily ze zpravodajské rubriky deníku Právo, většina odkazů na 

britský deník Daily Mail vedla z rubriky Žena a zdraví portálu Novinky.cz. 

Analýza způsobu počtu údajů napříč rubrikami přináší o poznání více informací – 

v podstatě ukazuje, jakým způsobem daná rubrika zachází s  citacemi a zda umožňuje 

čtenáři dohledat zdroje či si o nich udělat lepší představu.  Způsob odkazování na 

jednotlivé údaje (jméno, profese/pozice, instituce, stát, název textu a publikace) je 

charakteristický pro jednotlivé rubriky a lze na něm dobře demonstrovat, jak daná 

rubrika s vědeckými autoritami zachází. Viz Příloha č. 5 – Atributy jednotlivých odkazů 

usnadňující dohledatelnost – tabulka. 

Na příkladu iDNES.cz je na patrný rozdíl mezi technicko-vědeckou rubrikou Technet, 

společensky založenou rubrikou Ona s podrubrikou zdraví a zpravodajskou rubrikou 

Zprávy. Zatímco technicko-vědecká rubrika uvádí názvy odkazovaných studií a 

nejčastěji ze všech rubrik v rámci online médií udává, kde byl výzkum publikován, 

neuvádí tak často profesi či instituci – mj. proto, že využívá přímé hypertextové odkazy 

na zdroje. Zpravodajství klade větší důraz na instituce, což je v souladu s novinářským 

                                                      
155 Více o tiskových agenturách v kapitole 3.5.10. 
156 Technet odkázal na sekundární zdroje v 50 % případů, průměr iDNES.cz je 37 %; Věda – příloha 
odkazuje na sekundární zdroje ve 14,3 % případů, průměr MF DNES je 2,9 %). 
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imperativem objektivity. Rubrika Ona odkazuje na vědu zdaleka nejčastěji, ne všechny 

citace ale umožňují čtenářům snadnou dohledatelnost.  

 

Graf 13 - Srovnání dohledatelnosti odkazů dle rubrik - iDNES.cz (n=76) 

Podobné rozdíly jsou i mezi rubrikami ostatních analyzovaných médií. V případě MF 

DNES se zvláště odlišuje příloha Věda, kde je vysoká míra uvádění instituce (75 % oproti 

46,9% průměru), jména vědce (91,7 % oproti 71,4% průměru) a názvu periodika (25% 

oproti 8,2% průměru).  

Vědecká rubrika serveru Novinky.cz se jmenuje „Věda a školy“, a také její styl je ze 

způsobu odkazování patrný. Vůbec nejčastěji ze všech odkazuje na konkrétní texty 

včetně názvu publikace (64,3 % oproti 20% průměru). Pouze vědecká rubrika tištěného 

Práva – Café – příloha – nevykazuje od ostatních odkazů na vědu v rámci média výrazné 

rozdíly, i proto, že podíl udávaných údajů je v těchto novinách obecně vyšší napříč 

rubrikami. Právo třeba uvádí název institucí v 78,3 % všech citací odkazujících na vědu, 

u ostatních médií je tento podíl pouze 50,8%. 
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Graf 14 - Průměrný počet údajů usnadňujících dohledatelnost v článcích napříč médii (seřazeno dle obecných 
rubrik, n=154) 

Při srovnání vědeckých rubrik napříč médii157 je patrné, že je potvrzen předpoklad H4, 

rubriky zaměřené na vědu poskytují obecně čtenářům více identifikátorů k dohledání 

původní autority. 

3.5.5 Odkazování v souladu s vědeckým diskurzem 

H5: Rubriky zabývající se vědou a technikou budou častěji prezentovat vědecké 

poznatky v kontextu vědecké metody, budou prezentovat data, zasazovat odkazy do 

kontextu a věda bude zobrazovaná jako proces, nikoli jako soubor faktů. 

Jedním z hlavních rysů odlišujících novináře specializované na vědecká témata by měla 

být jejich schopnost zasadit vědecké poznatky do širších souvislostí (RUSSELL‚ 2010, s. 

37). K přibližnému změření tohoto těžko pojmenovatelného parametru nám slouží již 

zmíněné soubory mertoniánských hodnot a racionální argumentace. Obecné výsledky 

platné pro všechny kódované citace (kapitola 3.5.2, Graf 7) tedy srovnáme s  výsledky 

rubrik specializovaných na vědu. 

                                                      
157 Za tímto účelem byla v obou tabulkách vytvořena další proměnná superrubrika, třídící všechny rubriky 
do kategorií věda a technika, zpravodajství zahraniční, zpravodajství domácí, žena a zdraví. 
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Graf 15 - Porovnání mertoniánských kritérií ve vědeckých rubrikách (n=63) se zbytkem článků (n=168)  

Rozdíl je statisticky významný u všech čtyř proměnných. Odkazy na vědecké autority ve 

vědeckých rubrikách jsou jednoznačně bližší vědeckému diskurzu, a to jak skrze prostor, 

který dává novinář vědecké autoritě, tak skrze další informace v článku. 

 

Podobný rozdíl mezi jednotlivými typy rubrik platí i pro kritéria hodnotící argumentaci. 

Rozdíl je zvláště patrný na proměnné určující, jak daný článek pracuje s  daty. Články 

z vědeckých rubrik uvádějí data nejčastěji (94,4 %), následovány články o vědě v 

domácím zpravodajství (81,25 %). Ostatní kategorie rubrik data uvádějí podprůměrně 

často. 



111 
 

 

Také další kritéria argumentu ukazují specifický způsob, kterým vědecké rubriky pracují 

s vědeckými tématy, a který lépe odpovídá normativním představám o vědecké 

novinařině. Vědecké rubriky uvádějí u vědeckých témat vysvětlení ve 100 % případů, 

domácí zpravodajství jen o něco málo častěji (93,75 %). Autoři vědeckých rubrik ovšem 

oproti domácímu zpravodajství v případě vědeckých témat mnohem častěji doplňují 

vysvětlení sami158, a činí tak více než dvakrát častěji oproti všem ostatním typům rubrik.  

Lze to vysvětlit právě orientací specializovaného novináře v daném oboru, zatímco 

novinář nezaměřený na vědu je zvyklý nevyjadřovat svůj názor a nechat fakta a 

zdůvodnění promlouvat skrze citace ostatních (ČADA et. al.‚ 2006, s. 43). 

                                                      
158 To neznamená, že by vysvětlení nebylo zmíněno či doplněno citovaným autorem. Při kódování měla 
autorova zmínka přednost před zmínkou citovaného vědce, protože vědcovo vyjádření je dále kódováno 
podrobněji na úrovni odkazu. 
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Hypotéza H5 je tedy potvrzena – autoři ve vědeckých rubrikách, napříč médii, informují 

o vědeckých poznatcích komplexněji, častěji vědecká témata sami zasazují do souvislostí 

a prakticky vždy v článku předkládají data. Rozdíl mezi vědeckými a ostatními rubrikami 

se ukázal jak při srovnání argumentace, tak při poměření pohledem mertoniánských 

kritérií. 

3.5.6 Srovnání tištěných a on-line médií – titulky odkazující na vědu 

H6: Internetová média budou na vědecký diskurz častěji odkazovat explicitně přímo 

z titulku. 

Vědecká žurnalistika, a obecně věda jako téma v masových médiích, patří k oblastem, 

které nástup digitálních prostředků komunikace dramaticky ovlivnil (TREISE et. al. ‚ 

2003, s. 309-10). On-line média nabízejí nové způsoby a možnosti, jak informovat o 

vědě, jak zaujmout čtenáře, dát mu na výběr a jak mu usnadnit dohledatelnost 

odkazovaných vědeckých autorit. Redakce internetových médií mohou přejímat některé 

zvyky a postupy klasických redakcí a od jiných se odklonit (HERMIDA‚ 2010, s. 82).  

Jedním z důvodů pro výběr dvojic iDNES.cz + MF DNES a Novinky.cz + Právo byla 

možnost srovnávat média, která se kromě způsobu vydávání (on-line a tiskem) liší co 
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možná nejméně159 a případné rozdíly bylo možno přičítat na vrub právě rozdílům mezi 

tištěnými a internetovými médii. 

Jiný způsob boje o čtenáře a odlišné prostředky pro měření sledovanosti dává často 

novinářům on-line médií oproti jejich „kolegům z papíru“ nejen jiné nástroje a 

prostředky, ale často také odlišné motivace a redakční postupy. Konkrétním důsledkem 

může být využívání titulků článků ke zvyšování čtenosti prostřednictvím zavádějících či 

senzacechtivých titulků. Na rozdíl od tištěného média, kde je čtenost jednotlivých článků 

téměř neměřitelná160, lze návštěvnost na internetu pomocí analytických nástrojů měřit 

prakticky v reálném čase. Hypotéza tedy předpokládá, že se toto aktivnější využívání 

titulku k lákání návštěvníka promítne do častějšího výskytu odkazu na vědu v titulcích 

on-line článků. 

 

 

Graf 16 - Podíl článků odkazujících hned v titulku na vědeckou autoritu (n=154) 

Při analýze celého vzorku dat se hypotéza H6 nepotvrdila, naopak, tištěné články 

odkazují na vědu přímo v titulku častěji, a to jak přímo, tak nepřímo. Při analýze dle 

mediálních domů dokonce zjistíme, že zatímco MF DNES přímo odkazuje na vědu 

v titulku jen nepatrně častěji (23,53 %) než  iDNES.cz (17,39 %), Právo využívá odkaz na 

vědu v titulku výrazně častěji (41,38 %) než Novinky.cz (17,78 %). Jediná skupina 

článků, kde byl patrný mírně větší podíl odkazů na vědu v titulku on-line než v tisku, 

                                                      
159 Redakce iDNES.cz a MF DNES jsou organizačně oddělené týmy v  rámci jedné budovy a jednoho 
vlastníka (MAFRA, a.s.). Novinky.cz jsou společným projektem deníku Právo a portálu Seznam.cz  
160 Metody, které změří čtenost konkrétního článku v tisku, jsou nepřímé, nepřesné a rozhodně jich nejde 
využívat ke sledování čtenosti na denní bázi. 

17,58% 

31,75% 

25,27% 

20,63% 

57,14% 

47,62% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

online

tisk

procento článků z odkazem na vědu přímo v titulku 

nepřímý odkaz v titulku přímý odkaz v titulku žádný odkaz v titulku



114 
 

bylo domácí zpravodajství, ovšem zde už jde o tak malou podmnožinu dat (n=16), že 

výsledky nelze srovnávat.  

3.5.7 Hypertextové odkazy v on-line médiích 

H7: On-line média budou využívat hypertext pro odkazování na vědeckou autoritu 

častěji ve specializovaných rubrikách. 

Jedním z důležitých aspektů, který odlišuje on-line články od tištěných, je možnost 

vkládat do textu hypertextové odkazy směřující na prakticky161 libovolnou URL adresu 

v rámci webu. V případě odkazů na vědecké studie jsou hypertextové odkazy zvláště 

případné – umožňují totiž novináři dát aktivnímu čtenáři všechny potřebné údaje pro 

okamžité dohledání všech údajů o probírané studii (HERMIDA‚ 2010, s. 83), aniž by tyto 

údaje překážely v textu těm, kteří o ně nestojí. 

Hned na první pohled je jasné, že hypertextové odkazy jsou zatím využívány spíše 

sporadicky. Pouze 9,55 % odkazů (n=136) využilo hypertextový odkaz162 v nějaké 

podobě. Všechny tyto odkazy navíc vedly z iDNES.cz – server Novinky.cz zjevně 

hypertextové odkazy nepoužívá, nebo používá tak sporadicky, že se žádný takový článek 

nedostal do výběru. 

V rámci iDNES.cz pracovaly s hypertextovými odkazy dvě rubriky: vědecko-technická 

Technet.iDNES.cz a společenská Ona.iDNES.cz.  

 

Graf 17 - Využití hypertextových odkazů v rubrice Technet (n=14) a Ona (n=35)  

                                                      
161 Vnitřní redakční předpisy či zvyky mohou používání hypertextů různě omezit. V českých on-line 
médiích je například jen velmi ojedinělým jevem odkazovat hypertextovým odkazem na konkurenční 
zpravodajský server. 
162 Jako hypertextový odkaz se nekódoval odkaz vedoucí na jiný článek v rámci stejného média, neboť 
takový se vyskytuje v naprosté většině článků či bezprostředně pod ním. 
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Zatímco specializovaná rubrika Technet využívá hypertextové odkazy ve většině 

případů (78,6%), a tyto odkazy vedou často (57,1 %) přímo na odkazované vědecké 

studie163, rubrika Ona využila hypertextový odkaz jen v minimu případů (5,7 %). 

Hypotéza H7 se tedy potvrdila u média iDNES.cz, kde na vědu specializovaná rubrika 

Technet využívá hypertextové odkazy ve většině svých odkazů na vědeckou autoritu, 

ostatní rubriky tak nečiní vůbec nebo jen zřídkakdy. U druhého on-line média, 

Novinky.cz, nebyl zaznamenán žádný hypertextový odkaz. 

3.5.8 Dohledatelnost v on-line a tištěných médiích 

H8a: On-line média budou v odborných rubrikách umožňovat snazší dohledatelnost 

díky přesnějším citacím než podobné rubriky v tištěných médiích. 

H8b: Tištěná média budou v odborných rubrikách umožňovat snazší dohledatelnost 

díky přesnějším citacím než podobné rubriky v on-line médiích. 

Dohledatelnost odkazů na vědeckou autoritu byla již probírána v kapitole 3.5.1 a 3.5.4, 

zde se podíváme výhradně na srovnání on-line a tištěných médií a na to, jak se liší 

příbuzné164 rubriky.  

 

Graf 18 - Srovnání příbuzných rubrik podle průměrného počtu údajů (Dohledatelnost) na odkaz (n= 231) 

                                                      
163 Konkrétně směřovaly odkazy Technet.iDNES.cz na abstrakty vědeckých studií, stránky odborných 
blogů nebo stránky NASA, odkazy Ona.iDNES.cz například na stránku soukromé společnosti, ve které 
pracuje vědec, se kterým redaktorka dělala interview. 
164 K třídění je využita proměnná superrubrika rozdělující rubriky napříč médií do kategorií věda a 
technika, zpravodajství zahraniční, zpravodajství domácí, žena a zdraví.  Rubriky Žena a zdraví 
(Ona.iDNES.cz a Žena a zdraví na Novinky.cz) nemají v tištěných verzích svůj protějšek. 
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Ukazuje se, že rozdíly mezi on-line a tiskem jsou v rámci rubrik zcela nepatrné. 

Jediná významnější odlišnost je u domácího zpravodajství, kde on-line média uvádějí 

v odkazu na vědeckou autoritu v průměru více údajů (3,67) než média tištěná v příbuzné 

rubrice (3,25).   

 

Graf 19 - Srovnání příbuzných rubrik podle dodržování mertoniánských norem (Vědeckost) na odkaz 
(n=231) 

Jasné odlišnosti mezi on-line a tiskem lze vypozorovat v prezentaci vědy měřeno 

mertoniánskými normami. Rubrika spadající do kategorie Věda a technika dodržují tyto 

normy jednoznačně nejvíce, on-line média na vědu ve vědeckých rubrikách odkazují více 

v souladu s normami vědeckosti. Naopak domácí zpravodajství v tisku vyhovuje 

Mertonovým imperativům charakterizujícím vědu výrazně více, než domácí 

zpravodajství internetových portálů. 
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Graf 20 - Srovnání příbuzných rubrik podle racionality a podloženosti argumentace jednotlivých odkazů na 
vědu (n=231) 

Argumentace je zjevně měřítkem, které, jak už bylo zmíněno, lépe než mertoniánské 

normy souzní s novinářským pojetím objektivity. Není tedy překvapivé, že odkazy na 

vědu jsou ve zpravodajství zpracovány srovnatelně s  vědeckými rubrikami (či mírně 

lépe). Rozdíly mezi on-line a tiskem jsou opět nevýrazné, nepotvrdila se tedy ani jedna 

z hypotéz H8a a H8b.  

3.5.9 Redakční rutiny 

H9: Jednotlivé redakce (rubriky) budou mít významný vliv na způsob zacházení se 

zdroji a na rámování článků, což se projeví na relativní shodě těchto znaků v rámci 

rubriky. 

Závislost argumentace, mertoniánských kritérií i údajů usnadňující dohledatelnost na 

kategoriích se již prokázala v rámci předchozích kapitol, nyní nám jde ovšem o závislost 

vázanou na konkrétní redakci. Do následující analýzy jsou zahrnuty jen rubriky 

s alespoň pěti zakódovanými články. Pro posouzení toho, nakolik se články v rámci 

daných rubrik různí, je potřeba nejen změřit průměrné hodnoty, ale také zobrazit 

rozptyl a odchylku hodnot. 
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Graf 21 - Rozptyl průměrných hodnot Vědeckost (CUDOS) pro články (n=126) 

U mertoniánských hodnot je evidentní významný rozptyl u většiny redakcí. Zprávy MF 

DNES například nabízejí rozhovory s vědci obsahující velice detailní popis vědecké práce 

a zároveň řadu článků, které mertoniánským imperativům nevyhovují ani v  jednom 

bodě (rozptyl v plném rozsahu 0 – 8). Nejvyšší konzistenci vykazuje vědecká rubrika 

Café – příloha deníku Právo, její články se od průměru „vědeckosti“ rubriky odchylují jen 

minimálně (2,3 – 3,4). Také rubriky Ona.iDNES.cz a příloha Zdraví deníku MF DNES jsou 

v bodech vědeckosti značně konzistentní a od svého nízkého průměru se neodchylují.  

 
Graf 22- Rozptyl průměrných hodnot Argument pro články (n=126) 
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Graf 23 - Rozptyl průměrných hodnot Dohledatelnost pro články (n=126) 

 

Rozptyl dohledatelnosti a argumentace ukazuje především na jednotnost tištěných 

rubrik zabývajících se vědou: Café – příloha deníku Právo a Věda – příloha deníku MF 

DNES. Naopak internetové společenské rubriky zabývající se zdravím (Ona.iDNES.cz a 

Žena a zdraví na Novinky.cz) lze identifikovat jako nejednotné, nabízející jak informačně 

nabité články, tak články spíše zábavné, což potvrzuje i prezentace těchto článků pomocí 

rámce pobavení či lidského zájmu. Minimálně tyto zmíněné rubriky tedy mají výrazný 

vliv na zacházení s vědeckými odkazy, což částečně potvrzuje hypotézu H9. 

3.5.10 Práce se sekundárními zdroji v rámci redakce 

H10: Jednotlivé redakce/jednotliví autoři mají své "oblíbené" zdroje, na které 

odkazují disproporčně často. 

Přestože výzkum pracuje s reprezentativním vzorkem, ve chvíli, kdy analyzujeme 

natolik specifickou podmnožinu (články odkazující na vědeckou autoritu) tvořící jen 

jednotky procent z celkové produkce média, nelze očekávat signifikantní výsledky u 

nepatrné podmnožiny této podmnožiny. Jelikož sekundárních zdrojů a/nebo tiskových 

agentur využívá jen nepatrné procento zakódovaných článků, jde v případě této 

hypotézy pouze o jednotlivá pozorování bez statistického významu . 

Nejčastěji využívanými agenturami byly ČTK, DPA a AP. Za zmínku ovšem stojí 

nepřehlédnutelný element českých společenských on-line médií, agentury Famous a 
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Korzo, které jsou v našem vzorku hojně využívány redakcí Novinky.cz, servisu agentury 

Famous využívá také iDNES.cz.  

Agentura Famous se profiluje jako dodavatel obsahu „o celebritách a o zajímavostech z 

různých oblastí života“ (FAMOUS‚ 2010) a nezřídka kdy se věnuje i vědeckým tématům, 

obvykle právě tomu, čemu vědci opovržlivě říkají potrhlá věda165 (GOLDACRE‚ 2009, s. 

226). Agentura Korzo kromě zpráv166 funguje také jako reklamní a inzertní agentura 

(KORZO‚ 2007). Články obou agentur si držely vysokou míru uvádění údajů k dohledání 

odkazované autority, ovšem nižší míru uvádění souvislostí, nemluvě o kritériích 

vědeckosti. Obecně ale ani ustavené tiskové agentury neprokázaly zvláštní předpoklady 

pro informování o vědě – tabulka s jejich srovnáním v příloze č. 7. 

Kromě tiskových agentur se vyskytovaly odkazy na celkem 25 různých sekundárních 

zdrojů. Zahraniční jsou shrnuty v kapitole 3.5.1. Z těch českých se jednalo se vesměs o 

relativně specializované portály o zdraví: ulekare.cz, krecove-zily.cz, sexualne.cz, lecba-

rakoviny.cz a soukromý web genomac.cz. Lze spekulovat, že jedním z možných důvodů 

pro málo časté odkazování na české sekundární zdroje je i konkurenční boj  mezi 

českými servery. 

3.5.11 Specializace a agenturní servis 

H11: Rubriky, které jsou méně specificky zaměřené či méně odborné, budou při 

informování o vědeckých tématech častěji využívat agenturní servis.  

Novináři ve specializovaných vědeckých rubrikách obvykle považují za svůj úkol 

především informovat čtenáře o vědeckých tématech v širších souvislostech (RUSSELL‚ 

2010, s. 30). Potvrdil to i náš průzkum, kde rubriky specializované na vědu vykazují 

vyšší míru odkazování se na vědecké normy: průměr proměnné Vědeckost činil u 

specializovaných rubrik 3,66, zatímco u zbytku pouze 1,29.  

                                                      
165 Zpravodajství serveru Novinky.cz obohatila agentura Famous ve dnech sledovaných v rámci tohoto 
výzkumu články: Pánské magazíny popisují ženy jako objekty hodné znásilnění, tvrdí  vědci, Cukr a tuk 
společně jsou stejně návykové látky jako tvrdé drogy, Ženám po padesátce alkohol prospívá, tvrdí  lékaři, 
Fyzicky trestané děti se neumějí ovládat a odolávat pokušení, Už čtyři hodiny denně před počítačem či televizí 
jsou velmi nebezpečné, Ženy jsou nejatraktivnější ve dvaatřiceti nebo První pusa je mnohdy důležitější než 
první soulož. Rubrika Ona.iDNES.cz publikoval z nabídky Famous článek Lidský mozek nemůže mít více než 
150 přátel. 
166 Z produkce agentury Korzo publikoval články: Jednoduchý trik, jak odhalit kvalitu spermií, Za mužské 
sexuální problémy mohou i běžné léky na bolest a Záhadný oranžový sliz zaplavil aljašskou vesnici. 
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Protože agenturní servis přispívá spíše ke zjednodušení a zestručnění tématu, je logické, 

že jej rubriky specializované na vědecká témata nevyužívají tak často.  

 

Graf 24 - Využití agentury, odkazy dle kategorií (n==231) 

Vědecké rubriky využívají agenturu jen ve 4,8 % případů, což potvrzuje hypotézu H11. 

Nejvyšší podíl měly tiskové agentury v článcích o vědě v zahraničním zpravodajství, 

agentury naopak vůbec nefigurovaly při informování o vědě ve zpravodajství domácím. 

Lze to vysvětlit především tím, že odkazy z rubriky domácího zpravodajství v 96 % 

případů vedly na českou vědeckou autoritu – pro novináře je tedy jednodušší se 

k českému vědci či instituci dostat přímo. 

3.5.12 Dohledatelnost, argumentace a vědeckost 

H12: Vyšší "dohledatelnost" citované autority bude implikovat vyšší 

pravděpodobnost prezentace vědeckých poznatků v kontextu vědecké metody.  

Mezi počtem údajů uvedených u odkazu na vědeckou autoritu a počtem splněných 

norem vědeckosti existuje středně silná pozitivní korelace167, což hypotézu H12 

potvrzuje. Grafické znázornění napoví, že nejde o vztah rovnocenný. Zatímco vysoká 

míra vědecké citace silně implikuje vysokou dohledatelnost, opačná implikace je slabší. 

                                                      
167 Pearsonova korelace, r=0,405; p<0,01; n=231. 
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Jinými slovy: odkazy, které respektují mertoniánské normy, obvykle uvádějí více údajů 

pro dohledatelnost zdroje, ale ne všechny odkazy, které umožňují snadnou 

dohledatelnost, dodržují normy vědeckosti. 

 
Graf 25 - Souvislost mezi dohledatelností a vědeckostí odkazů (n=231) 

Články, které uvádějí řadu údajů pro dohledání, ale nesplňují mertoniánské normy 

vědeckosti, obvykle patří do kategorie Žena a zdraví nebo Zpravodajství – domácí (viz. 

přehled kvadrantů v Příloze 7). Články s podprůměrnou vědeckostí i dohledatelností 

většinou pocházejí z rubrik náležejících do kategorie Žena a zdraví (v levém spodním 

kvadrantu je více než polovina všech kódovaných článků této kategorie). Naopak články 

z kategorie rubrik Věda a technika patří v 69 % do kvadrantu s nadpoloviční 

dohledatelností i nadpoloviční mírou plnění norem vědeckosti.  

3.5.13 Konfliktní rámec a citace autorit 

H13a: Články využívající k prezentaci vědecké problematiky rámec konfliktu budou 

častěji využívat přímé citace vědecké autority. 

H13b: Články využívající k prezentaci vědecké problematiky rámec konfliktu budou 

méně často využívat přímé citace vědecké autority. 

Konfliktní rámec nepatří k často využívaným, při prezentaci vědy jej využilo pouze 

8,44 % článků. Nelze činit závěry na základě zkoumání tak malé podmnožiny (n=13). 
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Souvislost mezi přímou řečí a rámcem konfliktu se neprokázala . Údaje a graf 

uvádíme pouze pro zajímavost. 

 

Graf 26 - Využití přímé řeči u článků využívajících konfliktního rámce  (n=13) 

 

3.5.14 Počet odkazů na vědecké autority v jednom článku 

H14: Články prezentující vědecké poznatky v kontextu vědecké metody budou mít 

vyšší průměrný počet odkazů. 

Předpoklad, že větší počet odkazů na vědecké autority bude indikátorem vyšší 

vědeckosti článku, vycházel z normy vědeckosti vyžadující zařazení do kontextu. 

Ukázalo se ovšem, že také rámec pobavení a rámec zdraví a bezpečnosti za jistých 

okolností168 pracuje s vyšším počtem odkazů na článek. Vyšší počet odkazů tedy samo o 

sobě nenaznačuje vyšší vědeckost.  

                                                      
168 Nejvíce odkazů v jednom článku, sedm, měl text „Voda, sex a mobily aneb nejbizarnější alergie světa“ 
z rubriky Ona.iDNES.cz (BAROCHOVÁ‚ 2011), který pracuje s rámcem pobavení a normami vědeckosti se 
řídí spíše výjimečně, navíc nijak neusnadňuje dohledání zdrojů, na které se autorka odkazuje.  
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Graf 27 - Vlastnosti článku v závislosti na  počtu odkazů v článku (n=154) 

 

Neplatí ani opačná závislost, tedy že vyšší vědeckost obsahuje více samostatných 

odkazů, hodnoty jsou srovnatelné po všech stránkách, pouze články obsahující neurčité 

odkazy pochopitelně zaostávají ve všech směrech, což vyplývá z naší definice 

dohledatelnosti, argumentace a vědeckosti, které právě určitost odkazu měří. 

 

Graf 28 - Rozdělení článků podle počtu kódovaných odkazů na vědecké autority  (n=154) 
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3.5.15 Rámec pobavení a vědeckost 

H15: Články využívající rámec pobavení budou méně často prezentovat vědu 

v kontextu vědecké metody a neusnadní čtenářům dohledatelnost autority.  

V případě rámce zábavy a nepravděpodobnosti, tedy tehdy, kdy čtenáři prezentována 

událost, názor či tvrzení s cílem jej pobavit či překvapit, se nepředpokládá zvláštní důraz 

novináře na důležitost dohledání původní citace, uvádění výzkumu do kontextu nebo 

další náležitosti populárně-vědeckého článku. Takovéto doplňky totiž pouze snižují efekt 

pobavení. Hypotéza se jednoznačně potvrdila, rámec pobavení byl indikátorem 

nejnižší průměrné hodnoty ukazatele vědeckosti. 

 
Graf 29 - Srovnání aspektů článků prezentovaných v rámci pobavení a nepravděpodobnosti (n=154)  

Články prezentující vědecká témata v rámci pobavení se nejčastěji vyskytují rubrikách 

Ona.iDNES.cz nebo Žena či Koktejl portálu Novinky.cz. V průměru jsou takto rámované 

články nejkratší v porovnání se všemi ostatními rámci. Jejich průměrná délka činí 1 943 

znaků, tedy 62 % průměrné délky kódovaných článků. To opět může souviset s obavami 

autorů o to, aby čtenáře nenudili či neodradili zbytečnými podrobnostmi169.  

                                                      
169 Jeden ze způsobů, jak zachovat rámec pobavení a přitom vyhovět požadavkům na dohledatelnost 
vědeckých textů, využívá např. britská verze magazínu Men’s Health, která důsledně uvádí zdroje studií či 
webové adresy malým fontem u knižní vazby, kde nejsou vidět, dokud je čtenář nehledá (vydání Jan/Feb 
2012). On-line média mají pochopitelně možnost nabídnout aktivním čtenářům nasměrování na zdroj 
informací přímo prostřednictvím hypertextového odkazu (HERMIDA‚ 2010, s. 85). 
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Někteří novináři také skrze rámec pobavení hledají způsob, jak odlehčit zpravodajství 

nebo přiblížit vědecká témata čtenářům (ČADA et. al.‚ 2006, s. 40), jindy, zejména u on-

line médií, může být motivací čtenost či (v případě externistů či agentur Famous a 

Korza) i přímý zisk z prodaných textů. 

 

Graf 30 - Průměrná délka článků dle jejich rámování (n=154) 

 

3.5.16 Dohledatelnost odkazů rámovaných zájmem o zdraví a bezpečnost 

H16a: Články prezentující vědecké poznatky v rámci zdraví a bezpečnosti budou 

častěji odkazovat na zdrojová data způsobem, který usnadňuje dohledatelnost.  

H16b: Články prezentující vědecké poznatky v rámci zdraví a bezpečnosti budou 

méně často odkazovat na zdrojová data způsobem, který usnadňuje dohledatelnost.  

Zatímco zábavné informace a překvapivé kuriozity z oblasti vědy prezentované 

v médiích bez řádného odkázání na dohledatelný zdroj pravděpodobně bezprostředně 

neohrožují170 zdraví žádného ze čtenářů, totéž se nedá říci o zprávách týkajících se 

medicíny, způsobů léčby nebo zdravotních rizik. Neověřené (či neověřitelné) informace 

mohou vést pacienty ke zvolení špatné léčby (GOLDACRE‚ 2007) nebo k jinému 

rozhodnutí s triviálními či dalekosáhlými důsledky.  

Odkazování zdrojů umožňuje dohledatelnost nejen čtenářům-laikům, ale také 

odborníkům, kteří pak mohou na případné chyby upozornit. U nejasných náznaků, 

neurčitých odkazů a zavádějících titulků nebo promluvy autority ovšem novinář 

                                                      
170 Goldacre nicméně uvádí, že je právě toto neustálé zesměšňování a prezentování „irelevantního 
mudrování“, které znemožňuje širokému publiku lépe pochopit vědeckou metodu (GOLDACRE‚ 2009, s. 
226). 
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zdánlivě není zodpovědný, neboť není způsob, jak prokázat lež něčeho, co ani nemohla 

být pravda (FRANKFURT‚ 2006, s. 37).  

Analýza jasně ukazuje, že data prezentovaná v rámci zdraví a bezpečnost se vykazují 

podprůměrnou dohledatelností a podprůměrnou vědeckostí.   

 

Graf 31 - Rámec "zdraví a bezpečnost" v porovnání s ostatními rámci a průměrem (n=231)  

Články z oborů medicína a psychologie dohromady tvoří téměř dvě třetiny (62,34 %; 

n=154) článků odkazujících se na vědeckost, ale pouze polovina z nich (51,04 %; n=96) 

nabízí dostatečně jasný odkaz na vědecké autority, které čtenářům představuje. Neurčité 

odkazy se vyskytovaly ve všech médiích a kromě vědeckých rubrik se alespoň jeden 

takový nejasný odkaz vyskytl v každé kategorii rubrik. 

Přestože mnohé články týkající se zdraví umožňují čtenáři dohledatelnost, ve všech 

médiích se objevily měřitelně zavádějící články, které, ač prezentovaly záležitosti 

potenciálně se dotýkající čtenářova zdraví, nedaly čtenáři (či jinému případnému 

zájemci o kontrolu) možnost tato data snadno dohledat a ověřit.   

Na druhou stranu se články o medicíně vyznačovaly mírně nadprůměrným využitím 

argumentace. Méně údajů usnadňující dohledatelnost při odkazování na vědecké zprávy 

paradoxně nabízejí rubriky Žena a zdraví (resp. Ona.iDNES.cz), které se na psaní o zdraví 

mají specializovat. Jejich sporadické dodržování norem vědeckosti může být vysvětleno 

právě snahou nenudit předpokládaného cílového čtenáře (SHOEMAKER et. al.‚ 1996, s. 

105). 
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Graf 32 - Porovnání rubrik v jejich odkazování na vědu při informování o tématech týkajících se medicíny 
nebo psychologie, pouze rubriky se čtyřmi a více články na toto téma (n=76) 

 

 

Graf 33 - Porovnání médií v jejich odkazování na vědu při informování o tématech týkajících se medicíny 
nebo psychologie (n=96) 

S využitím prezentovaných dat byla částečně potvrzena hypotéza H16b – články o 

zdraví a medicíně méně důsledně odkazují zdroje tak, že je lze snadno dohledat. Zvláště 

některé rubriky, které se na informace o zdraví zaměřují, uvádějí v průměru méně 

informací, než je standard daného média. Většina zpráv o zdraví a psychologii (v rámci 

on-line médii plných 81,25 %; n=32) vychází právě ve společenských rubrikách 

Ona.iDNES.cz a Noviny.cz – Žena. 
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3.6 Další analýzy 

Kromě ověření hypotéz předkládáme několik dalších pohledů na vědu v médiích, jak ji 

sesbíraná data reprezentovala. Cílem bylo najít různé metody zobrazení užitečné pro 

pochopení různých aspektů různých rubrik, oborů a rámců.  

3.6.1 Shluková analýza 

K podrobnější analýze různého způsobu odkazování rubrik v kombinaci s ukazateli 

vědeckosti a argumentace dobře poslouží shluková analýza171, která umožní seskupit 

položky na základě podobnosti v rámci několika proměnných (TRYFOS‚ 1998). 

Konkrétně byla aplikována MacQueenova metoda shlukové analýzy (KELBEL et. al.‚ 

2002, s. 8) v programu IBM SPSS verze 20, k vytvoření tří shluků byly využity172 

agregované proměnné CUDOS, Argument a Dohledatelnost.   

Shluky (clustery) představují homogenní celky, tři nejcelistvější a na základě nejnižší 

vzdálenosti si příbuzné články při minimalizování střední odchylky měřené 

Euklidovskou vzdáleností (KELBEL et. al.‚ 2002, s. 8). Tři vypočítané shluky lze na 

základě jejich parametrů označit následovně: 

 cluster 1, aneb populární věda, se vyznačuje především vysokým dodržováním 

norem vědeckosti. Články jsou delší, obsahují více odkazů na vědecké autority 

(průměrně 1,68; n= 29) a využívají rámce popularizace vědy téměř v  polovině 

případů (48 %; n=29). 

 cluster 2, aneb zpravodajství, se vyznačuje vysokou mírou racionální 

argumentace a důrazem na tvrdá fakta. Články jsou kratší, obvykle zpravodajské 

či jinak se vztahující k aktuálnímu dění (52,46 %; n=61) a vysvětlení vědeckého 

tématu zde nejčastěji poskytuje citovaná autorita v svými slovy (44,6 %; n=61). 

 cluster 3, aneb věda jako odreagování, zahrnuje články odkazující pouze 

minimálně na principy vědecké metody, a často ani neumožňující dohledání 

odkazované věděcké autority (průměrně uvádějí 2,59 údajů umožňujících 

dohledatelnost; n=64). Nejčastěji jde o články z rubrik Ona.iDNES.cz, Novinky.cz – 

Žena a Právo – Ze zahraničí. 

                                                      
171 V angličtině: cluster analysis. 
172 Tři shluky byl minimální počet pro vytvoření „stabilních“ shluků. 
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Graf 34 - Shluková analýza článků (n=154) 

 

 

Graf 35 - Shluky článků a jejich průměrná délka (n=154) 
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Graf 36 - Přehled kategorií rubrik v jednotlivých shlucích (n=154) 

 

 

Graf 37 - Rozdělení článků z jednotlivých shluků mezi média  (n=154) 

Shluková analýza poukázala na podobný způsob práce novinářů s  vědeckými autoritami 

v rámci příbuzných rubrik a kategorií. Svědčí také o vypovídající hodnotě zvolených 

měřítek pro popis práce s těmito odkazy na vědu a možnosti jejich využití k popisu a 

pochopení práce mediálních pracovníků s vědeckými tématy. 
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Tabulka 1- shluky článků vytvořené na základě MacQueenovy metody – přehled středních hodnot 

 

3.6.2 Souhrnná analýza 

Při zanesení rubrik a média a plochu vznikne mapa jasně znázorňující způsob, jakým se 

které rubriky vypořádávají s citacemi. Specializované vědecké rubriky obvykle věnují 

více pozornosti vědeckosti, tedy komunitnosti, univerzálnosti, nestrannosti a 

organizovanému skepticismu, a ve většině případů nabízejí dobrou dohledatelnost 

pomocí tří a více údajů.  

 
Graf 38 - Grafické znázornění vztahu mezi dohledatelností a vědeckostí s odlišením média a rubrik (n=231) 

Zahraniční zpravodajství je ve svém odkazování na vědu méně jednotné napříč médii: 

zatímco tištěná MF DNES svými odkazy konkuruje vědeckým rubrikám co do 

dohledatelnosti i vědeckosti (průměr vědeckosti = 2,75; průměr dohledatelnosti = 2,75; 

n = 8), zahraniční zpravodajství v Právu naopak v odkazech nevěnuje tolik místa 
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vědeckosti, a dohledatelnost odkazované autority má větší rozptyl (průměr vědeckosti = 

1,89; průměr dohledatelnosti = 2,84; n = 19). 

Celistvý náhled na jednotlivé kategorie rubrik nabízí graf průměrných hodnot 

Dohledatelnosti, Argumentace a Vědeckosti (Graf 39), podrobný pohled na jednotlivé 

rubriky pak tabulka v Příloze č. 6 a graf v Příloze č.9.  

Z grafu jsou patrné některé typické charakteristiky rubrik, například konzistence rubrik 

vědeckých, které dosahují vysokého průměrného skóre ve všech měřených 

parametrech, logický pokles parametru vědeckosti u zpravodajství (ale nejvyšší 

racionalitu a podloženost argumentace u zpravodajství domácího) a relativně nízká 

shoda společenských rubrik (Žena a zdraví) a ostatních rubrik s požadavky na vědeckost 

při odkazování vědeckých autorit. 

 

Graf 39 - Průměrné hodnoty Dohledatelnosti, Argumentace a Vědeckosti v rámci kategorií rubrik (n=154)  

 

3.7 Závěry 

Kvantitativní průzkum odkazů na vědecké autority prokázal, že zvolené metody pro 

posuzování vědeckosti, argumentace a dohledatelnosti lze s  úspěchem aplikovat při 

ověřování hypotéz týkajících se vědy v médiích. Potvrdil se mj. předpoklad o vlivu 

redakčních zvyklostí na práci se zdroji, převaha zmínek o vědě souvisejících s medicínou 
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a psychologií nebo teze vysokém významu novinářské specializace na schopnost 

informovat o vědeckých tématech v kontextu.  

Neprokázaly se naopak rozdíly mezi tištěnými a on-line články ve způsobu odkazování a 

míře dohledatelnosti – možností hypertextových odkazů zatím digitální média téměř 

nevyužívají. Ukázalo se rovněž, že shluková analýza představuje užitečný nástroj pro 

vyhledávání na první pohled ne až tak evidentních souvislostí mezi naměřenými 

proměnnými. 

Všechna analyzovaná média obsahují široké spektrum vědeckých informací. 

Nejsilnějším parametrem determinujícím způsob, jakým budou citace zpracovány, byla 

konkrétní rubrika; především specializované rubriky vykazovaly měřitelně 

konzistentnější způsob práce se zdroji. Zcela neurčité odkazy na vědeckou autoritu byly 

neobvyklé, počet údajů pro dohledání původního zdroje byl většinou dostatečný, 

výjimku tvořily články, ve kterých byla věda prezentována v rámci zábavy a 

nepravděpodobnosti. Za problematický se dá označit jev, kdy nejsou do kontextu 

uváděna vědecká tvrzení týkající se medicíny nebo psychologie, což se opět týká 

především rubrik společenských, kde vychází 81,25 % všech zpráv o zdraví a 

psychologii (měřeno v rámci on-line médií). 
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4. Pokroucená věda a pseudověda v médiích 

„Ani ta nejpřísnější ochrana svobody slova by neměla chránit muže, který začne 

nepravdivě volat ‘hoří’ v divadle a způsobí tím paniku.“ 

Oliver W. Holmes, soudce Nejvyššího soudu USA, v roce 1919 (ŠMÍD‚ 2011) 

Předchozí kapitola popisuje kvantitativní analýzu prezentace vědy v médiích a zachycuje 

některé obecné trendy ve způsobu, jakým média umožňují čtenářům dohledávat 

původní vědecké autority a původní zdroje, o které se novináři v textech opírají. 

Obsahová analýza ovšem nezachytí to, co demonstrují následující příklady: kam až může 

ležérní přístup k informacím vést (THOMPSON‚ 2008, s. 17) a jaké kuriozity lze 

v českých i světových médiích objevit pod důvěryhodně znějící nálepkou  vědy. 

Následující ukázky nepředstavují reprezentativní vzorek mediálních produktů, jde 

naopak o téměř anekdotické, těžko uvěřitelné jevy. Jsou to nicméně reálné příklady, a 

podobně, jako tzv. Sokalova aféra173 (SECOR et. al. ‚ 2004, s. 69), mohou ukazovat 

například na systematické nedostatky v redakčních procesech. 

4.1 Chybná interpretace výzkumů o běhu bez bot 

Vědecké zprávy mohou být zvláště důležité pro ty, kteří vyhledávají informace, na 

základě kterých rozhodnou o způsobu řešení konkrétních životních situaci a problémů. 

Zcela typickou situací, kdy čtenář cíleně hledá vědecké podklady, aby na jejich základě 

upravil své chování, jsou zdravotní problémy čtenáře či někoho jim blízkého 

(GOLDACRE‚ 2009, s. 335). Vědecké informace mají v takovém případě zcela zřetelný 

dopad na čtenářovo chování, a případně i zdraví. Ovšem i čtenář, kterého žádná nemoc 

netrápí, pochopitelně může aktivně hledat vědecké poznatky týkající se medicíny. Tento 

příklad ukazuje zajímavou souhru dvou vědeckých studií, které byly následně masovými 

médií i soukromými firmami překrouceny v obhajobu běhání bez bot.  

Nejprve se podívejme na mediální výsledky v českých médiích . V roce 2010 si čtenáři 

serveru Novinky.cz mohli přečíst, že „[a]ni běžecké boty nechrání klouby jako běhání 

naboso, tvrdí studie“ (FAMOUS‚ 2010). V článku se dozvěděli, že „Američtí experti (…) 

                                                      
173 „Sokalova aféra“ označuje události následující poté, co byla parodie na „dekonstruktivistický text“ 
amerického fyzika Alana Sokala publikována v odborném periodiku Social Text. Aféra rozvířila debatu o 
rozdílech mezi společenskými a přírodními vědami, důležitosti recenzované kritiky článků nebo o 
hranicích akademické svobody (SECOR et. al. ‚ 2004).  
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doporučují všem výrobcům, aby vyrobili boty, které dokáží imitovat běh naboso,“ neboť 

„[z]e závěru výzkumu vyplynulo, že ve sportovních botách dochází ke zvýšení kroutivé 

síly v kyčelních kloubech, kolenech a kotnících ve srovnání s během naboso.“ Ve stejný 

den vyšla podobná zpráva na serveru Dáma.cz, rovněž cituje doktorku Kerriganovou, a 

v titulku přímo sděluje: Pro klouby je lepší běhat naboso, tvrdí vědci (KORZO‚ 2010). 

Oba články jsou produktem již zmíněných tiskových agentur Famous a Korzo (viz. 

kapitola 3.5.11) a v českém tisku se v následujících měsících objevila řada podobných 

odkazů na studii doktorky Casey Kerriganové. Oba články dokonce uvádějí i náznak 

metodiky výzkumu, a na základě konkrétních čísel se autorovi podařilo během několika 

minut dohledat původní studii (KERRIGAN et. al. ‚ 2009), která v závěru volně 

dostupného textu mj. uvádí: „Je možné, že běžci zvolili při běhu naboso jiný styl, aby se 

vyhnuli tvrdým nárazům.“ Dalším důležitým omezením aplikovatelnosti studie je, že 

neměřila přímou námahu kloubů, ale jen její nepřímé projevy, což tým ve studii výslovně 

uvádí. 

Na články publikované počátkem ledna navázala nová vlna zpráv o běhání naboso, do 

které se tentokrát již zapojila i „seriózní“ média, neboť zprávu vydala ČTK: 

 Běh naboso je přirozenější a zdravější, zjistili američtí vědci (LIDOVKY.CZ‚ 2010) 

 Běh naboso je zdravější (ČTK ‚ 2010) 

Žádný z článků neopomněl zdůraznit, že jde o studii, kterou „americký vědec Daniel 

Lieberman“ publikoval v časopise Nature. Pro to, aby novináři zjistili a uvedli důležité 

souvislosti, přitom ani nemuseli číst celou studii. Lieberman zdůrazňuje, že jeho tým 

zkoumá, „jak a proč mohli lidé běhat pohodlně bez moderních běžeckých bot” 

(LIEBERMAN et. al.‚ 2010), a to „pozorováním zkušených bosých běžců“. Doslova uvádí:  

 „Běžci, kteří jsou zvyklí běhat bosi, tedy mohou běhat po špičkách a vyhnout se 

některým otřesům (transients), které vznikají při doteku paty.“  

 „Pokud by se prokázalo, že tyto otřesy vedou k nějakým zraněním, tento způsob 

běhu by mohl nabízet určité výhody, ale jde o hypotézu, kterou je nutné 

otestovat.“ 

 „Prosím povšimněte si, že nepředkládáme žádná data ani názory ohledně toho, 

jak by měli lidé běhat, zda běhání v botách nebo bez bot způsobuje zranění apod. 
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Věříme, že tyto problémy si vyžadují další kontrolované studie.“  (LIEBERMAN et. 

al.‚ 2010) 

Bez ohledu na to, zda je běhání naboso pro běžce za jistých okolností skutečně zdravější 

či ne – což je nepochybně diskuze mimo rámec tohoto textu – je evidentní, že při 

informování o studii byly před čtenářem skryty důležité informace, které autoři 

původních studií považovali za natolik důležité, že je zahrnuli i do abstraktů. Novinářská 

praxe samozřejmě neumožňuje předat čtenáři veškerá omezení, která pro dané zjištění 

platí (BHATTACHARYA‚ 2012), ovšem zde jde už o zřejmé zkreslení významu, zvláště ve 

spojení se spojeními „tvrdí to americký vědec“ nebo „podle Liebermana je to totéž, jako 

kdyby jim někdo tloukl kladivem do pat“ (LIDOVKY.CZ‚ 2010). 

Ani jedna z těchto studií se nezabývala přímou analýzou toho, zda je běhání naboso pro 

lidí zdravější než běhání v botách. Nejde navíc jen o typickou novinářskou zkratku, která 

vynechá několik nepodstatných podmínek pro platnost závěru. Autoři obou studií 

vysloveně uvádějí, že jejich závěry nelze interpretovat jako důvod k upřednostnění 

bosého běhání. 

4.2 Falešné vědecké zprávy 

„Buďte velmi, velmi opatrní na to, co si ukládáte do své hlavy, protože už to z ní 

nikdy nedostanete.“ 

Thomas Wolsey (DRORI‚ 2008) 

Předchozí kapitola odkryla drobnou novinářskou nedbalost a sklon zjednodušovat 

komplexní vědecké zprávy. V této kapitole ale představíme článek (či spíše dlouhodobý 

sled článků), který u výzkumu cituje konkrétního vědce, zastřešující instituci, odbornou 

lékařskou publikaci174 a dokonce i metodiku a velikost vzorku, na kterém průzkum 

probíhal. Přesto lze namítnout, že článek nevyhovuje základním požadavkům  na 

redakční či vědeckou práci – celá odkazovaná studie je totiž od základu smyšlená.  

Článek „Okukování ženského poprsí prodlouží muži život až o pět let“ (VANÍČKOVÁ‚ 

2009), který vyšel na serveru Novinky.cz v rubrice Zdraví, ani v nejmenším neindikuje, 

že by namísto reality odkazoval na fikci. Naopak, text je koncipován způsobem typickým 

pro populárně-vědecký diskurz běžný pro danou rubriku Novinky.cz. S jistou nadsázkou 

                                                      
174 Různé verze tohoto smyšleného vědeckého výzkumu obsahují různé odkazy. 



138 
 

lze vzhledem k výsledkům našeho výzkumu (prezentovaným v kapitole 3.5) dokonce 

tvrdit, že je tento článek, co se formálních ukazatelů týče, nad obvyklým průměrem co do 

citování svých zdrojů či odkazů k vědecké metodice: 

„Výzkum byl prováděn ve třech nemocnicích v německém Frankfurtu a účastnilo se 

ho 200 mužů po dobu pěti let. Polovina z nich byla instruována, aby denně sledovala 

ženské vnady, zatímco druhé skupině bylo doporučeno, aby se tohoto potěšení 

vzdala. Výsledky hovoří za vše, výzkum prokázal, že muži, kterým bylo potěšení 

pravidelného pohledu na ženské přednosti dopřáno, mají nižší krevní tlak, pomalejší 

pulz a menší výskyt ischemické choroby srdeční. Za tyto kladné reakce organismu 

může především zvýšená sexuální touha, která vede k lepšímu prokrvení těla. Podle 

výzkumného týmu tak několik minut „šmírování“ denně snižuje riziko infarktu a 

mozkové mrtvice až na polovinu“ (VANÍČKOVÁ‚ 2009). 

Dozvídáme se tedy, co bylo měřeno, jakým způsobem, jak dlouho, na jakém vzorku a jak 

se kontrolní skupina odlišovala od skupiny testovaných subjektů. S článkem tedy, až na 

onu maličkost týkající se jeho kompletní smyšlenosti a nulové vazby na realitu, není nic 

v nepořádku. 

Srovnáním s textem v zahraničních médiích (LOVRIC‚ 2009) zjistíme, že článek na 

Novinky.cz je s největší pravděpodobností jen mírně upraveny překlad z jiného jazyka. 

Lze se dohadovat, že ani samotná autorka neměla v době publikace ponětí o faktu, že 

„původní studie“, na kterou její sekundární zdroj odkazoval, neexistuje.  Premiéru si 

tento smyšlený článek odbyl přinejmenším jedenáct let předtím, než se objevil na 

Novinky.cz, když vyšel v americkém týdeníku Weekly World News (FOSTER ‚ 1997), a 

existuje i identická verze vydaná roku 2000 v tomtéž týdeníku. Původ hoaxu lze 

vystopovat k hojně přeposílaným e-mailovým vtipům (EMERY‚ 2000). 

Jak zafungovalo publikování smyšlené zprávy na serveru Novinky.cz, nejčtenějším 

českým on-line zpravodajským médiem? Článek postupně v různých formách vydalo 

přinejmenším sedm celostátních médií. Za zmínku stojí především článek mediálně 

známého sexuologa Radima Uzla, který o necelé dva měsíce později na serveru 

Novinky.cz publikoval článek, ve kterém o studii nejen podrobně píše a slovo od slova 
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opakuje metodiku, citaci apod., ale místo aby ji zpochybnil175, spekuluje nad jejími 

důsledky (UZEL‚ 2010).   

Nepodařilo se najít176 v českém tisku jediný případ, kdy by byla tato fakticky chybná 

zpráva stažena, opravena nebo doplněna. To, že se falešné zprávě podařilo proniknout 

do tolika médií, lze částečně vysvětlit intermediálním nastolováním agendy. Jakmile 

zpráva jednou prošla redakčním procesem, stala se „předschválenou“ i pro ostatní 

média, jak to předpovídají teorie intermediálního nastolování agendy (MCCOMBS‚ 2009, 

s. 132). 

4.3 Extrémní důsledky publikovaných pseudovědeckých názorů 

Článek o falešné studii, zmíněný v předchozí kapitole, těžko mohl způsobit reálné škody, 

a je tak nanejvýš smutnou vizitkou každého novináře, který pod podobný text připojí své 

jméno. Existují ale případy, kdy mají pseudovědecké fámy za následek obrovské ztráty 

na lidských životech. Je jím mediální propaganda Matthiase Ratha, evropského 

obchodníka s vitamíny a výživovými doplňky, v Jižní Africe roku 1999. Rath využil svého 

mediálního vlivu k prosazení nového léku proti AIDS, jehož epidemie JAR sužuje. Anti-

retrovirální léky prohlásil za jedovaté, za součást konspirace západních farmaceutických 

společností s účelem poškodit pacienty a vydělat peníze. Podle Ratha existoval přírodní, 

snadno dostupný lék (GOLDACRE‚ 2009, s. 184). 

„Proč by měli Jihoafričané být nadále tráveni jedovatými AZT177? Existuje přírodní 

odpověď na AIDS,“ zněl nadpis legendárního článku/reklamy, ve které Rath využívá 

všech prostředků k navození dojmu vědeckého diskurzu a důvěryhodnosti (DR. RATH 

HEALTH FOUNDATION AFRICA‚ 2004).  Uvádí citace z New York Times, New England 

Journal of Medicine i Harvard University, odkazuje i na americkou National Academy of 

Sciences. Hlavním sdělením stránkového článku je varování před konspirací západních 

společností a jejich nebezpečnými antiretrovirálními léky. Rath doporučuje sadu 

alternativních metod, především vitamíny. 

Jihoafrický prezident Thabo Mbeki poslechl Rathovy rady a v JAR platil celostátní zákaz 

vydávání antiretrovirálních léků. Média sehrála v kontroverzním tažení svou 

významnou roli: 

                                                      
175 Autor nevylučuje, že jde ze strany Radima Uzla o satiru, neboť při spekulaci nešetří hyperbolami. 
176 Prostřednictvím fulltextového hledání Newton MediaSearch. 
177 AZT – azidothymidine, antiretrovirální lék proti přenosu HIV/AIDS. 
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 „Postrádajíce klíčové novinářské schopnosti a vedení, jihoafričtí žurnalisté skrze 

chatrnou investigativu a špatné pochopení komplexního tématu šířili nesmysly a 

fámy namísto toho, aby pomohli společnost vzdělávat. V kontroverzi kolem AIDS se 

média nedokázala stát spolehlivým zdrojem informací pro veřejnost.  Proto byla 

většina Jihoafričanů ponechána zmatku, vzteku a beznaději, a byly jim předkládány 

pouze informace o kontroverzích.“ (MAKGOBA‚ 2001). 

Výsledkem několik let trvajícího zákazu či komplikování distribuce léků ze strany vlády 

byla statisíce úmrtí178, kterým bylo možno zabránit, jak ukázala studie porovnávající 

celostátní výsledky s výsledky provincie, která se vládní politice vzepřela (CHIGWEDERE 

et. al. ‚ 2008). 

Šokující případ z jihoafrické historie ukazuje na významnou roli masových médií při 

tvorbě politických a celospolečenských rozhodnutí. Ukazuje rovněž na velkou sílu tzv. 

konspiračních teorií, které se odkazují na diskurz či metodu vědeckosti (THOMPSON‚ 

2008, s. 129). Připomíná také často opomíjenou důležitost vnímání mediální a vědecké 

výchovy v historickém kontextu dané země (SCHIRRMACHER ‚ 2012, s. 290). 

V neposlední řadě podtrhuje zodpovědnost médií a nutnost profesní etiky a snahy o 

kultivaci komunikace vědeckých poznatků. Tou se, především v kontextu nových médií, 

zabývá následující kapitola. 

  

                                                      
178 Konkrétní odhad zní 343 tisíc životů a 171 tisíc zbytečně nakažených (CHIGWEDERE et. al. ‚ 2008). 
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5. Nové směry a možnosti vědy v médiích 

„Věřím, že je nejen možné, ale i reálné, aby telegrafní stanice stály všude tam, kde 

jsou nyní poštovní pobočky, a že telegrafní zprávy se budou posílat téměř stejně 

intenzivně, jako dnes dopisy. A pak stanou všechny národy světa jakoby vedle sebe. 

Budou spolu jednat a na sebe reagovat. Mohou se nechat strhnout oboustrannými 

sympatiemi a společnými zájmy. A tak Prométheova elektrická jiskra rozehřeje 

lidská srdce. Lidé se naučí, že jsou bratři, a že je nejen v jejich zájmu, ale i jejich 

povinností udržovat ve světě dobrou vůli a mír.“ 

David Dudley Field (Journal of the Telegraph‚ 1868, s. 31) 

Podobně, jako se v 19. století lidé nemohli vyhnout užaslému opěvování nových 

technologií té doby – telegrafu a později telefonu a dalších zázračných darů elektrické 

revoluce – právě tak se ani dnešní zamyšlení nad současností a budoucností vědecké 

komunikace neobejde bez poukázání na zdánlivě bezmezné možnosti plodů revoluce 

digitální. Začteme-li se do tehdejších dobových novinových článků, vidíme, že 

optimistická očekávání se za sto let příliš nezměnila (MACEK‚ 2010). Rychlejší 

komunikace bez bariér má přinést celosvětové porozumění, vzájemné pochopení, 

spolupráci, prosperitu… I přes evidentní utopičnost takovýchto všeobjímajících 

předpovědí nelze přehlížet rychlost, s jakou nové digitální platformy dobývají srdce 

konzumentů, prorůstají do reálného života lidí a stávají se součástí jejich každodenních 

mediálních rituálů (VANĚČEK‚ 2011, s. 2). 

V této kapitole se zběžně podíváme na možnosti, které digitální média nabízejí 

jednotlivým účastníkům mediálně-vědecké komunikace: vědeckým pracovníkům a 

akademikům, mediálním pracovníkům, korporacím i publiku. Jednou ze základních lekcí 

přitom je, že tyto role přestávají být jasně odděleně a vymezené – konvergují – což s 

sebou nese některé předvídatelné a některé nečekané důsledky (JENKINS‚ 2006, s. 17).  

Původ dnešního internetového média, tedy síťové protokoly a související technologie, 

jsou od počátku provázané s univerzitním prostředím – protokol TCP/IP byl vyvinut 

v rámci spolupráce amerických univerzit s armádou (TVARŮŽKOVÁ et. al.‚ 2007) a jazyk 

HTML pro tvorbu a definici webových stránek vznikl jako vědecký projekt s  cílem „ 

pomoci jaderným fyzikům lépe sdílet data, dokumentaci a novinky“ (BERNERS-LEE‚ 

1991). Hypertextové odkazy jsou jasným výsledkem akademických kořenů webu, a 
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zároveň nástroj, který umožňuje obohatit vědeckou žurnalistiku o dosud nevyužitý 

potenciál při propojení původních vědeckých textů s  masovými médii i osobními 

stránkami (GOLDACRE‚ 2009, s. 339).  

 

5.1 Nové možnosti on-line médií pro šíření vědecké gramotnosti 

„Internet je zrcadlem společnosti. Když se vám nelíbí, co vidíte v zrcadle, oprava 

zrcadla nepomůže.“  

Vinton Cerf179 (RIBEIRO‚ 2007) 

Stejné technologie, které slouží k rozšiřování informací, vědeckých poznatků a 

vzdělávání, mohou právě tak efektivně pomáhat v šíření dezinformací, lží, omylů a 

manipulací (THOMPSON‚ 2008, s. 39). Někteří kritici nových médií se domnívají, že 

zrychlující výměna informací a snadná dostupnost všech myslitelných pramenů nečiní 

konzumenta „moudřejším“, ale pouze mu dávají iluzi moudrosti (CARR‚ 2010), právě 

jako to předpověděl Platón ve svém zamyšlení o písmu a paměti180.  

Optimistický pohled naopak zdůrazňuje naprostou otevřenost při výměně informací, 

podobající se namísto shora, autoritou kontrolované katedrále ničím neřízenému, 

živoucímu tržišti s osvobozenými informacemi a novými formami spolupráce 

(RAYMOND ‚ 1999). Optimistický a pesimistický náhled na digitální média nejsou nutně 

v rozporu – fragmentovanost digitální mediální krajiny přímo vybízí k paralelním 

výkladům na základě konkrétních způsobů využití. 

Reálných možností, jak nová média aplikovat, je celá řada. Některé z navrhovaných cest 

jsou skutečně historickými novinkami, jiné ale pouze do nového technologického kabátu 

oblékají starší formy komunikace mezi aktéry ze skupin vědci, novináři a publikum.  

5.2 Publikum 

Dříve než se zaměříme na to, jakým způsobem se mění či může měnit úloha novináře či 

vědce při prezentování vědy, zaměřme se na čtenáře, neboť právě jeho transformující se 

role a možnosti uvádějí a motivují většinu dále zmíněných tendencí a změn.  

                                                      
179 Vinton Cerf je jedním z vynálezců protokolu TCP/IP, základního prvku internetové architektury 
(TVARŮŽKOVÁ et. al.‚ 2007). 
180 Viz kapitola 1.1. 
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Na čtenáře – občana v moderním světě jsou především kladeny mnohem větší nároky, co 

se vědecké gramotnosti181 týče. Značná část současných společensky významných témat 

souvisejících s vědou (globální oteplování, geneticky modifikované potraviny, výzkum 

kmenových buněk…) jsou natolik nové, že vzdělávací systém nemohl většinu 

obyvatelstva vybavit informacemi, které ovšem pro politické i každodenní rozhodování 

potřebuje (MILLER‚ 2010, s. 44). Významnou roli v tomto celoživotním vzdělávání hrají 

právě média a také aktivita samotného jednotlivce.  

Publikum se vyvíjelo z elitního přes masové do specializovaného, v současné době 

vstupujeme do etapy interaktivního publika. V této éře zastává sám čtenář některé 

funkce editora a autora (například při výběru zpráv, jejich komentování, doporučování 

nebo dokonce tvorbě), dále narůstá fragmentace publika (započatá již v  éře 

specializovaného publika) a stoupá význam vícesměrné komunikace na úkor tradiční 

jednosměrné (JIRÁK et. al.‚ 2009, s. 207). 

Čtenář si tedy může například s pomocí vyhledávače sám shromažďovat materiály pro 

aktivní rozhodnutí, případně ověřovat materiály zveřejněné ostatními, diskutovat o 

názorech a podílet se na tvorbě obsahu. Na druhou stranu to může znamenat dokonalé 

přizpůsobení si reality k obrazu svému skrze vyhledávání souhlasných informací a 

vyhýbání se informacím nesouhlasným (JENKINS‚ 2006, s. 176). Souvisí s tím i nárůst 

oblíbenosti konspiračních teorií a tvorby dogmat alternativních k dominantnímu 

znalostnímu proudu (SHERMER‚ 2002). Interaktivita dává čtenářům více možností, 

klade na ně ale také více nároků a vyžaduje od nich rozhodnutí ohledně konzumovaného 

obsahu a jeho neustálého posuzování (HERMIDA‚ 2010, s. 83-4). 

Netřeba připomínat, že neporozumění vědě prezentované v médiích i jinde má pro 

jednotlivce přímé důsledky – podlehnutí falešným slibům marketingu či šarlatánů, 

zbytečné omyly, nevýhodná finanční rozhodnutí, otřesené společenské postavení či 

dokonce zdraví ohrožující následky. 

Jakým způsobem mohou jednotliví čtenáři zvýšit svou vědeckou a mediální gramotnost 

za pomoci nových médií, případně jak jim v tom mohou pomoci ostatní aktéři a 

instituce? 

                                                      
181 Funkční vědecká gramotnost je obvykle definována jako minimální soubor vědeckých znalostí a 
schopností potřebný k životu v moderní industrializované společnosti (MILLER‚ 2010, s. 46). 
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 Věda v kontextu – věda je v médiích i na školách často prezentována jako řada 

daných faktů, což posiluje představu o vědcích, kteří „sice v minulosti měli pár 

podivných názorů, ale teď už vše vyřešili“, následně způsobuje nepochopení 

vědeckých sporů a kontroverzí, neboť pokud by bylo vědecké poznání dokonalé a 

ukončené, musela by jedna strana mít jasnou pravdu a druhá se jasně mýlit 

(SEETHALER‚ 2009). Jednou z cest, jak studenty vybavit širším pochopením toho, 

jak vzniká vědecká znalost (či znalost obecně), je nabídnout přednášky týkající se 

historie vědy, a také v jednotlivých předmětech už od základní školy prezentovat 

poznání jako postupný proces, nikoli jako danou pravdu (POSTMAN‚ 1993, s. 

180). 

 Mediální gramotnost – orientace v současném komplexním světě je obtížná, a 

média, které tuto orientaci mohou usnadnit, jsou pro mnohé čtenáře hádankou 

samou o sobě. K životu v postmoderní společnosti potřebuje publikum novou 

formu gramotnosti – porozumění médiím, jejich roli, jejich motivaci a fungování a 

především možnostem jejich využití. Myšlenka mediální výchovy, přestože 

aktuálnější než kdy dřív, má ve skutečnosti dlouhou tradici, například již Jan 

Ámos Komenský počítal s použitím novin při výuce na školách (JIRÁK et. al.‚ 

2009, s. 373). 

 Porozumění vědeckým revolucím – média svým senzacechtivým přístupem a 

akcentací novosti ve zprávách podporují pohled na vědu jakožto sled jedné 

vědecké revoluce za druhou. To může paradoxně vést novináře 

k upřednostňování zpráv, které mají větší šanci ukázati se jako liché či 

nepodložené182. Pochopením struktury vědeckých revolucí (KUHN‚ 1962) získají 

čtenáři lepší porozumění vztahu mezi dominantním a alternativním 

paradigmatem a jsou pak lépe vybaveni k náhledu na kontroverzní témata 

související s vědeckými poznatky (RUSSELL‚ 2010, s. 14).  

 Aktivita publika – nové možnosti digitálních médií jsou jenom tak užitečné, jak 

jim to dovolí mediální gramotnost jejich uživatelů. Nevýhodou bezbariérového 

on-line publikování je celá škála zdrojů informací s odlišnou důvěryhodností, a 

                                                      
182 Zprávy, které lépe vyhovují kritériím zpravodajských hodnot (novost, převratnost, neobvyklost) jsou 
často později odhaleny jako nepravdivé, zkreslené či přehnané (GOLDACRE‚ 2009, s. 236). Více v kapitole 
2.4.1. 
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pouze menšina (DEAN‚ 2005) laické veřejnosti dokáže rozhodnout, jak odlišit 

důvěryhodné vědecké informace od různých podvrhů či dezinterpretací. 

Internetové vyhledávače a vědomostní či hodnotící nástroje, různé Wiki   

systémy, blogy183 a sociální sítě přinášejí do oblasti výměny informací podobnou 

otevřenost, jako hnutí svobodného softwaru přineslo do oblasti programování 

(SUNSTEIN‚ 2006, s. 160-72). Internet každopádně čtenáře povzbuzuje a 

vybavuje k aktivnímu ověřování informací (HERMIDA‚ 2010, s. 83), což opět 

vyvolává poptávku směrem k médiím a vědeckým pracovníkům. 

5.3 Vědečtí pracovníci 

Tradiční pohled na popularizaci vědy byl jednoduchý: věda má monopol na pravdu, tuto 

pravdu prezentuje médiím a média tuto jednu pravdu přenášejí ke čtenářům. Z  pohledu 

vědce pak výsledkem takovéto komunikace mohlo být přinejlepším zjednodušení 

problematiky, v horším případě mlžení a odpad. Tento popis popularizace vědy již 

v době aktivního publika nemůže platit, pokud vůbec kdy platil (WEINGART ‚ 1998, s. 

869).  Namísto nahlížení komunikace vědy očima deficitního modelu se na přelomu 

tisíciletí začal prosazovat pohled na vědu ve společnosti, kde se již počítá s aktivitou 

publika, ačkoli i nadále je zachován důraz na jednosměrnou komunikaci vědecké obce 

k veřejnosti v zájmu informování občanů. To se týká i způsobu, jakým by měla být 

v budoucnu věda vyučována na školách – nikoli jako řada daných poznatků, ale jako 

rozvíjející se metoda (STÖCKELOVÁ et. al.‚ 2006, s. 30). 

Postupně se také mění pohled vědců na spolupráci s  médii. Zatímco tradičně na 

komunikaci s tiskem mohlo být nahlíženo jako na něco málem podezřelého, dnes je zcela 

běžné, že si akademické instituce najímají agentury pro komunikaci s  tiskem a veřejností 

(RUSSELL‚ 2010, s. 22-3). Připojili se k řadě institucí, které během 20. století využily 

služeb PR relativně pozdě, zčásti i proto, že dlouho nebylo potřeba povzbuzovat už tak 

veliký zájem tisku nebo veřejnosti o vědu. Zpočátku fungovala tisková oddělení velmi 

tradičně, ale časem se objevily pokusy přeměnit modus operandi tiskových oddělení i 

celých institucí z jednosměrného informačního kanálu na kanál vzdělávací a později 

dokonce na dialogický (BORCHELT et. al.‚ 2010, s. 64-7).   

                                                      
183 Mnoho blogů se zaměřuje právě na popularizaci vědy nebo ověřování a uvádění vědeckých tvrzení 
v médiích na pravou míru. Ben Goldacre uvádí např. CERN Podcast, Science in the City, PLOS nebo 
Significance (GOLDACRE‚ 2009), doplňme ještě Khan Academy, konference TED RSA Animate nebo 
Goldacrův sloupek Bad Scinece. 
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Vědečtí pracovníci mají možnost do určité míry ovlivnit, jakým způsobem budou média 

pracovat s jejich poznatky a jak se tyto poznatky dostanou na veřejnost. Zde je několik 

často uváděných klíčových bodů pro vědce využívajícího nové komunikační možnosti:  

 Aktivní komunikace s novinářem – vědci mohou sami aktivně udržovat 

kontakty s novináři, probírat s nimi novinky i zajímavé dlouhodobé projekty a 

ubezpečit se, že novinář chápe kontext i limity daných poznatků (CHAMBERS et. 

al.‚ 2012). Odborníci a novináři se přou, jak daleko by tento vztah měl zajít, je 

ostatně i na novináři, aby si pohlídal, zda není pouze hlásnou troubou 

konkrétního vědce (BHATTACHARYA‚ 2011). 

 Nová média – ke komunikaci mohou vědcům posloužit tradiční kanály, ale i nová 

média. Kromě nástrojů na úrovni celé instituce otevírají nová média vědcům řadu 

způsobů k otevřenější a přímější komunikaci s publikem, ať už veřejným (skrze 

např. blogy, podcasty či semináře) či specifičtějším, například skrze sociální sítě 

typu LinkedIn, Quora a Twitter. 

 Přednášky, semináře, výstavy – kromě masových a on-line prostředků pro 

kultivaci vědeckého povědomí veřejnosti mohou akademici a vzdělávací instituce 

využít i tradičnější formy komunikace, např. specializované výstavy, přednášky, 

osvětové akce, soutěže apod. (STÖCKELOVÁ et. al.‚ 2006). 

 Předvídání a předcházení omylům – při sestavování tiskové zprávy nebo 

prezentace pro novináře by měl vědec předvídat způsoby, kterými by novinář 

mohl text chybně interpretovat, nebo nežádoucí zkratky, kterými by se mohl 

ubírat, a dodat do textu preventivní usměrňovače. 

 Uvádění informací do kontextu a na pravou míru – ve chvíli, kdy se na 

veřejnost dostane zkreslená informace, kterou vědec považuje za matoucí či 

dokonce škodlivou, neměl by se vzdávat prostředků pro uvádění fám a mýtů na 

pravou míru, ať už skrze své kontakty v médiích či výše zmíněnými postupy, 

které nabízejí nová digitální média (CHAMBERS et. al.‚ 2012). 

 Otevřená věda – vědcova publikační činnost může být otevřenější i v oblasti 

odbornější. Pod pojmem otevřená věda se prosazuje tzv. post-akademický přístup 

k vědeckému poznání (RODRIGUEZ ‚ 2007, s. 362), ve kterém jsou vědci součástí 
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znalostní společnosti a úžeji pracují s „ne-vědci“ (STÖCKELOVÁ et. al.‚ 2006, s. 30) 

například pomocí nově dostupných technologií (SUNSTEIN‚ 2006, s. 160). 

5.4 Mediální pracovníci 

Novinář musí své produkty přizpůsobit zájmu publika. Na problematiku lze nahlížet i 

opačně – publikum je vepsáno do textu, v tom smyslu, že text sám o sobě určuje, pro jaký 

segment publika je určen (BURTON‚ 2005, s. 87). Z hlediska vědecké žurnalistiky to na 

jedné straně znamená větší fragmentaci publika, na druhé straně právě tato fragmentace 

akcentuje úlohu novináře coby popularizátora, kurátora a referenčního rámce. Ve světě 

síťových médií, který je informacemi přesycen, se přesouvá důraz z tvorby obsahu na 

tvorbu osobnějšího pouta se čtenářem (HERMIDA‚ 2010, s. 85). 

Náš průzkum ukázal, že různé rubriky skutečně nabízejí segmentům čtenářů různě 

podané informace. Zdaleka však zatím on-line média nevyužívají nových možností 

prezentace vědeckých poznatků tak, jak by mohla. Hypertextové odkazy, které jsou 

naprosto základním stavebním prvkem webových stránek, jsou stále využívány zcela 

výjimečně.  

Fragmentace publika znamená, že již neexistuje jeden způsob, jak o vědě informovat, 

jedna metoda či postup na „správný“ článek o vědě a jedna cesta, jak veřejnost „učit“. To 

novinářům do značné míry rozvazuje ruce. Nemusejí se tolik soustředit na přizpůsobení 

zprávy obecnému čtenáři, ale naopak pracovat na hlubším propojení se specifickou 

čtenářskou základnou (SHAPIN‚ 1990, s. 1001). Jednou z rýsujících se možností 

takového propojení aktivního publika s odborným novinářem je například koncept 

datové žurnalistiky, kde novinář i čtenáři společně skrze databázové systémy a speciálně 

navržené rozhraní mohou vytvářet (či najít) příběh stvořený z volně dostupných či 

publikem a novinářem spojených dat (BRADSHAW‚ 2012). 

 Vzdělávání v oblasti vědy a technologií – vývoj nových digitálních 

komunikačních nástrojů jde kupředu rychleji, než stíhá většina novinářů 

sledovat. Proto mohou čas od času využít některý z kurzů, které se specializují na 

výuku mediálních pracovníků, a to jak v oblasti komunikačních technologií, tak 

oblastech dalších. 
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 Konzultace s odborným novinářem či vědcem – je zcela samozřejmé, že 

obecně zaměřený novinář se nemůže dokonale orientovat ve všech tématech, se 

kterými se setká. Jeho redakce by mu proto měla poskytnout dostatek možností, 

podpory a času na to, aby témata probral s odborníkem, který je dokáže zařadit 

do kontextu, ať už přímo s vědeckým pracovníkem nebo třeba specializovaným 

kolegou novinářem (RUSSELL‚ 2010, s. 35).  

 On-line experti – na webu či sociální síti může novinář rychle najít ověřeného 

odborníka, který mu může pomoci zasadit informace do širších souvislostí. 

Server Help A Reporter (HARO‚ 2012) například nabízí propojení novinářům 

s experty z odpovídajících odvětví, expertní sociální síť Quora nabízí podobnou 

službu bez ohledu na oblast odbornosti. V českém prostředí má autor při hledání 

experta z  určitého vědního oboru dobré zkušenosti s tiskovými odděleními 

pražských univerzit, Akademie věd ČR nebo již zmíněným spolkem Sysifos. 

 Dohledatelnost zdrojů – jak již bylo opakovaně zmíněno, jedním z nejsnazších 

způsobů, jak vylepšit kvalitu článku a jeho užitečnost pro čtenáře, je uvést 

dostatek informací pro snadnou dohledatelnost a identifikaci zdrojů. Novináři 

sice mohou být krátkodobě motivováni k tomu, aby takovéto informace neuváděli 

a neusnadňovali odhalení případných chyb, z dlouhodobého hlediska je ale 

takovýto návyk prospěšný184 i pro novináře a jeho zdroje. Náš průzkum prokázal 

(kapitola 3.5.4), že dohledatelnost je nejvyšší v článcích specializovaných 

vědeckých rubrik nebo domácího zpravodajství, ovšem i tam je co zlepšovat, 

například častěji využívat přímých hypertextových odkazů.  

5.5 Pozice specializovaných vědeckých novinářů 

Čtenář má již ve svém arzenálu teoreticky dostatek nástrojů na to, aby mohl zprávy 

ověřovat (HERMIDA‚ 2010, s. 83). Samotné technologické dovednosti a možnosti ovšem 

nestačí na zařazení poznatků do kontextu. I zkušený novinář specializující se na vědecká 

témata může mít problém pochopit i jen trochu spletitější aspekty vědeckého výzkumu a 

musí spoléhat na konzultace s experty (HAYDEN‚ 2012). 

                                                      
184 Autor z vlastní zkušenosti ví, že jednoznačná dohledatelnost zdrojů přímo v  článku je často užitečná 
samotnému novináři, např. ve chvíli, kdy na starší článek navazuje. Nepochybná je také hodnota odkazu 
pro odkazovaný zdroj a samozřejmě především pro čtenáře. 
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Do značné míry je tak úloha vědeckého novináře stále stejná – najít způsob, jak zařadit 

nové i starší vědecké poznatky do kontextu, pochopit je tak, aby je mohl vysvětlit čtenáři 

poutavou formou a přitom se nedopustil přílišného zjednodušení (BHATTACHARYA‚ 

2012).  

Kromě toho připadá vědeckému novináři často vyčerpávající povinnost hlídat, zda 

někteří z jeho kolegů nepracují na vědeckých tématech, kde by mohlo dojít k výraznému 

zkreslení či nepochopení, a spolupracovat například na politických tématech s vědecko-

technologickým přesahem (RUSSELL‚ 2010). 

 Vlastní (osobní, odborný) blog či profil  – přestože to může na první pohled 

působit kontraproduktivně, vědecký novinář může mnohé získat z komunikace se 

čtenáři mimo oficiální stránky novin či zpravodajského portálu. Kromě získávání 

kontaktů tak může např. zjistit zájem publika o některé z témat či pomoci 

propojit některé z osamocených článků do širšího celku. 

 Vyhnout se duelům a přehánění – standardní žurnalistické pokrytí vědeckých 

témat si čas od času vyžádá jistá zjednodušení. Jindy novinář přežene možný 

dopad studie, aby obhájil zařazení článku do zpravodajství, nebo postaví článek 

na konfliktu dvou nesouhlasných názorů. Ve vědeckých rubrikách ale takovéto 

techniky nejsou ke zvýšení zájmu nutné (a pochopitelně nejsou žádoucí ani 

v obecném zpravodajství). Místo toho se mohou vědečtí novináři soustředit i na 

rozsáhlejší analýzy, články o vědecké metodě a vědeckých procesech nebo články 

analyzující konkrétní dopady a možnosti daného výzkumu (RUSSELL‚ 2010, s. 37-

9). 

 Práce přímo se zdroji – přestože existují různé názory na to, jak důležité 

skutečně je, aby novinář pracoval s původními vědeckými texty, obvykle se vědci, 

akademici, novináři i čtenáři shodují, že to je žádoucí (RANDERSON‚ 2012). 

Redakce by měla vědeckým novinářům přístup k textům umožnit, případně je 

v zájmu vědců, aby měl novinář text k dispozici a, v případě on-line média, jej 

mohl odkázat hypertextovým odkazem.  

 Znát své limity – vědecký novinář by rozhodně neměl být pouhým tiskovým 

mluvčím vědců, neměl by zapomenout na svou úlohu hlídacího psa a stále se 

snažit o investigativní přístup a hledat nová pojetí svého řemesla (ROBBINS‚ 
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2011). Zároveň ale musí znát své limity a v případě komplikovaného případu 

pozvat experty, kteří mu pomohou situaci pochopit  (HAYDEN‚ 2012).  

 Odborné stránky a shrnutí – pro sledování zpráv přímo u zdroje může 

odbornému novináři dobře posloužit nejen tradiční „embarga“ prestižních 

časopisů, ale také například stránka Knight Science Tracker provozovaná MIT. 

Odborný novinář zde může čerpat inspiraci, vyhledávat konkrétní informace, 

udržovat si přehled nebo získávat kontakty na ostatní vědecké novináře. 

Podobně může využít další vědecké blogy a sociální sítě (RUSSELL‚ 2010, s. 33). 

 Aktivní vzdělávání publika, kolegů i sebe sama – kromě toho, že vědecký 

novinář popularizuje vědu navenek nebo pomáhá uvést vědecká témata do 

kontextu v rámci redakce, nebývá i jemu neustále se vzdělávat a udržovat si 

přehled, i například s použitím výše zmíněných nástrojů. Jedině pak bude moci 

plnit svou hlavní úlohu a při popularizaci vědy směrem ke čtenářům si zároveň 

zachovat bystrý postřeh a kritický úsudek, aby mohl klást upřesňující otázky 

vědcům a byl více než jen jejich tlumočníkem (BHATTACHARYA‚ 2012). 

V dnes dominantním pohledu na způsob, kterým média popularizují vědu směrem 

k veřejnosti, je novinář ten, kdo přináší srozumitelnost, a vědec jako ten, kdo přináší 

fakta. Úkolem novináře pak je prezentovat obojí čtenáři, aniž by se dopustil 

nepřiměřeného zkreslení či překroucení informací (ČADA et. al.‚ 2006, s. 43), přičemž 

demarkační linie takového zkreslení závisí na kontextu rubriky či společenské 

důležitosti tématu.  

Novější, ambicióznější pohled na vědeckého novináře jej ale pozvedá z role pouhého 

překladače a předkladatele do role partnera v dialogu s vědcem (ALDA‚ 2010), který 

zastupuje čtenáře, orientuje se v problematice a může vyjádřit svůj názor 

(BHATTACHARYA‚ 2012), i za cenu, že tím vyprovokuje debatu nad rámec původního 

tématu (RANDERSON‚ 2011). 
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6. Závěr 

Prezentace vědy v médiích představuje komplexní problematiku, jejíž studium se 

neobejde bez porozumění historickému vývoji vědy i médií na straně jedné a 

nejnovějšímu vývoji informačních technologií na straně druhé.  

V úvodu jsme představili mimo jiné i dva z pohledů na pozici vědy ve společnosti a 

kultuře. Tím prvním byla moralizující, dystopická a zároveň fascinující Postmanova vize 

technopolické společnosti likvidující kulturu a vzdělanost, stav společnosti, kdy 

exaktnost, technologie a vědeckost postavila se do pozice neotřesitelné autority, aby 

smetla jakýkoli jiný pohled jako irelevantní (POSTMAN‚ 1993, s. 71). Druhým pohledem 

je optimistický náhled vědce na spásnou vědeckou metodu a rozhodování založené na 

exaktních experimentech a statistických jistotách; vědce, který zasvětil svůj živo t boji 

s kulturálním dopadem nesmyslů, dezinformace a podkopávání zdravého rozumu 

(GOLDACRE‚ 2009, s. 335). 

Takovéto mírně dramatické uvedení do kontextu umožnilo skrze dialog obou pohledů 

podtrhnout důležitost chápání vědeckosti v kontextu, a demonstrovat, jak absence 

tohoto kontextu (ať už v médiích či jinde) může mít důsledky, které (bez ohledu na ten či 

onen výchozí úhel pohledu) lze označit za disonantní a negativní. Důraz na kontext byl 

proto kladen i při kvantitativním výzkumu, který ukázal odlišné zacházení s vědeckými 

zdroji v závislosti na tématu, zarámování, zaměření rubriky i předpokládaného 

„vestavěného“ čtenáře. 

Práce se pokusila uceleně a pestře shrnout v současné době rychle se rozvíjející oblast. 

Autor doufá, že se bude problematice moci nadále věnovat, a to jak prakticky, tak 

teoreticky, neboť postavení vědce i vědeckého novináře prochází nejen v  Evropě 

radikální proměnou. Postavení vědy se mění ze stavu věda a společnost do stavu věda ve 

společnosti (STÖCKELOVÁ et. al.‚ 2006, s. 30), a taková změna je nejen podstatná a 

společensky významná, ale její průběh bude také v mnohém vypovídající o jednotlivých 

institucionálních aktérech, společnosti, publiku, médiích, technologiích  a samotné 

podstatě proměňující se vědy. 
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Summary 

The complex relationship between science and the media has to be understood and 

studied in the context of their historical development. As new technologies came to rise, 

the social and cultural importance of both the scientific enterprise and the mass media 

increased dramatically. Science, being the last metanarrative commonly accepted in the 

contemporary society, serves as the explanatory framework of understanding the reality 

itself. This master’s thesis explored the often complicated relationship between 

scientific discourse and the mass media. Firstly, this thesis investigates the possibility of 

employing various methods of media and communication studies to better understand 

the representation of science in the media (including news values, routines, framing, 

agenda setting etc.) and summarizes the state of science communication in general as 

well as in the Czech Republic.  

In the second part, the representation of science is researched through quantitative 

analysis of selected Czech mass media (print: MF DNES and Právo, on-line:  iDNES.cz and 

Novinky.cz) with emphasis on the framing, the work with sources, framing and referring 

to scientific authority. The Analysis of the collected representative sample of data 

confirms the possibility to utilize various metrics of rationality of the presented 

argument, identifiability of the source and satisfying the scientific norms (CUDOS). The 

evaluation further demonstrates the similar approach to the handling of the sources by 

kindred sections across the media companies and suggested the possible use of k-means 

cluster analysis to group and study similar articles across sections.  

The last two chapters present illustrative case studies of selected examples of science in 

the media, as well as summarize and suggests  various ways of science communication 

cultivation on all levels: from scientists themselves to the media workers to the 

audience, exploring some suggested ways as to cultivate scientific journalism, 

popularization of science and scientific and media literacy. As scientific institutions are 

shifting away from the classical science and the society towards more interactive and 

cooperative model science in the society, all the participants of scientific communication 

can benefit from complex and contextual understanding of the media and science. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Počty článků v jednotlivých dnech 

Den 
iDNES.cz MF DNES Novinky.cz Právo 

celkem věda celkem věda celkem věda celkem věda 

12.1.2011 136 6 76 2 104 11 71 4 

11.2.2011 125 4 84 5 112 1 86 1 

10.3.2011 131 4 79 1 122 5 102 1 

15.4.2011 159 6 91 10 105 4 85 0 

29.5.2011 64 3 0 0 42 0 0 0 

30.5.2011 131 5 53 2 109 4 67 3 

11.6.2011 65 3 45 3 52 2 88 4 

2.7.2011 63 2 60 1 55 2 104 1 

3.7.2011 59 1 0 0 65 1 0 0 

9.8.2011 138 2 65 2 107 4 81 2 

8.9.2011 133 2 43 0 105 2 98 8 

24.10.2011 87 4 48 1 109 2 63 1 

8.11.2011 163 2 64 2 120 4 67 2 

14.12.2011 142 2 61 5 109 3 86 2 

Celkem 1596 46 769 34 1316 45 998 29 

Procenta 2,88 % 4,42 % 3,42 % 2,91 % 
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Příloha č. 2: Kódovací kniha 

Článek  

 Jednotka: článek odpovídající výběrovým kritériím 

 Kritéria: článek obsahuje přímý či implikovaný odkaz na vědeckou autoritu, 

která není ohraničena na jednotlivou událost (nestačí, aby byla vědecká osobnost 

pouze aktérem). 

Základní údaje 

ID 
unikátní číslo článku (předdefinováno) 

1_datum 

2_medium 
1 - idnes 2 – MF DNES 3 - lidovky 4 - LN 5 - novinky 6 – Právo 
3_rubrika 
Vyplnit název rubriky 
3a_podrubrika 
Vyplnit název podrubriky (pokud je uveden) 
4_titulek 
Zkopírovat text celého titulku 
5_text 
Zkopírovat celý text článku (bez titulku a data) 
5a_online 
1-online 2-print 
5b_url 
Pokud on-line 
 

Autor 

6_autor 
jméno autora či autorů 
7_interni 
1 – jde o 
interního 
autora 
rubriky 

2 – jde o 
interního 
autora, jiná 
rubrika 

3 – externí 
autor, 
pravidelný 
přispěvatel 

4 – externí autor, 
méně než 2 články 
ročně 

5 – nelze určit, 
jiné 

8_prevzato 
Agentura (či jiný zdroj) 
1 – článek 
je 
kompletně 
převzat z 
agentury 

2 – článek 
uvádí 
agenturu 
mezi 
autory 

3 – článek 
cituje 
agenturu 

4 – článek 
pracuje 
s tiskovou 
zprávou 

5 – není 
převzato 

6- převzato 
ze 
sesterského 
média 

9 – nelze 
určit 

8a_nazev 
pokud v 8_prevzato vyplněno 1, 2, 3 nebo 4, uvést název 
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Vědecká autorita 

9_autorita 
V článku je s vědou, vědci či vědeckostí operováno jako s autoritou. 
1 – odkaz na 
autoritu 

2 – autorita implikována 3 - jiné 9 – nelze 
určit 

10_ vedci 
Firguruje v článku konkrétní osoba vědce (osoba označená jako vědec)?  
1 – vědci jsou 
hlavním objektem 
zájmu článku 

2 – vědec či vědci 
jsou jedním 
z objektů článku 

3 – vědec či vědci 
pouze jako 
podpůrní aktéři 
pro text 

4 – 
žádní 
vědci 
aktéři 

5 – 
vědec 
autore
m 
článku 

9 – 
nelz
e 
urči
t 

11_odkaz 
Odkazem se rozumí „aluze“, tedy kromě výslovného odkazu i neurčitý odkaz, čerpání 
z textu apod. 
Každý odkaz je dále kódován zvlášť. Více odkazů na stejného aktéra se kóduje jako jeden 
odkaz. 
1 – článek obshuje 
jeden odkaz na 
vědce  

2 – článek 
obsahuje více 
odkazů na vědce 

3 – článek 
obsahuje pouze 
neučitý odkaz 

4 – článek 
neobsahuje žádný 
odkaz 

9 – 
nelz
e 
urči
t 

12_dohledatelnost 
Dohledatelností se myslí konkretizované upřesnění umožňující dohledat odkázané 
osoby/texty. 
1 – je 
uvedeno 
jméno, 
instituce i 
pozice/prof
ese 

2 – je 
uvede
no 
jméno 
a 
institu
ce/ 
profes
e 

3 – je 
zmíněno 
jméno 

4 – je 
zmíněna 
pouze 
instituce 

5 – pouze 
neurčitý 
odkaz  

6 – pouze 
hypertextový 
odkaz  

7 – u různých 
citací různě 

8 – netýká 
se 

9 – nelze 
určit 

12h_hypertext 
1 – obsahuje alespoň 
jeden hypertextový odkaz 

5 – bez hypertextu 9 - nelze určit 

13_sekundarni_zdroje 
Sekundárním zdrojem se rozumí takový, který vychází z (rovněž uvedených) primárních 
zdrojů 
1 – link na sekundární 
zdroj (hypertext) 

2 - textový odkaz 
na sekundární 
zdroj 

3 – nejasný odkaz na 
sekundární zdroj 

4 – 
žádný 
odkaz na 
sekundá
rní zdroj 

14_framing 
Je zřetelně využit některý ze základních rámců pro prezentaci vědecké autority (celý 
článek)? 
1 – rámec 2 – rámec 3 – rámec 4 – rámec 5 – rámec 6 – rámec 7 – rámec 8 –více 9 – bez 
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konfliktu lidského 
zájmu a 
personaliza
ce 

ekonomick
ých 
následků 

zodpovědn
osti 

bezpečnost
i a zdraví 

pobavení a 
nepravděp
odobnosti 

popularizac
e vědy a 
pokroku 

rámců rámce nebo 
nelze 

15_obor 
Do kterého vědeckého oboru článek patří? 
1 – 
přírodní 
vědy 

2 – 
medicína 

3 – 
technolo
gie, 
informat
ika 

4 – 
životní 
prostřed
í 

5 – věda 
jako 
taková 
(role 
vědy ve 
spol.) 

6 – 
psycholo
gie 

7 – 
společen
ské vědy 

8 –
vesmír, 
astrono
mie 

9 – jiný 
obor, 
neurčitý 
obor 

10 – více 
oborů 

11 – 
nelze 
určit, 
netýká 
se 

 

Mertoniánské normy 

16_univerzálnost 
Zdůraznění či zmínění obecnosti, otevřenosti, další využitelnosti  
1 – jasně zmíněno autorem 2 – zmíněno v citaci 3 – nepřímo 

implikováno 
9 – ne nebo 
nelze určit 

17_komunitnost 
Zdůraznění či zmínění komunitního charakteru vědy (návaznost na předchozí 
průzkumy, dlouhodobost, spolupráce apod.) 
1 – jasně zmíněno autorem 2 – zmíněno v citaci 3 – nepřímo 

implikováno 
9 – ne nebo 
nelze určit 

18_nestrannost 
Jasné zmínění nestrannosti, objektivity, nezaujatosti apod. 
1 – jasně zmíněno autorem 2 – zmíněno v citaci 3 – nepřímo 

implikováno 
9 – ne nebo 
nelze určit 

19_skepticismus 
Jasné zmínění metodiky, možnosti popření dalšími výzkumy, limity využití apod.  
1 – jasně zmíněno autorem 2 – zmíněno v citaci 3 – nepřímo 

implikováno 
9 – ne nebo 
nelze určit 

 

Argumentace 

20_data 
Názory jsou podpořené konkrétními výsledky 
1 – ano 2 – částečně 3 – data chybí 

(evidentně 
existují, ale nejsou 
uvedena) 

9 – netýká se, 
nelze určit 

21_vysvetleni 
Vysvětlení metodiky 
1 – jasně 
zmíněno 
autorem 

2 – zmíněno v 
citaci 

3 – nepřímo 
implikováno 

4 – ne nebo 
nelze určit 

9 – netýká se  

22_limity 
Jasné zmínění limitů prezentovaných vědeckých poznatků či závěrů.  
1 – jasně 2 – zmíněno v 3 – nepřímo 4 – ne nebo 9 – netýká se 
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zmíněno 
autorem 

citaci implikováno nelze určit 

23_kontext 
Zasazení do kontextu předchozích výzkumů, současných trendů apod.  
1 – jasně 
zmíněno 
autorem 

2 – zmíněno v 
citaci 

3 – nepřímo 
implikováno 

4 – ne nebo 
nelze určit 

9 – netýká se 

24_prima_rec 
Pokud se vyskytuje přímá řeč v uvozovkách i mimo ně, zvolit 1 
1 – přímá řeč 
v uvozovkách 

2 – zřejmá citace, 
ale bez uvozovek 

3 – ne nebo nelze 
určit 

9 – netýká se  

25_citaci 
Počet provázaných řádků z tabulky citací. 
26_titulku 
Obsahuje titulek článku odkaz na vědeckou autoritu? 
1 – přímý odkaz na 
vědeckou autoritu 

2 – nepřímý odkaz 
na vědeckou 
autoritu 

3 – ne, nelze určit 9 –netýká se 

26a_slovo 
Pokud obsahuje odkaz, uvést. 
27_zanr 
Zasazení do kontextu předchozích výzkumů, současných trendů apod.  
1 – zpravodajstvi, 
novinka 

2 – publicistika, 
magazin 

3 – zábava, life-
style, bulvár 

4 – jiné, nelze určit 

28_poznamka 
Jakákoli další poznámka 
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Příloha č. 3: Kódovací kniha – odkaz  

Odkaz 

 Jednotka: každý ucelený odkaz na konkrétní či neurčitou vědeckou autoritu 

 Kritéria: všechny odkazy na jeden zdroj v jednom článku se kódují jako jeden 

odkaz, za odkaz se nepovažují odkazy na související články, pokud nejsou 

uvedeny přímo v textu 

Základní údaje 

CID 
unikátní číslo citace (předdefinováno) 

ID 
unikátní číslo článku, ze kterého pochází 

1_datum 
2_medium 
1 - idnes 2 – MF DNES 3 - lidovky 4 - LN 5 - novinky 6 – Právo 
3_rubrika 
Vyplnit název rubriky 
4_titulek 
Zkopírovat text celého titulku 
5_text 
Zkopírovat celý text článku (bez titulku a data) 
5a_online 
1-online 2-print 
5b_url 
Pokud on-line 
 

Autor 

6_autor 
jméno autora či autorů 
7_interni 
1 – jde o 
interního 
autora 
rubriky 

2 – jde o 
interního 
autora, jiná 
rubrika 

3 – externí 
autor, 
pravidelný 
přispěvatel 

4 – externí autor, 
méně než 2 články 
ročně 

5 – nelze určit, 
jiné 

8_prevzato 
1 – článek 
je 
kompletně 
převzat z 
agentury 

2 – článek 
uvádí 
agenturu 
mezi 
autory 

3 – článek 
cituje 
agenturu 

4 – článek 
pracuje 
s tiskovou 
zprávou 

5 – 
žádný 
externí 
zdroj 

6- převzato 
ze 
sesterského 
média 

9 – nelze  

8a_nazev 
pokud v 8_prevzato vyplněno 1, 2, 3 nebo 4, uvést název 
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Vědecká autorita 

9_autorita 
Citace odkazuje s vědou jakožto autoritou 
1 – odkaz na autoritu 2 – autorita implikována 3 - jiné 9 – nelze 

určit 
9a_kdo 
Kdo na autoritu vědy odkazuje 
1 – autor článku 
(téma) 

2 – autor článku (podpora) 3 - jiné 9 – nelze 
určit 

10_ vedci 
Firguruje v citaci konkrétní osoba vědce (osoba označená jako vědec)?  
1 – jde o vědce, který je 
tématem článku 

2 – jde o jeden 
z objektů článku 

3 –podpůrný 
aktér  pro text 

4 – není vědec 9 – 
nelze 
určit 

11_odkaz 
Odkazem se rozumí „aluze“, tedy kromě výslovného odkazu i neurčitý odkaz, čerpání 
z textu apod. 
1 – odkaz + citace  2 – pouze citace 3 – pouze 

neurčitý odkaz 
9 – nelze určit 

12_dohledatelnost 
Dohledatelností se myslí konkretizované upřesnění umožňující dohledat odkázané 
osoby/texty. 
1 – je 
uvedeno 
jméno, 
instituce i 
pozice/profes
e 

2 – je 
uvedeno 
jméno a 
instituce/ 
profese 

3 – je 
zmíněno 
jméno 

4 – je 
zmíněna 
pouze 
instituce 

5 – pouze 
neurčitý 
odkaz  

6 – 
hypertextov
ý odkaz  

8 – netýká se 9 – nelze 
určit 

12a_nazev 
Pokud obsahuje  
12b_jmeno 
Pokud obsahuje  
12c_instituce 
Pokud obsahuje  
12d_periodikum 
Pokud obsahuje 
12e_zeme 
Pokud obsahuje 
12f_profese 
Pokud obsahuje 
12g_typ 
Na jaký typ vědecké autority odkazuje 
1-
vědeck
ý text 

2 – 
vědeck
ý text + 

3 – 
vědec o 
konkrét

4 – 
vědec 
odpoví

5 – 
vědec 
(jiné) 

6 – jiný 
odborn
ík 

7 – 
neurčit
ý nebo 

8 - jiné 9 – 
nelze 
určit 
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autor ním 
výzkum
u 

dající 
na 
otázku 

obecný 
odkaz 

12h_hypertext 
1 – 
hypertext 
na 
konkrétní 
text 

2 – 
hypertext 
na 
obecnou 
stránku 

3 – 
hypertext 
na sociální 
síť, blog či 
profil 

4 – 
hypertext - 
jiné 

5 – bez 
hypertextu 

9 - nelze určit 

13_sekundarni_zdroje 
Sekundárním zdrojem se rozumí takový, který vychází z (rovněž uvedených) primárních 
zdrojů 
1 – link na sekundární zdroj 
(hypertext) 

2 - textový odkaz na 
sekundární zdroj 

3 – nejasný odkaz na 
sekundární zdroj 

4 – žádný 
odkaz na 
sekundár
ní zdroj 

13a_nazev 
Pokud obsahuje 
14_framing 
Je zřetelně využit některý ze základních rámců pro prezentaci vědecké autority (citace)?  
1 – rámec 
konfliktu 

2 – rámec 
lidského 
zájmu a 
personalizace 

3 – rámec 
ekonomickýc
h následků 

4 – rámec 
zodpovědnos
ti 

5 – rámec 
bezpečnosti a 
zdraví 

6 – rámec 
pobavení a 
nepravděpod
obnosti 

7 – rámec 
popularizace 
vědy a 
pokroku 

9 – bez rámce 
nebo nelze 

15_obor 
Do kterého vědeckého oboru odkaz patří? 
1 – 
přírodní 
vědy 

2 – 
medicína 

3 – 
technolog
ie, 
informati
ka 

4 – životní 
prostředí 

5 – věda 
jako 
taková 
(role vědy 
ve spol.) 

6 – 
psycholog
ie 

7 – 
společens
ké vědy 

8 –vesmír, 
astronomi
e 

9 – jiný 
obor, 
neurčitý 
obor 

11 – nelze 
určit, 
netýká se 

 

 

Mertoniánské normy 

16_univerzálnost 
Zdůraznění či zmínění obecnosti, otevřenosti, další využitelnosti  
2 – zmíněno v citaci 3 – nepřímo implikováno 9 – ne nebo nelze určit 
17_komunitnost 
Zdůraznění či zmínění komunitního charakteru vědy (návaznost na předchozí 
průzkumy, dlouhodobost, spolupráce apod.) 
2 – zmíněno v citaci 3 – nepřímo implikováno 9 – ne nebo nelze určit 
18_nestrannost 
Jasné zmínění nestrannosti, objektivity, nezaujatosti apod.  
2 – zmíněno v citaci 3 – nepřímo implikováno 9 – ne nebo nelze určit 
19_skepticismus 
Jasné zmínění metodiky, možnosti popření dalšími výzkumy, limity využití apod.  
2 – zmíněno v citaci 3 – nepřímo implikováno 9 – ne nebo nelze určit 
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Argumentace 

20_data 
Názory jsou podpořené konkrétními výsledky 
1 – ano 2 – částečně 3 – data chybí 

(evidentně 
existují, ale nejsou 
uvedena) 

9 – netýká se, 
nelze určit 

21_vysvetleni 
Vysvětlení metodiky 
2 – zmíněno v citaci 3 – nepřímo 

implikováno 
4 – ne nebo nelze 
určit 

9 – netýká se  

22_limity 
Jasné zmínění limitů prezentovaných vědeckých poznatků či závěrů.  
2 – zmíněno v citaci 3 – nepřímo 

implikováno 
4 – ne nebo nelze 
určit 

9 – netýká se  

23_kontext 
Zasazení do kontextu předchozích výzkumů, současných trendů apod.  
2 – zmíněno v citaci 3 – nepřímo 

implikováno 
4 – ne nebo nelze 
určit 

9 – netýká se  

24_primarec 
Přímá řeč, přímá citace? 
1 – přímá řeč 
v uvozovkách 

2 – zřejmá citace, 
ale bez uvozovek 

3 – ne nebo nelze 
určit 

9 – netýká se  

24a_vety 
Počet vět v uvozovkách (celkem) 
1 – dvě a méně 2 – tři až šest 3 – sedm a více 9 – netýká se 
25_poznamka 
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Příloha č. 4: Odkazy na sekundární zdroje – tabulka   

 

 

 

  

počet článků procentuální podíl 

Médium - rubrika 

sekundární 

zdroj 

bez 

sekundárního 

zdroje 

sekundární 

zdroj 

bez 

sekundárního 

zdroje 

iDNES.cz - Technet 4 4 50,0% 50,0% 

iDNES.cz - Ona 5 15 25,0% 75,0% 

iDNES.cz - Zprávy 5 6 45,5% 54,5% 

iDNES.cz - ostatní 3 4 42,9% 57,1% 

iDNES.cz - celkem 17 29 37,0% 63,0% 

MF DNES - Ze světa 0 8 0,0% 100,0% 

MF DNES - Zdraví - příloha 0 6 0,0% 100,0% 

MF DNES - Věda - příloha 1 6 14,3% 85,7% 

MF DNES - Z domova 0 8 0,0% 100,0% 

MF DNES - ostatní 0 5 0,0% 100,0% 

MF DNES - celkem 1 33 2,9% 97,1% 

Novinky.cz - Koktejl 0 5 0,0% 100,0% 

Novinky.cz - Věda a školy 1 9 10,0% 90,0% 

Novinky.cz - Žena 6 19 24,0% 76,0% 

Novinky.cz - ostatní 1 4 20,0% 80,0% 

Novinky.cz - celkem 8 37 17,8% 82,2% 

Právo - Café - příloha 1 7 12,5% 87,5% 

Právo - Ze zahraničí 7 8 46,7% 53,3% 

Právo - ostatní 2 4 33,3% 66,7% 

Právo - celkem 10 19 34,5% 65,5% 
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Příloha č. 5 – Atributy jednotlivých odkazů usnadňující dohledatelnost – tabulka 

Rubrika 
Celkem 
odkazů název jméno instituce 

periodik
um země profese 

iDNES.cz - Auto 1 

 

1 1 

 

1 1 

iDNES.cz - Cestování 1 

    

1 1 

iDNES.cz - Ekonomika 2 

 

2 2 

 

2 2 

iDNES.cz - Hobby 3 

 

2 3 

 

3 1 

iDNES.cz - Mobil 1 
 

1 1 
 

1 1 

iDNES.cz - Ona 35 

 

22 11 4 26 23 

iDNES.cz - Technet 14 4 12 6 8 14 8 

iDNES.cz - Xman 2 

 

2 1 1 2 2 

iDNES.cz - Zprávy 17 
 

13 11 3 16 13 

iDNES.cz - Celkem 76 4 55 36 16 65 51 

        MF DNES - Ekonomika 1 

 

1 

  

1 1 

MF DNES - Názory 1 
      MF DNES - Titulní stana 2 
 

2 1 
 

2 1 

MF DNES - Titulní strana 1 

 

1 1 1 1 1 

MF DNES - Věda - příloha 12 

 

11 9 3 12 12 

MF DNES - Z domova 14 

 

12 5 

 

14 14 

MF DNES - Zdraví - příloha 8 

 

3 4 

 

4 8 

MF DNES - Ze světa 10 
 

5 3 
 

7 10 

MF DNES - celkem 49 0 35 23 4 41 47 

        Novinky.cz - Domácí 2 
 

2 2 
 

2 2 

Novinky.cz - Kariéra 2 

 

1 

  

1 2 

Novinky.cz - Koktejl 6 
 

3 1 
 

5 5 

Novinky.cz - Věda a školy 14 

 

11 11 9 13 13 

Novinky.cz - Zahraničí 3 
 

3 1 
 

3 3 

Novinky.cz - Žena 33 

 

23 20 3 27 30 

Novinky.cz - celkem 60 0 43 35 12 51 55 

        Právo - Café - příloha 20 1 16 17 5 20 16 

Právo - Titulní stana 4 

 

3 3 2 4 3 

Právo - Věda 1 

 

1 1 

 

1 1 

Právo - Zahraničí 1 
 

1 1 
 

1 1 

Právo - Ze zahraničí 18 
 

7 12 2 15 14 

Právo - Zpravodajství 2 

 

1 2 

 

2 2 

Právo – celkem 46 1 29 36 9 43 37 

        

Celkový součet 231 5 162 130 41 200 190 
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Rubrika 
Celkem 
odkazů název jméno instituce 

periodik
um země profese 

iDNES.cz - Auto 1 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

iDNES.cz - Cestování 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

iDNES.cz - Ekonomika 2 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

iDNES.cz - Hobby 3 0,0% 66,7% 100,0% 0,0% 100,0% 33,3% 

iDNES.cz - Mobil 1 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

iDNES.cz - Ona 35 0,0% 62,9% 31,4% 11,4% 74,3% 65,7% 

iDNES.cz - Technet 14 28,6% 85,7% 42,9% 57,1% 100,0% 57,1% 

iDNES.cz - Xman 2 0,0% 100,0% 50,0% 50,0% 100,0% 100,0% 

iDNES.cz - Zprávy 17 0,0% 76,5% 64,7% 17,6% 94,1% 76,5% 

iDNES.cz - Celkem 76 5,3% 72,4% 47,4% 21,1% 85,5% 67,1% 

        MF DNES - Ekonomika 1 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

MF DNES - Názory 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

MF DNES - Titulní stana 2 0,0% 100,0% 50,0% 0,0% 100,0% 50,0% 

MF DNES - Titulní strana 1 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

MF DNES - Věda - příloha 12 0,0% 91,7% 75,0% 25,0% 100,0% 100,0% 

MF DNES - Z domova 14 0,0% 85,7% 35,7% 0,0% 100,0% 100,0% 

MF DNES - Zdraví - 
příloha 8 0,0% 37,5% 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

MF DNES - Ze světa 10 0,0% 50,0% 30,0% 0,0% 70,0% 100,0% 

MF DNES - celkem 49 0,0% 71,4% 46,9% 8,2% 83,7% 95,9% 

        Novinky.cz - Domácí 2 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Novinky.cz - Kariéra 2 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

Novinky.cz - Koktejl 6 0,0% 50,0% 16,7% 0,0% 83,3% 83,3% 

Novinky.cz - Věda a školy 14 0,0% 78,6% 78,6% 64,3% 92,9% 92,9% 

Novinky.cz - Zahraničí 3 0,0% 100,0% 33,3% 0,0% 100,0% 100,0% 

Novinky.cz - Žena 33 0,0% 69,7% 60,6% 9,1% 81,8% 90,9% 

Novinky.cz - celkem 60 0,0% 71,7% 58,3% 20,0% 85,0% 91,7% 

        Právo - Café - příloha 20 5,0% 80,0% 85,0% 25,0% 100,0% 80,0% 

Právo - Titulní stana 4 0,0% 75,0% 75,0% 50,0% 100,0% 75,0% 

Právo - Věda 1 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Právo - Zahraničí 1 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Právo - Ze zahraničí 18 0,0% 38,9% 66,7% 11,1% 83,3% 77,8% 

Právo - Zpravodajství 2 0,0% 50,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Právo - celkem 46 2,2% 63,0% 78,3% 19,6% 93,5% 80,4% 

        

        Celkový součet 231 2,2% 70,1% 56,3% 17,7% 86,6% 82,3% 
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Příloha č. 6: Srovnání rubrik podle kritérií dohledatelnosti a vědeckosti  

 

Celkem 
odkazů Dohledatelnost Argument Vědeckost 

online 136 3,11 2,95 1,64 

iDNES.cz 76 2,99 2,88 1,32 

Věda a technika 16 3,50 3,75 4,19 

Zpravodajství - domácí 10 3,60 3,50 1,20 

Zpravodajství - zahraniční 5 2,40 2,60 1,80 

Žena a zdraví 35 2,51 2,43 0,17 

ostatní 10 3,50 2,60 0,60 

Novinky.cz 60 3,27 3,03 2,05 

Věda a technika 14 4,07 3,93 3,93 

Zpravodajství - domácí 2 4,00 5,00 0,00 

Zpravodajství - zahraniční 3 3,33 1,33 3,33 

Žena a zdraví 33 3,12 3,09 1,45 

ostatní 8 2,25 1,38 1,25 

tisk 95 3,21 3,15 2,37 

MF DNES 49 3,06 3,16 2,45 

Věda a technika 12 3,92 3,42 3,83 

Zpravodajství - domácí 14 3,21 4,00 2,93 

Zpravodajství - zahraniční 8 2,75 1,75 2,75 

ostatní 15 2,40 2,93 0,73 

Právo 46 3,37 3,13 2,28 

Věda a technika 21 3,76 3,71 3,00 

Zpravodajství - domácí 2 3,50 4,00 1,00 

Zpravodajství - zahraniční 19 2,84 2,68 1,89 

ostatní 4 3,75 1,75 1,00 

Celkový součet 231 3,15 3,03 1,94 
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Příloha č. 7: Články odkazující na vědu z  produkce tiskových agentur – tabulka 

  
průměr 

 

počet článků Dohledatelnost Argument Vědeckost Délka 

ČTK 8 2,66 2,88 2,13 1867,00 

Famous 8 3,63 2,38 1,19 1175,00 

DPA 6 2,17 2,67 1,17 1270,67 

Korzo 3 3,50 3,00 2,00 1567,67 

Reuters 2 3,00 2,50 0,50 2418,50 

AP 1 1,00 0,00 0,00 757,00 

Celkem 28 2,88 2,57 1,45 1509,18 
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Příloha č. 8: Kvadranty podle Dohledatelnosti a Vědeckosti – graf + tabulka 

Počet článků v kvadrantech podle rozdělených podle průměrné dohledatelnosti a 

průměrné vědeckosti. 

  

Věda a technika 1 25 

Zpravodajství - domácí 4 5 

Zpravodajství - zahraniční 2 9 

Žena a zdraví 11 7 

ostatní 7 2 

Celkem 25 48 

Věda a technika 2 8 

Zpravodajství - domácí 5 2 

Zpravodajství - zahraniční 12 5 

Žena a zdraví 23 4 

ostatní 16 4 

Celkem 58 23 
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Příloha č. 8: Využité rámce v jednotlivých rubrikách – tabulka 

 

be
z 

rá
m

ce
 

ek
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ic

ké
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ás
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d
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y 
a 

po
kr

ok
u

 

zd
ra

ví
 a

 b
ez

pe
čn

os
t 

zo
dp

ov
ěd

no
st

 

iDNES.cz - Auto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

iDNES.cz - Cestování 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

iDNES.cz - 
Ekonomika 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

iDNES.cz - Hobby 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

iDNES.cz - Mobil 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

iDNES.cz - Ona 5% 5% 0% 30% 20% 0% 35% 5% 

iDNES.cz - Technet 13% 0% 0% 0% 0% 75% 13% 0% 

iDNES.cz - Xman 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 

iDNES.cz - Zprávy 0% 0% 27% 9% 0% 18% 36% 9% 

MF DNES - 

Ekonomika 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

MF DNES - Názory 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

MF DNES - Titulní 
stana 0% 0% 0% 0% 0% 33% 67% 0% 

MF DNES - Věda - 

příloha 0% 0% 29% 14% 0% 57% 0% 0% 

MF DNES - Z domova 0% 0% 38% 38% 0% 13% 0% 13% 
MF DNES - Zdraví - 
příloha 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

MF DNES - Ze světa 13% 0% 13% 13% 25% 25% 0% 13% 

Novinky.cz - Domácí 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

Novinky.cz - Kariéra 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

Novinky.cz - Koktejl 0% 0% 20% 0% 60% 20% 0% 0% 
Novinky.cz - Věda a 

školy 20% 0% 0% 0% 0% 70% 10% 0% 

Novinky.cz - 
Zahraničí 0% 0% 33% 33% 0% 0% 33% 0% 

Novinky.cz - Žena 12% 0% 8% 28% 12% 8% 24% 8% 

Právo - Café - příloha 0% 0% 0% 25% 13% 50% 13% 0% 

Právo - Titulní stana 0% 0% 0% 0% 33% 67% 0% 0% 

Právo - Věda 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Právo - Ze zahraničí 13% 0% 0% 20% 0% 33% 13% 20% 

Právo - Zpravodajství 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 

Celkový součet 8% 2% 8% 18% 9% 25% 23% 6% 

 

  



194 
 

Příloha č. 9: Průměrné hodnoty souhrnů v jednotlivých rubrikách – tabulka 

 

Graf 40 - Průměrné hodnoty souhrnných proměnných (n=154) 
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