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médiích, rozpoutala i relativně intenzivní a širokou debatu, která šla daleko až za 
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1. Úvod 

Policejní zásah proti účastníkům technoparty CzechTek 2005 vyvolal bouřlivé 

diskuse mezi politiky a občany a v médiích otevřel polemiku na téma, zda byl zásah 

odůvodněný a přiměřený či nikoliv. Stovky lidí vyšly proti zásahu protestovat ulic a 

před ministerstvo vnitra. 

V této práci se pokusíme analytickými metodami zjistit, nakolik byla mediální 

reprezentace a následná polemika o CzechTeku 2005 objektivní a vyvážená, jak se 

vychýlila, zda ve prospěch/neprospěch Policie ČR nebo prospěch/neprospěch 

účastníků technoparty. Pokusíme se odpovědět i na to, zda byl policejní zásah na 

CzechTeku 2005 odůvodněný a přiměřený. A to v porovnání dvou deníků -

celostátní Mladé fronty Dnes a regionálního Tachovského deníku v období od 27. 

července do 8. srpna 2005. 

Než ale přejdeme k analýze a výsledkům analýzy samé, pokusíme se v první 

oddílu této diplomové práce odpovědět na to, proč se téma CzechTek 2005 dostal do 

popředí mediálního diskurzu. Pokusíme se charakterizovat subkulturu příznivců 

techno hudby. Přístup do médií by měl mít každý. V případě menšin - jako jsou i 

vyznavači technoparty - je pozornost ze strany médií vůči nim omezená. Pokud se 

ovšem nestřetnou s polidštěna akci, která se koná zřejmě nelegálně. Informace o 
i 

subkultuře jsem čerpala především z knihy Dicka Hebdige „Subculture: The Meaning 

of Style", kde Hebdige popisuje různé subkultury poválečné Anglie - punkery, 

skinhedy, mods, teddy boys apod. Uvedeme i teoretické přístupy ke zpravodajským 

normám týkající se objektivity a nestrannosti či předpojatosti a vyváženosti. 

Zaměříme se také na definici mediální reprezentace. 

Druhý oddíl práce popisuje metodologii výzkumné metody: kvantitavní 

obsahové analýzy. Definujeme si výzkumný problém a formulujeme základní 

výzkumné otázky. Určíme také základní soubor jednotek analýzy a vystavíme 

kategorie obsahu, které budeme analyzovat. Součástí tohoto oddílu je i výstavba 

systému kvalifikace jednotlivých proměnných. Literaturou, která byla pro obsahovou 

analýzu základní, je kniha Winfrieda Schulze a spol. „Analýza obsahu mediálních 

sdělení" a „Mass Media Research: An Introduction" od Rogera D. Wimmera a 

Josepha R. Dominicka. 

Výsledky analýzy prezentujeme ve třetím oddíle, který je rozdělen do dvou 

částí. Nejprve předkládá výsledky obsahové analýzy článků a fotografií 
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v Tachovském deníku. Druhá část se týká prezentace výsledků analýzy článků 

fotografií v Mladé frontě Dnes. 

V posledním oddíle diplomové práce porovnáme základní hypotézu 

výzkumné otázky s výsledky zjištěnými kvantitativní obsahovou analýzou 

sledovaných denících za sledované období. 



2. Subkultura a životní styl 

Subkultura stojí jako protiklad masové či populární kultury. Subkulturu vytváří 

většinou mladí lidé. „To, že se přidají k určité subkultuře, je izoluje od většinové 

společnosti. Tato izolace je často zdůrazněna a potvrzena samotnými médii. Někteří 

teenageři jsou opravdu nepochopeni."1 

Dick Hebdige ve své zásadní práci o subkulturách „Subculture: The Meaning 

Of Style"2 charakterizuje subkulturu jako projev chaosu, zvrácený zlom3 a jako hluk 

(protiklad zvuku)4. Subkultury zasahují do uspořádaných souvislostí, které vedou od 

skutečných událostí k jejich reprezentaci v médiích. Společnost by neměla proto 

podceňovat sílu nápadné subkultury. Nebrat ji jako metaforu potenciální anarchie 

někde „mimo", ale jako skutečný mechanismus sémantického nepořádku. 

Jednodušeji, nápadné subkultury vyjadřují zakázané obsahy (vědomí třídy, vědomí 

rozdílnosti) v zakázaných formách (přestupky v oblečení a chování, kódech, 

překračování zákona apod.).5 Vedle oblečení patří mezi subkulturní znaky i hudba či 

vyjadřování. 

Subkultury se staví proti mainstreamu. Aby se určitá subkultura stala jeho 

součástí, musí být splněny dvě podmínky: 

• přeměna subkulturních znaků (oblečení, hudba) do předmětů masové 

produkce, komodifikace kultury; 

• dominantní skupiny, jako je policie, justice a média, se musí přestat 

chovat vůči subkulturám deviantně.6 

2.1. Subkultura příznivců techno hudby 

Příslušníky určité subkultury jsou i příznivci techno hudby, kteří sami sebe 

nazývají technaři nebo tel^naři. Definují se jako subkultura založená především na ^ 

osobní svobodě jednotlivce a respektu k ostatním. A to požadují i po státních 

orgánech. „Neděláme hudbu pro peníze, hudba nás neživí, je to prostředek naší 

1 Storey, John: Cultural Tudory and Popular Culture: A Reader. Prentice Hall, 1998, s. 62 
2 Dick Hebdige zde popisuje různé subkultury poválečné, kteří schválně provokovali svou jinakostí. 
3 unnatural break 
4 „noise" (as opposed to sound) 
5 srov. Hebdige, Dick: Subculture: The Meaning of Style. Routledge, 1987, s. 90 
6 srov. Hebdige, Dick: Subculture: The Meaning of Style. Routledge, 1987, s. 94 
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seberealizace, a proto je CzechTek už léta nejúspěšnějším českým festivalem vůbec. 

Proto je místem, kde vzniká občanská společnost. "7 

Příznivci techno hudby si vytvořili vlastní scénu. Jejich životním stylem je vedle 

hudby i vzájemné setkávání na velkých technoparty. Nazývají je „freeparty". Jde o 

akce pořádané lidmi, kterým nevyhovuje prostředí velkých tanečních hal a s nimi 

souvisejícího zábavního průmyslu. „Party je pro nás místem sounáležitosti, 

setkávání, poznávání nových přátel, svébytná komunita dospělých účastníků 

technoparty je inspirativním prostředím, které dodává energii, elán a optimismus do 

jiných oblastí života - jako je často studium vysokých škol či náročná zaměstnání v 

oblasti informačních technologií.8 Takto vyznavači techno hudby charakterizují jádro 

své neobvyklé kultury i tvář techna, kterou média vzhledem k pochopitelnému 

neporozumění něčemu novému a cizímu nevidí. 

Po majoritní společnosti chtějí, aby jim vyšla vstříc a umožnila věnovat se 

volném čase zábavě na vhodných, nikým nepoužívaných místech. „Uděláme, co 

budeme moci, aby se předešlo jakýmkoli problémům. Věříme, že se i naše kultura 

může stát součástí mnohotvárné reality této země."9 

7 Motejl, O: Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv k postupu Policie ČR proti účastníkům 
CzechTeku 2005. Brno, 2006, s. 10 
8 United Czech soundsystems: Technokultura a společnost. 2001. www.techno.cz 
9 United Czech soundsystems: Technokultura a společnost. 2001. www.techno.cz 
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3. CzechTek - společenské zadání pro média 

Tradice velkých technoparty vzniká v České republice v druhé polovině 90. let. 

Podle definice účastníků technoparty z Česka jejich cílem je „dobře se pobavit 

s podobně zaměřenými lidmi z celého světa a poslechnout si hudbu, kterou máme 

rádi."10 

Technoparty CzechTek se koná už 12 let v České republice každý rok, vždy 

na nějaké rozlehlé louce či pozemku. Její pořadatelé a účastníci do poslední chvíle 

tají, na jakém místě se bude konat a zda mají souhlas majitele pozemku. Účastní se 

jí desetitisíce lidí, příznivci přijíždějí i ze zahraničí. Technoparty CzechTek většinou 

trvá déle než jeden den. Příznivci techna se na místo sjíždějí v ojetých autech, táboří 

v kempech a techno hudbu považují za svoji životní filozofii. 

Srážky příslušníků určité subkultury a policistů Qak v České republice, tak i 

v zahraničí) patří v médiích mezi sledovaná témata, která se dostávají do popředí 

zpravodajství. Ať už se jedná o koncerty neonacistů, kde je vždy přítomna policie, 

protestní pochody skinheadů a anarchistů na Prvního máje, či střet vyznavačů 

technokultury a policistů. Zásahy policistů obecně jsou médii velmi sledovány, 

především to, jak proběhly a zda nebyly brutální. 

3.1. Charakterist ika CzechTeku 

CzechTek se navenek prezentuje jako předem neorganizovaná, spontánně 

vzniklá technoparty. Je charakteristická tím, že se odehrává ve volné krajině na 

pozemcích o rozloze v řádech desítek hektarů (na které zpravidla není za účelem 

technoparty uzavřena smlouva o užívání) za účasti deseti až třiceti tisíc osob po 

dobu více jak jednoho dne. Hudební produkci zajišťují desítky soundsystémů -

systému reproduktorů - které si účastníci přivezou s sebou. Hudební produkce 

probíhá současně, proto každý soundsystém zaujímá vlastní místo. Kolem každého 

soundsystému spontánně vzniká větší či menší, ohraničený prostor, jehož hranici 

tvoří například jakési stánky s občerstvením. Uvnitř tohoto prostoru vzniká prostor pro 

tanečníky. 

1 0 Motejl, O: Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv k postupu Policie ČR proti účastníkům 
CzechTeku 2005. Brno, 2006, s. 10 
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3.2. CzechTek 2005 

Dvanáctý ročník CzechTeku se konal od 29. července 2005 v Mlýnci na 

Tachovsku. Vzhledem k tomu, že ten loňský v Boněnově na Tachovsku ukončila 

policie, média se na dění kolem technoparty CzechTek 2005 více zaměřila. Ještě než 

technoparty stačila začít, policie účastníky CzechTeku 2005 rozehnala. Policejní 

zásah proti konání technoparty CzechTek probíhal ve dvou vlnách - 29. a 30. 

července 2005. Vyžádal si desítky zraněných na straně účastníků technoparty i mezi 

policisty. Na pozemcích vznikla škoda přes 300 tisíc korun. Po dobu zásahu byla 

zablokovaná i dálnice D5, která sousedila s loukou, kde se technoparty měla konat. 

Na dálnici vznikla další škoda za zhruba 230 tisíc korun. 

Policie ČR zásah odůvodnila tím, že bránila soukromé pozemky, na které 

účastníci technoparty vstoupili bez povolení. Nájemce pozemků Václav Šroub měl 

ale v rukou platnou smlouvu, která ho ke vstupu na některé pozemky opravňovala. 

3.2.1. Události, které vstupovaly do konání CzechTeku 2005 

V následujícím textu této kapitoly se pokusíme prezentovat události, které 

vstupovaly do konání CzechTeku 2005 v období od 27. července do 8. srpna 2005, a 

to bez ohledu na sledovaná média. Vycházíme z Infobanky agentury ČTK, která by 

se dala považovat za objektivní: 

27. července 2005 

Do České republiky se začínají sjíždět příznivci technoparty CzechTek 2005. 

Skupiny účastníků se shlukují v jednotlivých městech na parkovištích, před 

hypermarkety nebo v kempech. V pohotovosti jsou policisté i na hranicích. Některé 

příznivce techna odmítli policisté vpustit do České republiky, protože neměli platné 

cestovní doklady, povinnou výbavu v autě, jejich psi neměli očkovací průkazy nebo 

bylo ve vozidle mnoho lidí11. 

28. července 2005 

Spekulace ohledně místa konání technoparty CzechTek 2005 jsou v médiích 

na svém vrcholu. ČTK uveřejňuje zprávu, že CzechTek 2005 bude podle internetové 

stránky http://czechtek.bloguje.cz legální.12 Pokračuje příval účastníků technoparty 

přes hranice České republiky. Policisté už odmítli vpustit desítky osob.13 

11 Prokš, Václav: Západočeské hraniční přechody zaplavuji auta mířící na CzechTek. ČTK, 2005, s. 1 
12 Pešková, Lada: Web: CzechTek se uskutečni na soukromé louce, bude tak legální. ČTK, 2005, s. 1 
13 Pešková, Lada: Policie vrací z hranic desítky zahraničních účastníků CzechTeku. ČTK, 2005, s. 1 
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29. července 2005 

Hodinu po půlnoci se začali sjíždět účastníci technoparty do okolí Mlýnce na 

Tachovsku, kde si organizátoři pronajali pozemek. Policie odmítla technaře do 

lokality vpustit a zablokovala sjezd z dálnice D5, kterou účastníci svými vozy ucpali. 

Po 14. hodině policisté vyklidili dálniční sjezd na Mlýnec. Premiér Jiří Paroubek 

vyzval ministra vnitra Františka Bublana, aby postupoval proti účastníkům co 

nejrázněji. Po 17. hodině zůstaly na louce, kde se měla party konat, pouze desítky 

lidí, kterým dali policisté čas na odvoz aparatur. Kolem 22. hodiny na louce hrály 

zvukové aparatury a tančilo několik desítek lidí. Policisté na místo nevpouštěli auta. 

30. července 2005 

Do rána se počet účastníků CzechTeku 2005 podle odhadů zvýšil na stovky 

až tisíce. Po poledni začaly přijíždět policejní posily. Majitelé pozemků kolem louky 

podali trestní oznámení na účastníky srazu. Krátce po 15. hodině policie oznámila, že 

se rozhodla technoparty ukončit. Účastníci, kterých bylo asi 5000, údajně spáchali 

trestný čin poškozování cizí věci. Zhruba v 16:30 více než tisícovka policistů 

(převážně tzv. těžkooděnců) začala postupovat proti účastníkům akce. Před šestou 

hodinou večer se policistům podařilo proniknout až k hudebním aparaturám. Zhruba 

třetina účastníků se dostala zpátky za policejní kordony. Zásah provázelo množství 

potyček, na obou stranách byly desítky zraněných, policie několik osob zatkla. 

Policisté použili vodní děla a slzný plyn, technaři házeli lahve. Ministr vnitra Bublán 

zásah policie podpořil, naopak ostře jej kritizoval stínový ministr vnitra Ivan Langer z 

ODS. Po 19. hodině se před sídlem ministerstva vnitra v Praze na Letné začali 

scházet mladí lidé, kteří protestovali proti zásahu. Situace u Mlýnce se večer 

uklidnila, zásah skončil v 23:30. Během CzechTeku 2005 zemřel při dopravní nehodě 

jeden z účastníků party; zřejmě jej srazil kamion, který z místa ujel. 

31. července 2005 

Stovky až tisíce převážně mladých lidí protestovaly proti zásahu v Praze před 

sídlem ministerstva vnitra a u Úřadu vlády. Protest proti zásahu se konal i v Brně. 

Premiér Paroubek označil policejní zásah za adekvátní. Prezident Václav Klaus 

označil zásah za sporný a těžko obhajitelný. Ke kritikům zásahu se vedle opozice 

přidali i někteří vládní politici - ministr spravedlnosti Pavel Němec (US-DEU) či 

ministryně školství Petra Buzková (ČSSD). 
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1. srpna 2005 

Před sídlem ministerstva vnitra se odpoledne znovu sešli odpůrci zásahu; 

demonstrace, na kterou přišel i bývalý prezident Václav Havel, se změnila ve 

spontánní technoparty. Prezident Václav Klaus uvedl, že zásah byl hrubou chybou. 

Řada převážně zahraničních technařů se usadila na prostranství před 

vysokoškolskými kolejemi na pražském Strahově. 

2. srpna 2005 

Policie zatím obvinila osm účastníků technoparty, většinou kvůli útoku na 

veřejného činitele. Premiér Paroubek a ministr Bublán nabídli prostřednictvím 

exprezidenta Havla jednání účastníkům technoparty. Protestní akce se konaly v 

Praze, v Brně, Ostravě či Plzni. Policie oznámila, že při zásahu bylo zraněno 89 

policistů. Akce na pražském Strahově přerostla v menší technoparty; obyvatelé si 

stěžují na hudbu a nepořádek, policie tady nezasáhla. 

3. srpna 2005 

Ministr Bublán se sešel s exprezidentem Havlem. Ministr spravedlnosti Pavel 

Němec požádal Krajské státní zastupitelství v Plzni o prošetření okolností policejního 

zásahu. Premiér Jiří Paroubek přijel do místa konání technoparty. Kritici zásahu 

žádali vznik parlamentní vyšetřovací komise. Demonstrace proti zásahu se konaly v 

Praze, Plzni či Olomouci. Ministr Bublán oznámil, že policie nebude při pokračujících 

akcích účastníků CzechTeku 2005 v Praze zasahovat násilně. Ministr Bublán také 

uvedl, že ministerstvo vnitra chce využít služeb některé advokátní kanceláře, která by 

vypracovala nezávislý právní rozbor policejního zásahu na CzechTeku 2005. Senátní 

výbor pro obranu a bezpečnost usoudil, že policejní zásah byl nepřiměřený. Výbor 

pro lidská práva dospěl k závěru, že zákrok by měla vyšetřit Inspekce ministra vnitra. 

Ke kritikům zásahu se přidal Český helsinský výbor. Policisté zadrželi na Strahově 

Itala, jenž při dřívější demonstraci údajně najížděl do policistů. Cizince, u něhož 

nalezli 11 gramů hašiše, obvinili z útoku na veřejného činitele a z držení drog. 

4. srpna 2005 

Ombudsman Otakar Motejl se rozhodl prošetřit postup policie a dalších orgánů 

státní správy v souvislosti s násilně rozpuštěnou akcí CzechTek 2005. Policie zřídila 

zvláštní kontrolní tým, jehož úkolem je posoudit podání a stížnosti, které v souvislosti 

s CzechTekem 2005 lidé policii zasílají. Inspekce ministra vnitra začala prošetřovat 

chování policistů při zásahu. Všechny podněty týkající se zákroku policistů nadále 

prověřuje odbor kontroly a stížností západočeské policie. V souvislosti s technoparty 
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bylo k tomuto datu obviněno osm lidí, většinou z útoku na veřejného činitele. Zákrok 

policie proti CzechTeku 2005 kritizovala organizace na obranu lidských práv Amnesty 

International. 

5. srpna 2005 

Senát konstatoval, že policejní zásah proti účastníkům CzechTeku 2005 byl 

nepřiměřený. Senátoři z ODS obvinili premiéra Jiřího Paroubka, že razantním 

policejním zákrokem si chtěl získat politické body. Ital zadržený 3. srpna 2005 na 

Strahově byl vzat do vazby. Čtyři z policistů zachycení kamerou, jak bijí účastníka 

technoparty, se přihlásili kontrolním orgánům policie. Jde o policisty z Chebu. Vedení 

tamní policie je vyřadilo z pořádkové jednotky. Věcí se zabývá Inspekce ministra 

vnitra. 

6. srpna 2005 

Na protestní demonstraci v Praze se sešlo asi 4 tisíce lidí. Menší protesty se 

konaly i v zahraničí, například před českým velvyslanectvím v Berlíně. 

7. srpna 2005 

Ministr vnitra František Bublán v České televizi uvedl, že chce kvůli 

CzechTeku 2005 do konce srpna navrhnout úpravy některých zákonů. Demonstrace 

pokračují v České republice i zahraničí.14 

1 4 srov. Kauza kolem technoparty CzechTek 2005. ČTK, 2005, s.1-3 

12 



4. Nároky na formy regulace mediovaných obsahů 

Způsob, jakým média znázorňují události, není neutrální. Média nejsou totiž 

pouze zrcadlem, které by odráželo skutečnost. Sdělení, která masová média šíří, 

podléhají způsobům reprezentace reality daného média. Sama média si 

z nepřeberného množství sdělení či informací vybírají ty informace, které jejich 

vydavatelé či vedoucí vydání považují za podstatné. Na různé typy mediovaných 

obsahů se kladou různé nároky. Ktomu, aby konečně sdělení, které média uveřejní 

bylo objektivní, nestranné či vyvážené, existují různé formy regulace, ať už 

legislativní či méně formální. Především mediální zákony upravují, jaký má či nemá 

být obsah mediálního sdělení. Své vlastní etické kodexy mívají jednotlivá média i 

organizace, které sdružují novináře. A jako mezi nejčastěji vyslovované nároky na 

mediální produkty patří požadavek objektivity a vyváženosti. 

4.1. Objektivi ta a nestrannost 

Jak bylo zmíněno v předchozí části, objektivita je jeden z nejpodstatnějších 

normativních požadavků společnosti vztahujících se k žánru zpravodajství a profesní 

norma žurnalistické práce. V české mediálním prostředí je dokonce součástí mediální 

legislativy.15 Na objektivitu lze pohlížet ze dvou pohledů: 

• na objektivitu jako nedosažitelný ideál; 

• na objektivita jako dosažitelný stav prostřednictvím profesních postupů -

pomocí určitých rutinizovaných zpracovatelských postupů při sběrů, selekci, 

zpracování a distribuci zpráv 

Brian McNair idí kořen uplatňování objektivity jako zpravodajské normy ve třech 

vývojových trendech kapitalistické společnosti: 

• filozofickém (nástup pozitivizmu v 19. století) - jde o snahu oddělit pozorované 

od pozorovaného; 

• technologickém (vynález fotografie ke konci 30. let 19. století) - vynálezem 

fotografie došlo k zachycení sdělení s nemanipulovatelnou přesností; 

• ekonomickém (komodifikace obsahů) - došlo ke komodifikaci výsledků 

žurnalistické práce a prodeji jakékoliv politické orientace. 

15 „objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů" v §31 a §32 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
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McNaire/ve své knize Objektivity As Strategie Rituál16 z roku 1972 popsal projevy 

objektivizace ve třech základních projevech objektivity: 

• oddělování fakt od názoru; 

• vyvážené zastoupení názorově odlišných stran; 

• validace žurnalistických tvrzení odkazem k jiným autoritám. 

Johann Westerstahl v roce 1983 operacionalizoval objektivitu podle faktičnosti a 

nestrannosti: 

• faktičnost - sestává se z kritéria pravdivosti a kritéria relevance (z představy 

normativní teorie, novinářů či publika, co má zpravodajství obsahovat); 

• nestrannost - ta se sestává z kritéria vyváženosti a neutrální prezentace 

(představa jakým způsobem je zpráva prezentována). 

Podle Denise McQuaila má člověk omezené možnosti poznat realitu. Je proto 

nutná určitá selekce, a ta je subjektivní (volba slov je hodnotící). McQuail proto radí 

mezi základní argumenty nedosažitelnosti objektivity tyto jevy: 

• proces selekce zpráv vyžaduje subjektivní soudy; 

• zprávy musejí být umístěny do širšího referenčního rámce; 

• vypouštění a vynechávání některých informací je nezbytné. 

Proti objektivitě stojí předpojatost či stranění (bias - tendence se odchylovat od 

objektivity). Právě McQuail rozlišuje 4 typy porušení objektivity: 

• záměrná a nezáměrná; 

• otevřená a latentní; zda se jedná o ideové stranění nebo neúmyslnou 

předpojatost, propagandu či ideologii. 

Hlavní požadavky na objektivitu lze shrnout takto: 

• média (zvláště tisk a audiovizuální vysílání) by měla poskytovat vyčerpávající 

zásobu relevantních zpráv a podkladových informací o událostech ve 

společnosti a okolním světě; 

• informace by měly být objektivní ve smyslu přesnosti, poctivosti, úplnosti, 

pravdivosti ve vztahu ke skutečnosti, spolehlivosti a oddělování faktů od 

názorů; 

1 6 Brian McNair zkoumal dva roky produkci mediálního obsahu určitých redakci a došel k závěru, že 
novináři mají málo času a nemohou proniknout do hloubky události, kterou popisují. 
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• informace by měly být vyvážené a nestranné - měly by zprostředkovávat 

alternativní názory bez senzacechtivosti a předpojatosti. 17 

Objektivitu nelze aplikovat na všechny zpravodajské obsahy (např. human stories 

či infotainment). Ani absolutní vyžadování objektivity není funkční (např. 

v investigativní žurnalistice by neumožnila zveřejnění získaných materiálů). 

4.2. Předpojatost a vyváženost 

Druhým nejčastěji vyslovovaným nárokem na obsah mediálních sdělení je 

vyváženost a předpojatost. „Předpojatostí se např. rozumí opakující se pravidelnost 

ve zkreslování reality, negativní zobrazování nejrůznějších menšin, přehlížení či 

nesprávná interpretace role žen ve společnosti nebo preferování určité politické 

strany či směru. "1B 

Předpojatost je předpokládaná či doložená deformace v nějaké mediální 

reprezentaci způsobená: 

• vědomým deformováním sdělení; 

• neuvědomovaným pomíjením nějakého aspektu; 

• hodnotovou orientací podavatele; 

• vzájemnou inspirací mezi médii.19 

Přestože je území mediální předpojatosti téměř bez hranic a neustále se 

rozšiřuje, můžeme nejvýznamnější a nejlépe doložená zobecnění shrnout 

v následující výrocích, a to v případě zpráv: 

• pozornost zpravodajství je rozložena nerovnoměrně mezi příslušníky politických i 

sociálních elit; 

• nejvíce zdůrazňované společenské hodnoty jsou konsensuální a podporují status 

quo; 

• zpravodajství tíhne k nacionalistickému (či vlasteneckému) a etnocentríckému 

výběru témat, vyjádření názorů a pohledu na zobrazovaný svět; 

• menšiny jsou v různé míře odsouvány na okraj, ignorovány nebo 

stigmatizovany 

17 Srov. McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Portál, 2002, s. 174 - 1 7 5 
18Jirák, J.; Kópplová, B.: Média a společnost: stručný úvod do studia médii a mediální komunikace. 
Portál, 2003, s. 131 
19 Burton, G.; Jirák, J.: Úvod do studia médií. Barrister & Principál, 2001. s. 299 
2 0 Srov. McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Portál, 2002, s. 287 - 288 
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Předpojatost je těžké najít a prokázat. Přesto lze některé rysy předpojatosti 

v mediovaných textech odhalit. Předpojatost se může projevit otevřeným lhaním či 

deformováním obrazu zdůrazňování jedněch faktů a pomíjením jiných. 

„Gunter (1997:12) se kloní k neutrálnějšímu výrazu selektivní kódování a 

dekódování. Tím naznačuje, že předpojatost jako důsledek selektivity mediálních 

obsahů je nutná součást procesu mediální komunikace a současně připomíná, že 

předpojatost vždy závisí na tom, kdo a z jakých pozic poukazuje na to, že je něco 

předpojaté. 

Podobně jako předpojatost, tak i vyváženost představuje významný problém 

při zkoumání obsahů mediálních sdělení. Vyvážeností se např. rozumí prezentování 

o konkrétní události z pohledu více než jednoho z účastníků („nechat vyjádřit obě 

strany"). Takto může vyváženost sloužit právě jako pojistka předpojatosti, ovšem 

pouze u jednotlivé zprávy, ale ne u celého např. televizního programu. 

Média jako nosiči společenských hodnot mají sklon k vyvažování různých 

předpojatostí. „Už z toho důvodu jsou zcela scestné představy, že vyváženost je 

možné změřit jako kvantifikovatelný údaj o mediálním obsahu - při dosahování 

vyváženosti vstupují do hry takové faktory, jako je mediální i mimomediální kontext 

zprávy."22 Výzkumné „měření" vyváženosti, např. četnosti výskytu určitého 

politického přestavitele v médiích, tak spíše vytváří tlak na média, než aby vypovídalo 

o skutečné vyváženosti jejich nabídky. 

4.3. Mediální reprezentace 

Lidé prožívají svět pomocí kódů a znaků, které nesou konkrétní významy, a 

pomáhají jim tak vykládat si svět za pochopitelný - tyto významy jsou pro lidi kulturně 

a společensky zakotvenými výklady světa. A některé jsou navíc chápány jako popis 

nebo možný popis, světa, ve kterém žijí. „Za reprezentaci skutečnosti tedy lze v 

považovat taková mediální sdělení, která ve své konkrétnosti odpovídají 

mýtům/ideologiím platným vdané společnosti."23 Mediální reprezentací se 

v mediálních studiích rozumí proces, kterým jsou dávány konkrétní podoby 

2 1 Burton, G.; Jirák, J.: Úvod do studia médii. Barrister & Principál, 2001. s. 300 
2 2 Jirák, J.; Kópplová, B.: Média a společnost: stručný úvod do studia médii a mediální komunikace. 
Portál, 2003, s. 129 
23 Jirák, J.; Kopplová, B.: Média a společnost: stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. 
Portál, 2003, s. 140 
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abstraktním ideologickým pojmům, např. válce, genderové otázce, různým sociálním 

skupinám (např. vyznavačům technokultury) apod. 

V roce 1985 nabídl Richard Dyer čtyři výklady slova reprezentace: 

• re-prezentace („znovupředvedení") - jde o užívání výrazových prostředků, které 

platí při zobrazení, předvádění nebo „znovupředvádění" světa publiku; 

• reprezentativnost (typizace) - jde o to, které typy osob média užívají, aby 

reprezentovaly jednotlivé sociální skupiny (např. příznivce technoparty), tento 

význam má nejblíže k pojmu „stereotyp"; 

• prezentování (předvedení) - pojednává o tom, kdo za prezentování odpovídá a 

jak instituce prezentování ovlivňuje; 

• to, co si publikum myslí, že se mu předvádí - znamená to, že pochopený význam 

a význam zamýšlený se ve finále mohou od sebe diametrálně lišit. 

Média tak svou povahou masově sdílených mediálních prožitků nabízejí jednu 

z nejmocnějších reprezentací skutečnosti - reprezentaci platných sociálních vztahů, 

nerovnosti a moci. 

4.4. Stereotypy 

S mediální reprezentací souvisí i zjednodušená reprezentace nějakého 

lidského projevu, rysu, soudu, názoru či postoje, případně předsudku. A to stereotyp. 

„Podstatnou vlastností stereotypu je to, že ho lze okamžitě poznat, obvykle díky 

výrazným detailům (re-prezentaci horníka lze snadno rozeznat ve zpravodajství 

podle toho, že má na hlavě přilbu, je umazaný ve tváři a za ním je klec důlního 

výtahu). Stereotypy se stávají ikony žánrů tím, že jsou rozpoznatelné a jsou nositeli 

určitých představ a nositeli hodnotového soudu sdíleného příjemci."24 

Stereotyp se ustanovuje tím, že se po řadu let objevuje jako re-prezentace 

stejného jevu, ať v každodenní konverzaci či v médiích. A pokud média popisují 

různé společenské skupiny a jejich skupinové hodnoty a publikum s nimi nemá 

vlastní zkušenost, bude považovat za „skutečné" to, co o této skupině prezentují 

média. 

Walter Lippmann, který výraz stereotyp použil už v roce 1922 jako metaforu 

přenesenou z oblasti tiskárenství, označil jím „obrazy v našich hlavách" vztahující se 

24 Burton, G.; Jirák, J.: Úvod do studia médií. Barrister & Principál, 2001. s. 188 -189 
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k ostatním lidem. Stereotypy mohou například určovat, jaké očekávání ohledně 

chování či postojů určití lidé spojují stím, jak se nejspíše budou chovat např. 

podnikatelé, politici, učitelky, Romové či vyznavači technokultury. Zvláště národní, 

etnické, třídní a genderové stereotypy a také stereotypy týkající se sociálně 

deviantních skupin, vytvářené dominující většinou ve společnosti, jsou velmi silné. 

„Stereotypy samy jsou nevyhnutelnou součástí sociální konstrukce skutečnosti 

a nejsou svou podstatou zavrženíhodné (pomáhají např. orientaci ve světě, mohou 

mezigeneračně přenášet některé typy poznání). Jsou ovšem také zdroje utváření 

předsudků a odsudků a hlavně reprezentují mocenské vztahy, napětí a konflikty, 

které jsou za nimi skryty (v českém prostředí jsou to např. obrazy „nepřizpůsobivých" 

Romů, „neotesaných" Rusů či „přihlouplých" blondýn.'25 V případě této práce to 

mohou být „špinaví, neučesaní a zfetovaní" účastníci CzechTeku. 

4.5. Masová média a menšiny 

Vztah mezi médii a menšinami, za které lze vyznavače technokultury také 

považovat, je svým způsobem podobou vztahu mezi majoritou a minoritou ve 

společnosti, přičemž média, jak už jsme řekli, jsou nositeli většinových postojů, 

názorů, hodnocení, předsudků a stereotypů v dané společnosti. Informují o 

menšinách, které většinovou společnost z nejrůznějších důvodů zneklidňují - což 

platí například i o účastnících CzechTeku. „Při studiu médií, stejně jako při 

nejrůznějších pokusech o regulaci jejich chování (u nás například zákony o médiích 

sloužících veřejnosti), vystupuje otázka menšin do popředí přinejmenším ve třech 

rovinách. Za prvé jde o to, jak jsou příslušníci menšin v médiích zobrazovaní, tedy jak 

si je většinová společnost zachycuje. Za druhé bývá předmětem zájmu to, jak a do 

jaké míry média slouží či prospívají menšinám v jejich nerovném soužití s většinovou 

společností. A konečně za třetí, jaký přístup mají (a mají mít) zástupci menšin do 

většinových médií, popřípadě zda-li jim má společnost či stát nějak garantovat 

existenci jejich vlastních médií."26 

A k tomu česká média mnohdy nepřispívají. Využívají menšiny ve svůj 

prospěch. Chovají se k(ní)jako k atrakci, která má zvýšit jejich čtivost či sledovanost. 

Pak už o ně média nemají zájem. A jak ho v novinářích vzbudit? „Podstatou je, že k 

2 5 Jirák, J.; Kópplová, B.: Média a společnost: stručný úvod do studia médii a mediální komunikace. 
Portál, 2003, s. 145 
26 Jirák, Jan: Masová média a menšiny. 2002. Archiv autorky. 
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tomu je potřeba novinářů, kteří se v dané problematice dostatečně orientují, a také z 

druhé strany aktivity představitelů menšin, kteří budou médiím dodávat potřebné 

podněty nebo informace."27 Problémem současného novináře je ale požadavek ze 

strany jeho zaměstnavatele, aby byl tzn. univerzální. Novinářů s vlastní specializací 

ubývá. 

27 Kruml Milan: Média a menšiny. 2002. Archiv autorky. 
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5. Obsahová analýza 

5.1. Obsahová kvantitativní analýza 

5.1.1. Metoda obsahové kvantitavní analýzy 

Obsahová analýza (content analysis) je nejpoužívanější metodou zkoumání 

mediálního obsahu. Nejfrekventovanější je pak právě kvantitavní analýza, která bude 

použita v rámci této diplomové práce. Za zakladatele obsahové analýza je nejčastěji 

označován Američan Harold D. Lasswell, který se zajímal o symboly a stereotypy 

v politické propagandě už během druhé světové války. K jejímu přesnému definování 

přispěl v roce 1952 Bernard Berelson, když knižně vydal po výzkumech o amerických 

prezidentských volbách první manuál o této metodě pod názvem „Content analysis in 

communication research". 

Kvantitativní obsahová analýza je postavena na předpokladu, že povrchový 

význam textu je daný a jednoznačný a lze ho sledovat a měřit právě pomocí jeho 

kvantitativního vyjádření. Počítá i s tím, že mediální obsah je zakódován podle 

stejného jazyka jako skutečnosti, ke které se vztahuje. Oproti jiným formám analýzy 

je mnohem více deduktivní.28 

Základním stavebním prvkem obsahové analýzy je kvantifikace vybraných 

jevů vyskytujících se v mediálním obsahu a jejich řazení do zvolených kategorií. 

Rozsah zkoumaného vzorku musí být dostatečný, aby získaná data měla při 

statistickém zpracování potřebnou validitu. Musí být také snadno identifikovatelná 

v konkrétním obsahu. Data se zpracovávají právě prostřednictvím statistických 

operací a programů.29 

5.1.2. Definování výzkumného problému, formulace výzkumných otázek 

Výzkumné otázky této obsahové analýzy souvisely s hypotézou stanovenou 

v tezi této diplomové práce. Souvisely i s otázkou, do jaké míry bylo zpravodajství o 

CzechTeku 2005 ve sledovaných denících nestranné a vyvážené. Také s otázkou, 

zda se vychylovalo ve prospěch/neprospěch aktérů a zda a jak se na tom podílelo 

regionální či celostátní zaměření konkrétního deníku. 

Za hlavní výzkumné otázky stanovujeme tyto: 

2 8 Srov. McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Portál, 2002, s. 308 
2 9 Srov. Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace, Portál, 2004, s. 21 - 2 3 
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Otázka 1: Jaký prostor zaujímal CzechTek 2005 v Tachovském deníku a Mladé 

frontě Dnes ve sledovaném čase? 

Otázka 2: Jak oba sledované deníky prezentovaly aktéry debaty a události? 

Otázka 3: Které zdroje informací sledované deníky používaly a s jakou četností? 

Otázka 4: Jak do probíhající veřejné diskuse zasahovaly nové události? 

Otázka 5: Jak oba sledované deníky prezentovaly konstrukci původce násilí a viníka 

škod? 

5.1.3. Analyzovaný vzorek 

Analýze byly podrobeny dva deníky30 - jeden celostátní (Mladá fronta Dnes) a 

jeden regionální (Tachovský deník), a to v obou případech první novinový sešit 

s titulní stranou, aby mohly být vzájemně porovnány na stejném prostoru. Základní 

soubor jednotek byl ohraničen událostí, která se stala jeden den před začátkem 

technoparty CzechTek 2005, a to 28. července 2005, kdy se v České republice 

očekávalo vypuknutí technoparty a začínali se sjíždět její účastníci z celého Česka i 

ze zahraničí. Práce měla v úmyslu začít dva dny před začátkem technoparty 

CzechTek 2005 - 27. července 2005, ale dva sledované deníky tento den událost 

CzechTeku 2005 mediálně nepokrývaly. Konečné ohraničení základního souboru 

jednotek bylo dáno momentem, kdy na Letné v Praze demonstrovaly čtyři tisícovky 

lidí, tj. datem 8. srpna 2005. Do vzorku byly zahrnuty i uvedené dny. Důležité bylo si 

uvědomit, že deníky otiskly články o událostech, které se staly, až druhý den - tedy 

např. po první vlně policejního zásahu proti účastníkům CzechTeku 2005, ke které 

došlo 29. července 2005, informovaly deníky až následující den, tedy 30. července 

2005. 

5.1.4. Definování základního souboru jednotek 

(Základní) soubor jednotek je soubor, ke kterému se celý výzkum vztahuje a 

ze kterého je (v případě potřeby) vybrán vzorek pro analýzu. Byly do něj zařazeny, 

jak už jsme uvedli výše, všechny články z prvního sešitu celostátního deníku Mladá 

fronta Dnes v období od 27. července do 8. srpna 2005 a všechny články 

3 0 Tachovský deník patří mezi západočeské regionální mutace tzv. Deníků Bohemia, které vydává 
Vltava-Labe-Press, a. s. První sešit těchto novin vychází se stejným obsahem po celé České republice 
s tím rozdílem, že místní redakce si vytváří vlastní jen titulní stranu. Oproti tomu je Mladá fronta Dnes 
celostátní deník vydávaný v Praze, kde se tvoří první celorepublikový sešit včetně titulní strany. 
Mladou frontu Dnes vydává Mafra, a. s. 

2 1 



regionálního Tachovského deníku také v období od 27. července do 8. srpna 2005. 

Podmínkou bylo, že články budou obsahovat verbální zmínky o CzechTeku 2005. 

Analýze byly podrobeny i fotografie, které byly buď součástí článků, nebo působily 

samostatně, nezávisle na článcích. 

5.1.5. Definování jednotky analýzy 

Jako jednotka analýzy byla stanovena s ohledem na sledované kategorie u 

článků tzv. tématická sekvence. Ta je charakteristická tím, že jde o sekvenci článku, 

které se týká jednoho tématu. U fotografií, které se tématicky týkaly této studie, byla 

jako jednotka analýzy stanovena jedna fotografie jako celek. 

5.1.6. Konstrukce kategorií obsahu 

V této části obsahové analýzy jsme určili kategorie obsahu (proměnné), které 

byly analyzovány a zaznamenávány v kódovací knize. U článků o CzechTeku 2005 

byly ve sledovaném období zvoleny byly následující kategorie obsahu: 

U článků: 

• rozsah článku v cm2 - jakou plochu z celkové plochy novin článek zabírá; 

• zdroj článku - kdo je uveden jako autor; 

• vyznění článku jako celku - u článku se analyzovaly jednotlivé tématické 

sekvence (viz^níže). U každé se mimo jiné kódovalo, jaký prostor na papíře 

zabírají a zda vyznívají v prospěch Policie ČR/neprospěch účastníků technoparty 

nebo ve prospěch účastníků technoparty CzechTek/neprospěch Policie ČR, zda 

jsou nehodnotící nebo vyznívají ambivalentně.31 Rozsahy jednotlivých 

tématických sekvencí se pak roztřídily podle konkrétního vyznění, sečetly a 

porovnaly - např. když 75 procent plochy článku zabíraly tématické sekvence 

s vyzněním ve prospěch Policie ČR, článek vyzněl ve prospěch Policie ČR; 

• vyznění titulku a článku - jsou použita stejná kritéria kódování jako u vyznění 

článku jako celku. Blíže je proces popsán v poznámce č. 31 (vizjjníže); 

31 Vyzněni ve prospěch Policie ČR se považuje automaticky v neprospěch účastníků technoparty a 
naopak (tyto dvě strany stojí ve sporu o CzechTek proti sobě). Definuje se tak, že tématická sekvence 
(resp. článek, titulek) jasně definuje své vyzněni - např. titulek „Policie vyhrála bitvu o techno" je 
kódován ve prospěch Policie ČR/neprospěch účastníků technoparty. Titulek „CzechTek 2005 má být 
v okolí Plzně" \e kódován jako nehodnotící, titulek „Za hluk je pokuta, ale zákazy předem?" je kódován 
jako ambivalentní. Při tomto hodnocení se vychází ze subjektivního pocitu snažícího se přiblížit co 
nejblíže „objektivitě". 
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• jednotlivé tématické sekvence článku, jejich rozsah, vyznění - tématickou 

sekvencí se rozumí ucelený počet vět, většinou odstavců, v jednotlivém článku. 

Tématickou sekvencí je buď sekvence týkající se určité tématické oblasti (přesně 

vydefinovány jsou v kódovací knize (viz^příloha č. 1), sekvence citací konkrétních 

mluvčí, nebo sekvence spojená s citací - např. „Havel přitom patří mezi kritiky 

zásahu na tachovské louce..."Můj základní pocit je, že zásah byl zbytečný a 

přemrštěný..." konstatoval včera Havel."32 Tato tématická sekvence je kódována 

jako tématická sekvence „Václav Havel". U tématických sekvencí bylo také 

měřeno, jakou plochu zabírají z celkové plochy článku v cm2 - např. tématická 

sekvence „Václav Havel" byla otištěna na 32 cm2 - a jejich vyznění. V příkladě 

uvedeným výše tématická sekvence „Václav Havel" vyzněla ve prospěch 

účastníků technoparty/neprospěch Policie ČR; 

• ve výzkumu bylo analyzováno i to, kdo byl považován za viníka škod a původce 

násilí a zda byl zásah považován za odůvodněný/neodůvodněný či 

přiměřený/nepřiměřený - např. v příkladě tématické sekvence „Václav Havel" byli 

jako původci násilí kódováni policisté („zásah byl přemrštěný'), zásah byl 

neodůvodněný („zásah byl zbytečný') a zásah byl nepřiměřený („zásah byl 

přemrštěný")] 

• zdroj a forma informace (od koho informace pochází a jakou formou); 

• událost článku (co se stalo, co je hybatelem toho, že byl článek napsán). 

U fotografií: 

• rozsah fotografie v cm2 (jakou plochu z celkové plochy novin fotografie zabírá); 

• vyznění fotografie (při vyznění fotografií jsou používána stejná kritéria jako při 

vyzněná článku jako celku či titulku (viz^yýše) s tím, že např. fotografie 

zobrazující účastníky technoparty, jak hází něco po policistech, vyznívá ve 

prospěch Policie ČR/neprospěch účastníků technoparty); 

• téma fotografie (o čem fotografie pojednává); 

• pokud fotografie zobrazuje, kdo je původcem násilí (např. u fotografie zobrazující 

skupinku pěti těžkooděnců, kteří stojí nad dvěma ležícími účastníky technoparty 

CzechTek, jsou jako původci násilí kódováni policisté.). 

3 2 Volná, Kateřina; Ryjáček, Pavel: Havel má být prostředníkem. Tachovský deník, 3. srpna 2005, s. 2 
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5.1.7. Výstavba systému kvalifikace 

Pro kategorie proměnných byly stanoveny textové hodnoty a těm pak 

přiřazeny numerické kódy. Na základě těchto číselných kódů byla pak data tříděna a 

vyhodnocována^Viz. příloha č. 1 - kódovací kniha. 

5.1.8. Sběr dat a je j ich analýza 

Analytické zpracování získaných dat proběhlo v počítačovém programu SPSS 

a Microsoft Office Excel. Tachovský deník poskytl pro analýzu 52 článků = jednotek 

(184 tématických sekvencí) a Mladá fronta Dnes 49 článků = jednotek (172 

tématických sekvencí). V rámci fotografií poskytl Tachovský deník 50 fotografií a 

Mladá fronta Dnes 37 fotografií. Data byla analyzována v souladu se stanovenými 

otázkami výzkumu. Získaná data jsou po zpracování prezentována formou tabulek a 

grafů a doplněna příslušnými komentáři. 
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5.2. Výsledky kvantitavní analýzy 

5.2.1. Analýza článků a fotografií o CzechTeku 2005 v Tachovském deníku 

5.2.1.1. Analýza článků o CzechTeku 2005 v Tachovském deníku 

5.2.1.1.1. Intenzita debaty 

Graf č. 1: Kolik článků věnoval Tachovský deník tématu CzechTeku 2005? 

Počet článků v Tachovském deníku 

Báze: 52 článků 100 % = 52 článků 

Nejvíce článků o CzechTeku 2005 napsal Tachovský deník 2. srpna 2005. 

Tedy dva dny po prvním zásahu policistů v Mlýnci na Tachovsku. Následující den 

počet článků klesl skoro o dvě třetiny. Očekávalo se vypuknutí první demonstrace a 

do veřejné diskuse vstoupil exprezident Václav Havel. Následující den (4. srpna 

2005) se počet článků zvýšil o polovinu. Tachovský deník informoval o protestech 

proti zásahu na CzechTeku 2005 v Praze a přesunutí účastníků technoparty na 

pražské studentské koleje. Premiér Jiří Paroubek navíc navštívil louku u Mlýnce na 

Tachovsku, kde se technoparty konala a exprezident Václav Havel se sešel s 

ministrem vnitra Františkem Bublaném. Pak zájem o téma CzechTeku 2005 

postupně upadal. 
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Graf č. 2: Kolik prostoru věnoval Tachovský deník CzechTeku 2005? 

Rozsah článků v Tachovském deníku 
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Báze: 52 článků 100 % = 52 článků 

Nejmenší pozornost, co se týče rozsahu článků v cm2, věnoval Tachovský 

deník CzechTeku 2005 dva dny před začátkem technoparty. To se ještě nevědělo, 

kde přesně se bude technoparty konat. Jelikož loňský CzechTek se konal také na 

Tachovsku, Tachovský deník připomněl její důsledky a následky. Naopak nejvyšší 

prostor věnoval Tachovský deník CzechTeku 2005 1. srpna 2005, tedy v čísle, které 

vyšlo hned den po první vlně zásahu. Rozsah článků pak až do 3. srpna 2005 klesal. 

Následující den rozsah článků ale vzrostl. Tachovský deník informoval o schůzce 

ministra vnitra Františka Bublana s exprezidentem Václavem Havlem, označení 

zásahu jako nepřiměřený ze strany senátního výboru a probíhajících demonstracích. 

Rozsah článků klesal až do 6. srpna 2005. 
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5.2.1.1.2. Vyznění titulků a článků 

Graf č. 3: Jak vyzněly všechny titulky článků o CzechTeku 2005 v Tachovském 

deníku? 

Vyzněni titulků v Tachovském deni 

S procentech) 

ve prospěch policie/v neprospěch technařů 
• ve prospěch technařů/v neprospěch policie 
O nehodnot ici 
03 ambivalentní 

25,00% 

Báze: 52 článků 100 % = 52 článků 

Přes 40 procent všech titulků v Tachovském deníku vyznívá ve prospěch 

Policie ČR/neprospěch účastníků technoparty. Čtvrtina titulků vyznívá buď ve 

prospěch účastníků technoparty/neprospěch policistů, nebo ambivalentně. 

Graf č. 4: Jak vyzněly všechny články o CzechTeku 2005 v Tachovském deníku? 

Vyznění článku jako celku v Tachovském deníku 

S procentech) 

ve prospěch poide/v neprospěch technařů 
Q v e prospěch technařů/v neprospěch poiae 
• nehodnotící 
• ambivalentní 

100 % = 52 článků Báze: 52 článků 
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Polovina všech článků v Tachovském deníku vyznívá ambivalentně. Pres 30 

procent článků pak ve prospěch Policie ČR/neprospěch účastníků CzechTeku 2005. 

Zbylých necelých 18 procent vyznívá v opačný prospěch obou sledovaných stran. 

5.2.1.1.3. Identif ikace a prezentace aktérů veřejné diskuse a události 

Následujících šest tabulek se věnuje vyznění jednotlivých tématických 

sekvencí, které byly během sledovaného období v Tachovském deníku podrobeny 
f oq 

analýze. 

Tabulka č. 1: Jak vyzněla tématická sekvence CzechTek všeobecně v Tachovském 

deníku? 
Vyznění tématické sekvence „CzechTek všeobecné" 

vyznění 

celkem ve prospěch 
policie/neprosp 
ěch technařů 

ve prospěch 
technařů/nepro 
spěch policie 

nehodnotící ambivalentní 
celkem 

CzechTek všeobecně 11,8 % (2) 23,5 % (4) 5,9 % (1) 58,8% (10) 100% = 17 článků 

Báze: 52 článků, 184 tématických sekvencí 100 % = všechny články, ve kterých se 1 konkrétní 

tématická sekvence vyskytuje 

Tachovský deník psal o CzechTeku 2005 všeobecně v 17 článcích. Ve téměř 

60 procentech článků vyzněla ambivalentně. Ve čtyřech článcích vyzněla tato 

sekvence ve prospěch účastníků technoparty/neprospěch policie. Naopak v opačný 

prospěch ve dvou článcích. 

Tabulka č. 2: Jak vyzněly tématické sekvence o policii v Tachovském deníku? 
Vyznění tématických sekvencí týkajících se policie 

vyznění 

celkem ve prospěch 
policie/neprosp 
ěch technařů 

ve 
prospěch 
technařů/ 
neprospě 
ch policie 

nehodnotící ambivalentní 
celkem 

Policie ČR 50,0 % (5) - - - 50,0 % (5) 1 0 0 % = 10 čl. 

policejní mluvčí, vysocí představitelé 
PČR 

93,3 % (14) - - - 6,7% (1) 100% =15 čl. 

František Bublán, ministr vnitra 100,0% (6) - - - - 100 % = 6 čl. 

těžkooděnci 60,0 % (3) - 20,0% (1) 20,0 % (1) 100 % = 5 čl. 

Báze: 52 článků, 184 tématických sekvencí 100 % = všechny články, ve kterých se 1 konkrétní 
tématická sekvence vyskytuje 

3 3 Všechny témat i cké sekvence souhrnně jsou uvedeny v příloze č. 1. 
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Pokud psal Tachovský deník o policii všeobecně, vyzněla sekvence v polovině 

ve prospěch policie/neprospěch účastníků technoparty. O ministru vnitra Františku 

Bublanovi psal Tachovský deník v šesti článcích. Ve všech se ministr zastával svého 

rezortu a postupu Policie ČR. Z oblasti policie nejčastěji citoval policejní mluvčí a 

vysoké představitele Policie ČR, a to v 15 článcích. Pouze v jednom případě vyzněla 

tato sekvence ambivalentně. 

Tabulka č. 3: Jak vyzněly tématické sekvence o účastnících technoparty 

v Tachovském deníku? 

Vyznění tématických sekvencí týkajících se účastníků technoparty 

vyzněni 

celkem ve prospěch 
policie/neprosp 
ěch technařů 

ve prospěch 
technařů/nepro 

spěch policie 
nehodnotící ambivalentní 

celkem 

účastníci CzechTeku 42,9 % (9) 28,6 % (6) 4,8% (1) 23,8 % (5) 100% = 21 čl. 

Václav Šroub, nájemce pozemku - 33,3 % (1) - 66,7 % (2) 100 % = 3 čl. 

mluvčí technařů - 100,0% (1) - - - 100% = 1 čl. 

účastníci demonstrací - - 57,1 % (4) 14,3 % (1) 28,6 % (2) 100 % = 7 čl. 

Báze: 52 článků, 184 tématických sekvencí 100 % = všechny články, ve kterých se 1 konkrétní 

tématická sekvence vyskytuje 

V největším počtu článků psal Tachovský deník o účastnících CzechTeku 

2005 a účastnících demonstrací. Otiskl přitom citace i těch účastníků technoparty, 

kteří se vyjádřili ve prospěch policie/účastníků technoparty. V pěti článcích o nich 

psal i ambivalentně. Mluvčího účastníků technoparty citoval Tachovský deník 

v jednom článku. O účastnících demonstrací proti zásahu na CzechTeku 2005 

informoval v sedmi článcích. 

Tabulka č. 4: Jak vyzněly tématické sekvence o pozemcích a místních obyvatelích 

v Tachovském deníku? 
Vyznění tématických sekvencí týkajících se pozemků a místních obyvatel 

vyzněni 

celkem ve prospěch 
policie/neprosp 
ěch technařů 

ve prospěch 
technařů/nepro 
spěch policie 

nehodnotící ambivalentní 
celkem 

pronajímatel pozemků - 100,0% (6) - - 100% = 6 čl. 

majitelé okolních pozemků 100,0% (6) - - - - - 100% = 6 čl. 

místní občané 42,9 % (3) - - - 57,1 % (4) 100% = 7 čl. 

Báze: 52 článků, 184 tématických sekvencí 100 % = všechny články, ve kterých se 1 konkrétní 
tématická sekvence vyskytuje 

Majitelům okolních pozemků louky, kde se technoparty konala, a pronajímateli 

pozemků Constantinu Pleskymu věnoval Tachovský deník šest článků, místním 
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občanům pak sedm článků. Majitelé okolních pozemků měli přitom vždy přesně 

opačný názor než pronajímatel pozemku. Místní občané se ale dělili i na příznivce a 

odpůrce technoparty. V Tachovském deníku, pokud jim dal prostor, hovořili ve třech 

článcích ve prospěch policistů. Ve čtyřech článcích uvedeny citace místních obyvatel 

Mlýnce na Tachovsku tak, aby si protiřečily a jejich výpovědi vyzněly ambivalentně. 

Tabulka č. 5: Jak vyzněly tématické sekvence o politicích v Tachovském deníku? 

Vyznění tématických sekvencí týkajících se politiků 

vyzněni 

celkem ve prospěch 
policie/neprosp 
ěch technařů 

ve prospěch 
technařů/nepro 
spěch policie 

nehodnotící ambivalentní 
celkem 

politici všeobecně 16,7 % (1) 16,7 % (1) 16,7 % (1) 50,0 % (3) 100 % = 6 čl. 

Jiří Paroubek, předseda vlády 80,0 % (8) 10,0% (1) 10.0 % (1) - 100% = 10 čl. 

ČSSD 100,0% (3) - - - 100% = 3 čl. 

Václav Klaus, prezident - - 100,0% (4) - - 100% = 4 čl. 

ODS - - 100,0% (6) - - 100% = 6 čl. 

KDU-ČSL 100,0% (1) - - - 100% = 1 čl. 

místní politici 100,0% (1) - - - 100% = 1 čl. 

Senát ČR, senátoři všeobecně 50,0 % (1) 50,0 % (1) - - 100% = 2 čl. 

ČSSD 100,0 % (1) - - - 100% = 1 čl. 

ODS - - 100,0% (2) - - 100 % = 2 čl. 

US-DEU 100,0% (1) - - - 100% = 1 čl. 

KDU-ČSL 100,0% (1) - - - 100% = 1 čl. 

Strana zelených - 100,0% (4) - - 100 % = 4 čl. 

Cesta změny - 100,0 % (1) - - 100% = 1 čl. 

Báze: 52 článků, 184 tématických sekvenci 100 % = všechny články, ve kterých se 1 konkrétní 

tématická sekvence vyskytuje 

Co se týče politiků, psal Tachovský deník nejčastěji o předsedovi vlády Jiřím 

Paroubkovi, o politicích všeobecně a o poslancích ODS, pak i o prezidentovi Václavu 

Klausovi a senátorovi Strany zelených Jaromíru Štětinoví. 

Jiřího Paroubka citoval Tachovský deník v 10 článcích. V osmi z nich vyzněla 

jeho citace ve prospěch Policie ČR. Jednou v její neprospěch, a to když se začal 

distancovat od slov, která byla vykládána jako pokyn pro policejní zásah. Prezident 

Václav Klaus byl citován v šesti článcích a jeho vyjádření vždy vyzněla ve prospěch 

účastníků technoparty/neprospěch policie. 

Co se týká politických stran jako takových - ČSSD vždy vyzněla ve prospěch 

Policie ČR; stejně tak KDU-ČSL, US-DEU a místní politici. Naopak ve prospěch 

účastníků technoparty CzechTek ODS, Strana zelených a Cesta změny. 
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Tabulka č. 6: Jak vyzněly tématické sekvence o „ostatních" v Tachovském deníku? 
Vyznění tématických sekvencí týkající se „ostatních" 

vyznění 

celkem ve prospěch 
policie/neprosp 
ěch technařů 

ve prospěch 
technařů/nepro 
spěch policie 

nehodnotící ambivalentní 
celkem 

Václav Havel - - 100,0% (1) - - 100% = 1 čl. 
nezávislý výzkum veřejného míněni 

(reprezentativní) - 100,0% (1) - - 100% = 1 čl. 

právní rozbor 50,0 % (1) - - - 50,0 % (1) 100% = 2 čl. 

hygienický rozbor 100,0% (1) - - 100% = 1 čl. 

ochránci lidských práv - - 85,7 % (6) 14,3 % (1) - 100 % = 7 čl. 

státní zástupce, státní zastupitelství - - 50,0 % (1) 50,0 % (1) - 100% = 2 čl. 

situace v zahraničí 50,0 % (1) - - 50,0 % (1) 100% = 2 čl. 
nezávislý výzkum veřejného mínění 

(nereprezentativní) 
66,7 % (2) - - - 33,3 % (1) 100% = 3 čl. 

ostatní odborníci 33,3 % (2) 50,0 % (3) - - 16,7 % (1) 100% = 6 čl. 

situace na zablokované dálnici 66,7 % (2) - 33,3 % (1) - 100% = 3 čl. 

lékaři, zdravotníci - - - 100,0 % (1) 100% = 1 čl. 

ostatní - - - - 100,0 % (1) 100% = 1 čl. 

minulé technoparty CzechTek v ČR 
všeobecně 

50,0 % (2) - - - - 50,0 % (2) 100% = 4 čl. 

místní majitelé pozemků 100,0% (2) - - - 100% = 2 čl. 

jiné technoparty typu CzechTek 
v ČR 

100,0% (1) - - - - - 100% = 1 čl. 

Báze: 52 článků, 184 tématických sekvencí 100 % = všechny články, ve kterých se 1 konkrétní 

tématická sekvence vyskytuje 

Tachovský deník se, jak z této tabulky vyplývá, věnoval v největším počtu 

článků ochráncům lidských práv a pak odborníkům, kteří zásah hodnotili. V případě 

ochránců lidských práv, a můžeme k nim přidal i exprezidenta Václava Havla, 

vyzněly všechny jejich uveřejněné citace ve sledovaném období ve prospěch 

účastníků technoparty/neprospěch policistů. Co se týká odborníků, vyzněly jejich 

citace vesměs ambivalentně. Pokud se Tachovský deník věnoval situaci na 

zablokované dálnici v okolí louky, kde se CzechTek 2005 konal, a reprezentativnímu 

výzkumu veřejného mínění, vyzněly tyto tématické sekvence naopak ve prospěch 

Policie ČR/neprospěch účastníků CzechTeku 2005. Tachovský deník také věnoval 

větší pozornost minulým ročníkům CzechTeku. 

5.2.1.1.4. Mediální kvantita a kvalita zdrojů 

Tabulka č. 7: Jaké zdroje používal Tachovský deník? 
Zdroj v Tachovském deníku 

autor článku frekvence procenta 

agenturní článek 1 1,9% 

autorský článek (zpravodaj) 39 75,0 % 
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jiný zdroj, např. internetové 
stránky 1 1,9 % 

agentura i zpravodaj 2 3,8 % 
neuvedeno (nezdrojováno) 9 17,3% 
celkem 52 100% 

Báze: 52 článků 100 % = 52 článků 

Tři čtvrtiny všech článků vytvořili zpravodajové Tachovského deníku. Přes 17 

procent článků bylo uvedeno bez zdroje. Necelá čtyři procenta článků odkazovala na 

zdroj zpravodaje společně s agenturními informacemi. 

Tabulka č. 8: Od koho pocházely informace v článcích Tachovského deníku 

věnujících se CzechTeku 2005? 

Kdo poskytl informace 

frekvence procenta 

přímí účastníci 34 18,5% 
zprostředkované informace 
nepřímých účastníků 92 50,0 % 

nezjistitelné 58 31,5 % 

celkem 184 100% 

Báze: 184 tématických sekvenci 100 % = 184 tématických sekvenci 

Polovina informací v Tachovském deníku pocházela od nepřímých účastníků 

CzechTeku 2005, od účastníků, kteří měli informace o dění na louce (v] Mlýnce na X 

Tachovsku pouze zprostředkované. Od přímých účastníků zásahu proti účastníkům 

technoparty CzechTek 2005 pocházelo 18,5 procenta informací. U více než 30 

procent nebylo možné původ informací zjistit. 

Tabulka č. 9: Jakou formou a od koho podrobně pocházely informace v článcích 

Tachovského deníku věnujících se CzechTeku 2005? 
Informace jakou formou a od koho 

frekvence procenta 

Policie ČR 13 7,1 % 

tiskové konference 2 1,1 % 

prohlášení Policie ČR 4 2,2 % 

odpověď policie na dotaz 14 7,6 % 

technaři 4 2,2 % 

odpověď technařů na dotaz 5 2,7 % 

politici 40 21,7% 

ochránci lidských práv 5 2,7 % 

majitelé okolních pozemků 3 1,6 % 

právníci, odborníci 8 4,3 % 

pronajímatel louky 5 2,7 % 

lékaři, zdravotníci 1 0,5 % 
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státní zástupci, státní zastupitelství 1 0,5 % 
místní občané 10 5,4 % 
ostatní 12 6,5 % 

neuvedeno 57 31,0% 

celkem 184 100% 
Báze: 184 tématických sekvencí 100 % = 184 tématických sekvencí 

Nejvíce informací k CzechTeku 2005 uveřejnil Tachovský deník ve 

sledovaném období od politiků, skoro 22 procent. Ze strany policie pocházelo 18 

procent informací: z toho nejvíce jako odpověď na dotaz novináře - 42,2 procenta; 

od Policie ČR všeobecně 39,4 procenta; z prohlášení Policie ČR 12,2 procenta a 

z tiskových konference Policie ČR 6,2 procenta. Od účastníků technoparty nebo 

demonstrací pocházelo necelých pět procent informací: z toho přes 55 procent jako 

odpověď na dotaz novináře deníku a zbylých 45 procent od nich samotných. Kolem 

pěti procent informací ještě poskytli místní občané Mlýnce na Tachovsku (5,4 %) a 

právníci nebo odborníci (4,3 %). 

5.2.1.1.5. Události , které vstupovaly do probíhající diskuse 

Články lze rozdělit do základních třech částí: 

• články napsané před zásahem a konáním technoparty CzechTek 2005 

(27. - 29. červenec 2005); 

• články napsané bezprostředně po zásahu (probíhal ve dvou vlnách -

29. a 30. července 2005) a jsou o zásahu proti účastníkům CzechTeku 

2005 (30. červenec 2005 - 1. srpna 2005); 

• články napsané po zásahu a jsou o důsledcích a vývoji veřejné diskuse 

po něm (2 - 8. srpna 2005). 

Tabulka č. 10: O jakých událostech psal Tachovský deník před zásahem na 

CzechTeku 2005? 
Události před zásahem 

datum celkem 
událost 28. července 

2005 
29. července 

2005 
článků 

sjíždění účastníků 
CzechTeku 

1 - 1 

pokusy lidí zabránit konání 
CzechTeku právě u nich 

- 1 1 

spekulace o místě konání 
CzechTeku 

- 2 2 

celkem článků 1 3 4 

Báze: 52 článků 
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Dva dny před zásahem proti účastníkům CzechTeku 2005 napsal Tachovský 

deník článek, ve kterém informoval o sjíždění účastníků technoparty ze zahraničí a 

na nejrůznější místa v Čechách. Další den napsal Tachovský deník nejvíce článků, 

ve kterých spekuloval o místě konání technoparty. Za jedním článkem stál i pokus 

lidí, kteří se snažili zabránit konání CzechTeku 2005 v místě jejich bydliště tím, že po 

okolních pozemcích rozlévali močůvku. 

Tabulka č.11: O jakých událostech psal Tachovský deník po zásahu na CzechTeku 

2005? 

Události po zásahu 

událost 
datum celkem 

článků 
událost 30. července 

2005 
1. srpna 

2005 

celkem 
článků 

zásah proti účastníkům CzechTeku 2 2 4 
zásah z pohledu účastníků 
CzechTeku 2 1 3 

zásah z pohledu odborníků 1 - 1 
zásah z pohledu pronajímatele 
pozemků 1 - - 1 

zásah z pohledu místních občanů 1 1 2 

technoparty mimo CzechTek obecně - 2 2 

CzechTek 2005 jako politické téma - 1 1 

zásah z pohledu Grosse - 1 1 

celkem článků 7 8 15 

Báze: 52 článků 

Bezprostředně po zásahu věnoval Tachovský deník zásahu proti účastníkům 

CzechTeku 2005 dva články. Ve stejném počtu článků popsal i jejich pohled na 

zásah. Po jednom článku věnoval i pohledu na zásah ze strany odborníků, 

pronajímatele pozemků Constantina Pleskyho a místních občanů Mlýnce na 

Tachovsku. 

Další den byly dva články opět věnovány zásahu proti účastníkům CzechTeku 

2005, jeden článek pohledu na zásah ze strany účastníků, místních občanů a 

bývalého ministra vnitra Stanislava Grosse z ČSSD. Za dvěma články stála snaha 

informovat i o technoparty obecně a v jednom článku se k CzechTeku 2005 

vyjadřovali politici. 
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Tabulka č.12: O jakých událostech psal Tachovský deník po zásahu na CzechTeku 

2005? 

Události po zásahu 

událost 

datum 
celkem 
článků událost 2. srpna 

2005 
3. srpna 

2005 
4. srpna 

2005 
5. srpna 

2005 
6. srpna 

2005 
8. srpna 

2005 

celkem 
článků 

zásah proti účastníkům CzechTeku 1 1 1 - — — 3 
zásah z pohledu účastníků 
CzechTeku 

- - - - 1 - - - 1 

zásah z pohledu odborníků 1 - - - - - 1 

zásah z pohledu místních občanů 1 - - - - 1 

zásah z pohledu Policie ČR 1 - 1 - - - - 2 

zranění - 1 - - 5 

technoparty mimo CzechTek obecně 1 - 1 - 1 - 3 

CzechTek 2005 jako politické téma 1 - - - - 1 

zásah z pohledu Jiřího Paroubka - 1 - - 1 
protest nebo demonstrace proti 
zásahu na CzechTeku 

1 1 1 - - 1 4 

zásah z pohledu Rumla 1 - - - - - - 1 

průzkum 1 - - - - - - - - 1 

Václav Havel - - 1 - - - - - 1 

důsledky v legislativě pro konání 
party jako CzechTek 

- 1 - - - - 1 2 

návštěva Paroubka na louce - - - 1 - - - - 1 

úklid na louce - - - - 1 - - - 1 

hlasování o CzechTeku v Senátu ČR - - - - 2 - 2 

obvinění ze strany Policie ČR, řešení 
inspekce MVČR 

- - - - 1 - 1 2 

celkem článků 11 4 8 4 3 3 33 

Báze: 52 článků 

O zásahu na CzechTeku 2005 píše Tachovský deník ještě další tří dny po 

něm - od 2. do 4. srpna 2005. Hned 2. srpna uveřejňuje průzkum veřejného mínění a 

do diskuse vstupuje exprezident Václav Havel. Tachovský deník oslovuje bývalého 

ministra vnitra, tentokrát Jana Rumla. Opět také oslovuje odborníky a místní 

obyvatele. 

K napsání většího počtu článků v tomto období po zásahu proti účastníků 

CzechTeku 2005 inspirovaly Tachovský deník i výpovědi zraněných policistů a 

účastníků technoparty (5 článků), protesty a demonstrace proti zásahu (4 články) a 

technoparty obecně (3 články). 

Ke konci sledovaného období Tachovský deník napsal článek o návštěvě 

premiéra Jiřího Paroubka na louce v Mlýnci na Tachovsku, úklidu louky účastníky 

CzechTeku 2005. Předposlední sledovaný den do diskuse vstupuje Senát ČR, který 

odhlasoval zásah jako nepřiměřený. Poslední sledovaný den, vedle protestů a 
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demonstrací, inspiroval Tachovský deník vývoj týkající se pořádní podobných akcí 

jako je CzechTek do budoucna a stížností na zásah. 

5.2.1.1.6. Konstrukce viníka škod a původce násilí 

Tabulka č. 13: Kdo byli v článcích Tachovského deníku věnujících se CzechTeku 

2005 označeni jako viníci škod? 

Viníci škod v Tachovském deníku 

frekvence procenta 

Policie ČR 4 7,7 % 

technaři 16 30,8 % 

nehodnotící 25 48,1 % 

ambivalentní 7 13,5% 

celkem 52 100% 

Báze: 52 článků 100 % = 52 článků 

Jako viníci škod byli v Tachovském deníku nejčastěji uvedeni účastníci 

technoparty CzechTek 2005. V článcích, které škody hodnotily (bylo jich necelých 52 

procent), to bylo téměř 60 procent. Policie byla jako viník škod uvedena v téměř 15 

procentech všech článků, které se škodám věnovaly. Ambivalentně vyzněli viníci 

škod v skoro 26 procentech článků. 

Tabulka č. 14: Kdo a koho označoval v Tachovském deníku jako viníka škod? 
Viníci škod a témata v Tachovském deníku 

viníci škod 

policie technaři nehodnotící ambivalentní 

CzechTek všeobecně - - 5,9 % 88,2 % 5,9 % 

Policie ČR - - 30,0 % 70,0 % - -

policejní mluvčí, vysocí představitelé PČR - 26,7 % 73,3 % - -

František Bublán, ministr vnitra - 16,7 % 83,3 % -

těžkooděnci - 20,0 % 80,0 % -

účastníci CzechTeku - 19,0% 81,0% -

účastníci demonstrací - 14,3% 85,7 % - -

pronajímatel pozemků 33,3 % - 66,7 % - -

majitelé okolních pozemků - 83,3 % 16,7% - -

místní občané - 57,1 % 14,3% 28,6 % 

Jiři Paroubek, předseda vlády - 20,0 % 80,0 % - -

poslanci ČSSD - 33,3 % 66,7 % - -

poslanci ODS 16,7 % - - 83,3 % -

senátoři ODS 50,0 % - 50,0 % -

senátoři US-DEU 100,0% - - -

ostatní odborníci - - - 83,3 % 16,7% 

situace na zablokované dálnici - 33,3 % 66,7 % — 

ostatní - - - - - 100,0% 
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minulé technoparty CzechTek v ČR 
všeobecně - 25,0 % 50,0 % 25,0 % 

místní majitelé pozemků - 50,0 % 50,0 % -

Báze: 184 tématických sekvencí 100 % = 1 tématická sekvence 

Policii ČR jako viníka škod jednoznačně uvedli senátoři US-DEU, poslanci a 

senátoři ODS a pronajímatel pozemků pro konání CzechTeku 2005 Constantin 

Plesky. 

Účastníky technoparty jako viníky škod jednoznačně označili policejní mluvčí, 

vysocí představitelé Policie ČR, ministr vnitra František Bublán, těžkooděnci, ale i 

část majitelů okolních pozemků louky, na které se technoparty konala, předseda 

vlády Jiří Paroubek a místní majitelé pozemků minulého CzechTeku. Účastníci 

CzechTeku 2005 byli jako viníci škod označeni, i když deník psal o Policie ČR 

všeobecně, samotných účastnících CzechTeku 2005 a demonstrací a zablokované 

dálnici. 

Jako viníky škod viděli účastníky technoparty ze 66 procent místní občané 

Mlýnce na Tachovsku (ze 34 procent se vyjadřovali ambivalentně). Pokud deník psal 

o tématu CzechTeku 2005 všeobecně, z poloviny vyzněli jako viníci škod účastníci 

technoparty, druhá polovina vyzněla ambivalentně. 

Tabulka č. 15: Kdo byli v článcích Tachovského deníku věnujících se CzechTeku 

2005 označeni jako původci násilí? 
Původci násilí v Tachovském deníku 

frekvence procenta 

Policie ČR 8 15,4% 

technaři 8 15,4% 

nehodnotící 23 44,2 % 

ambivalentní 13 25,0 % 

celkem 52 100% 

Báze: 52 článků 100 % = 52 článků 

Jako původci násilí byli v Tachovském deníku přesně napůl uvedeni policisté i 

účastníci technoparty. Tématu násilí se přitom věnovalo celkem 56 procent všech 

článků, 45 procent vyznělo ambivalentně. Tabulka tedy ukazuje, že jako původci 

násilí nebyli jednoznačně označeni ani policisté, ani účastníci technoparty. 

Tabulka č. 16: Kdo a koho označil v Tachovském deníku jako původce násilí? 
Původci násilí a témata v Tachovském deníku 

původci násilí 

policie technaři nehodnotící ambivalentní 
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CzechTek všeobecně 5,9 % 70,6 % 23,5 % 
Policie ČR 10,0% 30,0 % 50,0 % 10,0% 
policejní mluvčí, vysocí představitelé PČR - 33,3 % 66,7 % _ 
těžkooděnci - 40,0 % 40,0 % 20,0 % 
účastníci CzechTeku 14,3 % 23,8 % 61,9% _ 
mluvčí technařů 100,0% — — — 

účastníci demonstrací 42,9 % - 57,1 % — 

majitelé okolních pozemků - 16,7 % 83,3 % — 

místní občané - 28,6 % 57,1 % 14,3% 
politici všeobecně - - 83,3 % 16,7% 
poslanci ODS 16,7% - 83,3 % — 

senátoři ODS 50,0 % - 50,0 % — 

senátoři Strana zelených 50,0 % - 50,0 % — 

senátoři Cesta změny 100,0% - - -

Václav Havel 100,0% - - -

právní rozbor - - 50,0 % 50,0 % 

ochránci lidských práv 57,1 % - 42,9 % -

nezávislý výzkum veřejného miněni 
(nereprezentativní) - - 66,7 % 33,3 % 

Báze: 184 tématických sekvencí 100 % = 1 tématická sekvence 

Policisty jako původce násilí jednoznačně označili mluvčí účastníků 

technoparty CzechTek 2005, poslanci a senátoři ODS, senátor Jaromír Štětina ze 

Strany zelených a senátor Martin Mejstřík ze strany Cesta změny, exprezident 

Václav Havel a další ochránci lidských práv (např. Stanislav Penc). 

Naopak policejní mluvčí a vysocí představitelé Policie ČR (mimo ministra 

vnitra Františka Bublana) a majitelé okolních pozemků louky, na které se technoparty 

CzechTek 2005 konala, označili jako původce násilí jednoznačně samotné účastníky 

technoparty. 

Pokud psal Tachovský deník o CzechTeku 2005 všeobecně, z pětiny vyzněli 

jako původci násilí policisté a ze čtyř pětin bylo vyznění ambivalentní. U tématické 

sekvence o policii všeobecně vyzněli jako původci násilí z jedné pětiny policisté, ze 

tří pětin účastníci technoparty a zbylá pětina ambivalentně. Pokud deník psal o 

účastnících technoparty, jako původci násilí vyzněli policisté v 37,5 procentech a 

sami účastníci v 62,5 procentech. Místní občané Mlýnce na Tachovsku viděli jako 

původce násilí v 66,6 procentech účastníky technoparty a zbylých 33,4 procent 

vyznělo ambivalentně. 

Tabulka č. 17: Byl zásah na technoparty CzechTek 2005 odůvodněný? 
Odůvodněnost zásahu v Tachovském deníku 

frekvence procenta 

odůvodněný 6 11,5% 
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neodůvodněný 7 13,5% 
nehodnotící 26 50,0 % 
ambivalentní 13 25,0 % 

celkem 52 100% 
Báze: 52 článků 100 % = 52 článků 

Odůvodněnosti zásahu na louce v Mlýnci na Tachovsku se v Tachovském 

deníku věnovala přesně polovina všech článků. Přes 23 procent článků, věnujících 

se odůvodněnosti zásahu, považovalo zásah za odůvodněný. Skoro 27 procent 

článků pak za neodůvodněný. Zbylých 50 procent vyznělo ambivalentně. Tabulka 

ukazuje, že Tachovský deník uveřejnil argumenty a citace pro odůvodněnost či 

neodůvodněnost zásahu v poměrně stejném rozsahu. 

Tabulka č. 18: Kdo označil v Tachovském deníku zásah na CzechTeku 2005 za 

odůvodněný a kdo za neodůvodněný? 
Odůvodněnost zásahu a témata v Tachovském deníku 

zásah 

odůvodněný 
neodůvodn 

ěný 
nehodnotící ambivalentní 

CzechTek všeobecně 5,9 % 5,9 % 76,5 % 11,8 % 

Policie ČR 10,0% - 80,0 % 10,0 % 

policejní mluvčí, vysocí představitelé PČR 40,0 % - 53,3 % 6,7 % 

František Bublán, ministr vnitra 66,7 % - 33,3 % -

těžkooděnci 40,0 % - - 60,0 % - -

účastníci CzechTeku 9,5 % 14,3 % 71,4 % 4,8 % 

mluvčí technařů - 100,0% - -

účastníci demonstraci - 71,4 % 28,6 % -

pronajímatel pozemků - 33,3 % 66,7 % -

majitelé okolních pozemků 16,7% - 83,3 % -

místní občané 14,3 % 85,7 % -

politici všeobecně 16,7% 33,3 % 50,0 % 

Jiří Paroubek, předseda vlády 70,0 % - 30,0 % -

poslanci ČSSD 66,7 % - - 33,3 % -

Václav Klaus, prezident - - 100,0% - - -

poslanci ODS - 50,0 % 50,0 % - -

poslanci KDU-ČSL 100,0% - - - -

Senát ČR, senátoři všeobecně - - 100,0% - -

senátoři ODS - - 100,0% - -

senátoři KDU-ČSL 100,0% - - - -

senátoři Strana zelených - 75,0 % 25,0 % -

senátoři Cesta změny - 100,0% - -

Václav Havel - - 100,0% - — 

nezávislý výzkum veřejného mínění 
(reprezentativní) 

- - 100,0% - -

právní rozbor 50,0 % - 50,0 % — 

ochránci lidských práv - 42,9 % 57,1 % — 
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státní zástupce, státní zastupitelství - 50,0 % 50,0 % — 

nezávislý výzkum veřejného mínění 
(nereprezentativni) 66,7 % - - 33,3 % 

Báze: 184 tématických sekvencí 100 % = 1 tématická sekvence 

Zásah jako odůvodněný jednoznačně označili v Tachovském deníku ministra 

vnitra František Bublán, těžkooděnci, majitelé okolních pozemků louky, kde se 

technoparty konala, místní občané Mlýnce na Tachovsku, předseda vlády Jiří 

Paroubek, poslanci ČSSD, poslanci a senátoři KDU-ČSL. Jako odůvodněný vyzněl i 

z uveřejněných právních rozborů. 

Naopak zásah za neodůvodněný jednoznačně považovali mluvčí účastníků 

technoparty, účastníci demonstrací, pronajímatel pozemků, kde se technoparty 

konala, prezident Václav Klaus, poslanci a senátoři ODS, senátor Jaromír Štětina za 

Stranu zelených, senátor Martin Mejstřík za stranu Cesta změny, exprezident Václav 

Havel, reprezentativní nezávislé výzkumy veřejného mínění, ochránci lidských práv a 

státní zástupci či zastupitelství. 

Z 85,7 procent považovali zásah za odůvodněný policejní mluvčí a vysocí 

představitelé PČR (mimo ministra vnitra Františka Bublana), ambivalentně u nich 

zásah vyzněl z 14,3 procent. Pokud deník psal o účastnících CzechTeku 2005, 

zásah jako odůvodněný vyzněl v 33,2 procentech, neodůvodněný v 50 procentech a 

ambivalentně v 16,7 procentech. Pokud deník psal o CzechTeku 2005 všeobecně a 

Policii ČR, vyzněl zásah ambivalentně. 

Tabulka č. 19: Byl zásah proti účastníkům CzechTeku 2005 přiměřený nebo 

nepřiměřený? 
Přiměřenost zásahu v Tachovském deníku 

frekvence procenta 

přiměřený 5 9,6 % 

nepřiměřený 9 17,3 % 

nehodnotící 31 59,6 % 

ambivalentní 7 13,5% 

celkem 52 100% 

Báze: 52 článků 100 % = 52 článků 

Přiměřenosti zásahu ze strany policistů proti účastníkům technoparty 

CzechTek 2005 se Tachovský deník věnoval ve více než 40 procentech všech 

článků. Skoro 43 procent všech článků, které se přiměřenosti či nepřiměřenosti 

zásahu věnovaly, hodnotilo zásah jako nepřiměřený, 24 procent naopak jako 

přiměřený. Zbylých 33 procent vyznělo ambivalentně. 
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Tabulka č. 20: Kdo označil v Tachovském deníku zásah na CzechTeku 2005 za 

přiměřený a kdo za nepřiměřený? 

Přiměřenost zásahu a témata v Tachovském deníku 

zásah 
přiměřený nepřiměřený nehodnotící ambivalentní 

CzechTek všeobecně - 5,9 % 88,2 % 5,9 % 

Policie ČR - - - 90,0 % 10,0% 

policejní mluvčí, vysocí představitelé PČR 26,7 % - 66,7 % 6,7 % 

František Bublán, ministr vnitra 50,0 % - 50,0 % -

těžkooděnci 20,0 % - 80,0 % -

účastníci CzechTeku 4,8 % 4,8 % 90,5 % -

mluvčí technařů - 100,0% - - -

účastníci demonstrací - 71,4% 28,6 % -

politici všeobecně - - 83,3 % 16,7% 

Jiří Paroubek, předseda vlády 20,0 % - 80,0 % -

poslanci ČSSD 33,3 % - 66,7 % -

Václav Klaus, prezident - - 100,0% - -

poslanci ODS - 33,3 % 66,7 % -

poslanci KDU-ČSL 100,0% -

Senát ČR, senátoři všeobecně - 50,0 % 50,0 % -

senátoři ODS - 100,0% - -

senátoři Strana zelených - - 75,0 % 25,0 % -

senátoři Cesta změny - 100,0% - - -

Václav Havel - 100,0% - -

nezávislý výzkum veřejného mínění 
(reprezentativní) 

- 100,0% - -

ochránci lidských práv - 42,9 % 57,1 % -

nezávislý výzkum veřejného mínění 
(nereprezentativní) 

66,7 % - - 33,3 % 

Báze: 184 tématických sekvencí 100 % = 1 tématická sekvence 

Zásah za přiměřený jednoznačně označili v Tachovském deníku ministr vnitra 

František Bublán, těžkooděnci, předseda vlády Jiří Paroubek a poslanci ČSSD a 

KDU-ČSL. 

Naopak zásah za nepřiměřený jednoznačně označili mluvčí účastníků 

technoparty, účastníci demonstrací, prezident Václav Klaus, poslanci a senátoři 

ODS, senátor Jaromír Štětina za Stranu zelených a senátor Martin Mejstřík za stranu 

Cesta změny, exprezident Václav Havel, ochránci lidských práv. Když deník uveřejnil 

reprezentativní výzkum veřejného mínění, i z něho vyplynulo, že dotázaní lidé 

považovali zásah za nepřiměřený. 

Policejní mluvčí a vysocí představitelé Policie ČR považovali zásah za 

nepřiměřený z 80 procent a ambivalentně v 20 procentech. Pokud Tachovský deník 

psal o CzechTeku 2005 všeobecně, vyzněl zásah z poloviny jako nepřiměřený a 
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z poloviny ambivalentně, pokud psal o účastnících technoparty, vyzněl zásah zcela 

ambivalentně. 

5.2.1.2. Analýza fotografií o CzechTeku 2005 v Tachovském deníku 

5.2.1.2.1. Intenzita fotografií 

Graf č. 5: Kolik fotografií věnoval Tachovský deník CzechTeku 2005? 

Počet fotografií v Tachovském deníku 

Báze: 50 fotografií 100 % = 50 fotografií 

Nejvíce fotografií otiskl Tachovský deník 30. července, tedy den po prvním 

zásahu policistů proti účastníkům technoparty. Pak počet fotografií postupně do 3. 

srpna 2005 upadal. 4. srpna 2005 věnoval Tachovský deník CzechTeku 2005 osm 

fotografií, to je čtyřikrát více než předchozí den. Poté počet fotografií začal klesat, až 

se 6. a 8. srpna 2005 vrátil na stejnou úroveň v jako první sledovaný den. 
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5.2.1.2.2. Témata fotografií 

Graf č. 6: Jakým tématům a jaký prostor věnoval Tachovský deník fotografiím o 

CzechTeku 2005? 

Jednotlivá témata fotografií o CzechTeku v Tachovském den 
(v procentech) 
• Poicie • Ochránci práv na demonstraci 
• Technaři Q SchÚ2ka nestraníků i poítfcy 
• Pof cit a technaři (mimo stře()Q Anketa 
• Střet mez poíci a technaí • Zabiokov aná dálnice 
QDemonstrace [Jostatn i (0™fika, ilustrace, mapky) 
D PoStici Q Louka po tísahu. odpadty 

Pies showpercents 

12.00% 

Báze: 50 fotografií 100 % = 50 fotografií 

Fotografie v Tachovském deníku nejčastěji zobrazovaly účastníky technoparty 

CzechTek 2005. Deník jim věnoval 34 procent všech fotografií. Policii naopak 

věnoval o 30 procent méně. Druhými nejsledovanějšími tématy na fotografiích byl 

střet mezi policií a účastníky technoparty a přítomnost ochránců práv na 

demonstracích - každé téma se objevilo na 12 procentech fotografií. Naopak mezi 

nejméně sledované témata, celkem na šesti procentech fotografií, patřila 

zablokovaná dálnice, anketa a schůzka nestraníků s politiky. 
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5.2.1.2.3. Vyznění fotografií a vyznění jednotlivých témat 

Graf č. 7: Jak vyzněly fotografie o CzechTeku 2005 v Tachovském deníku? 

16,00% 

8,00% 

j 

Vyznění fotografií o CzechTeku v Tachovském deníku 

S procentech) 

ve prospéch polde/v neprospěch technařů 
• ve prospéch lechnafú/v nefrospéch poiae 
• nehodrotlci 
Q ambivalentní 

48,00% 

Báze: 50 fotografií 100 % = 50 fotografií 

Skoro polovina fotografií uveřejněných v Tachovském deníku od 28. července 

do 8. srpna 2005, které se týkaly CzechTeku 2005, vyzněla ve prospěch Policie 

ČR/neprospěch účastníků technoparty. Necelá třetina pak vyzněla ve prospěch 

účastníků technoparty/neprospěch policistů. Přes pětinu fotografií téma CzechTeku 

2005 nehodnotilo. Osm procent fotografií pak vyznělo ambivalentně. 

Tabulka č. 21: Jak vyzněla jednotlivá témata fotografií o CzechTeku 2005 v 

Tachovském deníku? 
Vyznění jednotlivých témat fotografií o CzechTeku v Tachovském deníku 

téma fotografie 

vyznění fotografie 

téma fotografie ve prospěch 
policie/neprosp 
ěch technařů 

ve prospěch 
technařů/nepro 
spěch policie 

nehodnotící ambivalentní 

Policie ČR 100,0% (2) - - -

technaři 64,7% (11) 17,6% (3) 11,8% (2) 5,9% (1) 

policie a technaři (mimo střet) 33,3 % (1) - - 66,7 % (2) 

střet mezi policií a technaři 33,3 % (2) 50,0 % (3) - 16,7 % (1) 

demonstrace - 75,0 % (3) 25,0% (1) -

politici 50,0 %(1) 50,0 % (1) - -

ochránci práv na demonstraci 33,3 %(1) 66,7 % (2) - -

schůzka nestraníků s politiky 100,0 % (1) - - -

anketa - - 100,0 % (1) -

zablokovaná dálnice - - 100,0 % (1) -

ostatní (grafika, ilustrace, mapky) 33,3 % (2) 16,7 % (1) 50,0 % (3) -
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louka po zásahu, odpadky T 75,0 % (3) 25,0 % (1) 
100 % = 1 konkrétní téma fotografie 

] Báze: 50 fotografii 

Všechny fotografie, které se tématicky týkaly policie a schůzky nestraníků s 

politiky, vyzněly ve prospěch Policie ČR/neprospěch účastníků technoparty. Stejně 

vyznělo také skoro 65 procent fotografií s tématem účastníků CzechTeku 2005. Při 

zobrazení střetu mezi policií a účastníky technoparty vyznívá polovina fotografií 

ve prospěch účastníků technoparty, třetina naopak v jejich neprospěch. Skoro 17 

procent fotografií týkajících se střetu policistů s účastníky technoparty vyznívá 

ambivalentně. Tři čtvrtiny fotografií s tématem demonstrací vyznívá ve prospěch 

účastníků technoparty, tři čtvrtiny fotografií zobrazujících louku po zásahu a ukončení 

technoparty v jejich neprospěch. V případě politiků vychází fotografie půl napůl -

polovina ve prospěch policie a polovina ve prospěch účastníků technoparty. 

5.2.1.2.4. Konstrukce původce násilí u fotografií 

Graf č. 8: Kdo byl na fotografiích o CzechTeku 2005 v Tachovském deníku označen 

jako původce násilí? 

16,00% 

70,00% 

Původci násil! u fotografii Tachovského deníku 
(v procentech) 
• poicie 

| technaři 
• nehodnot i d 

14,00% 

Báze: 50 fotografií 100 % = 50 fotografii 

Fotografie v Tachovském deníku zobrazovaly násilí na třiceti procentech 

všech fotografií. Žádná fotografie týkající se násilí nevyzněla ambivalentně. Jako 

původci násilí byli na fotografiích věnujících se násilí zvětší poloviny (53,33 %) 

zobrazeni policisté, ve zbylých 46,67 procentech účastníci technoparty. 
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5.2.2. Analýza článků a fotografií o CzechTeku 2005 v Mladé frontě Dnes 

5.2.2.1. Analýza článků o CzechTeku 2005 v Mladé frontě Dnes 

5.2.2.1.1. Intenzita debaty 

Graf č. 9: Kolik článků věnovala Mladá fronta Dnes CzechTeku 2005? 

Počet článků v Mladé frontě Dnes 

Báze: 49 článků 100 % = 49 článků 

Mladá fronta Dnes věnovala CzechTeku 2005 ve sledovaném období nejvíce 

článků 1. srpna 2005, tedy dva dny po první a den po druhé vlně zásahu policistů 

proti účastníkům technoparty CzechTek 2005. Počet článků mírně vzrostl 3. a 6. 

srpna 2005. 3. srpna 2005 psala o tom, že ministra vnitra František Bublán nabídl 

účastníků CzechTeku 2005 jako prostředníka k jednání exprezidenta Václava Havla, 

konaly se protestní akce a na pražských vysokoškolských kolejích na Strahově 

propukla menší technoparty. 6. srpna 2005 psala Mladá fronta o konstatování Senátu 

ČR, že zásah byl nepřiměřený a prvních důkazech o brutalitě zasahujících policistů. 

Pak už Mladá fronta Dnes ve sledovaném období napsala o CzechTeku 2005 více 

než tři články. 

4 6 



Graf č. 10: Kolik rozsahu věnovala Mladá fronta Dnes CzechTeku 2005? 

Rozsah článků v Mladé frontě Dnes 

Báze: 49 článků 100 % = 49 článků 

Pozornost Mladé fronty Dnes o CzechTek 2005, co se týká rozsahu v cm2, od 

prvního zásahu proti účastníkům technoparty v Mlýnci na Tachovsku prudce vzrostla. 

Nejvyšší pozornost pak deník věnoval sledovanému tématu dva dny po prvním a den 

po druhém zásahu policie - 1. srpna 2005. Poté zájem dva dny po sobě opět prudce 

upadal. Zvedl se 4. srpna 2005, kdy Mladá fronta Dnes napsala o schůzce 

exprezidenta Václava Havla a ministra vnitra Františka Bublana a stanoviscích 

senátního výboru a organizací pro lidská práva, kteří označily zásah za nepřiměřený. 

Od dalšího dne rozsah článků v Mladé frontě Dnes pozvolně klesal až do 8. srpna 

2005. 
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5.2.2.1.2. Vyznění titulků a článků 

Graf č. 11: Jak vyzněly všechny titulky článků o CzechTeku 2005 v Mladé frontě 

Dnes? 

53,06% 

Vyznění titulků v Mladé frontě Dne 

S procentech) 
ve p-ospéch policie/v neprospěch technařů 

• ve prospěch technafú/v neprospěch pdcie 
• nehodnotící 

89 ambivalentní 

5 

Báze: 49 článků 100 % = 49 článků 

Více než polovina titulků v Mladé frontě Dnes ve sledovaném období 

označujících články o CzechTeku 2005 vyzněla ve prospěch účastníků 

technoparty/neprospěch Policie ČR. Ve prospěch policistů/neprospěch účastníků 

CzechTeku vyznělo necelých 23 procent titulků, stejné procento vyznělo 

ambivalentně. 
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Graf č. 12: Jak vyzněly všechny články o CzechTeku 2005 v Mladé frontě Dnes? 

Vyznění článku jako celku v Mladé fronté ~ 

S procentech) 
ve prospěch poície/v neprospěch technaft 

• ve prospěch technafú/v neprospěch poicie 
• ambivalentní 

Báze: 49 článků 100 % = 49 článků 

Všechny články v Mladé frontě Dnes, které se týkaly CzechTeku 2005, vyzněly 

v největší míře ambivalentně, přesně v 40,82 procentech. V neprospěch 

policie/prospěch účastníků technoparty vyznělo skoro 37 procent všech článků. 

Naopak v neprospěch účastníků CzechTeku 2005/prospěch policistů necelých 23 

procent článků. 

5.2.2.1.3. Identifikace a prezentace aktérů veřejné diskuse a události 

Následujících šest tabulek se věnuje vyznění jednotlivých tématických 

sekvencí, které v Mladé frontě Dnes byly během sledovaného období analyzovány.34 

Tabulka č. 21: Jak vyzněla tématická sekvence „CzechTek všeobecně" v Mladé 

frontě Dnes? 
Vyznění tématické sekvence „CzechTek všeobecně" 

vyznění 

celkem ve prospěch 
policie/neprosp 

ěch technařů 

ve prospěch 
technařů/nepro 

spěch policie 
nehodnotící ambivalentní 

celkem 

CzechTek všeobecně - 37,5 % (3) 12,5 % (1) 50,0 % (4) 100% = 8 článků 

Báze: 49 článků, 172 tématických sekvencí 100 % = všechny články, ve kterých se 1 konkrétní 

tématická sekvence vyskytuje 

Mladá fronta Dnes psala o CzechTeku 2005 všeobecně v osmi článcích. 

V polovině z nich přitom tak, že vyzněly ambivalentně. V dalších třech článcích 

3 4 V š e c h n y t éma t i cké sekvence souhrnně jsou uvedeny v příloze č. 1 
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vyzněla tato tématická sekvence ve prospěch účastníků technoparty/neprospěch 

policistů. 

Tabulka č. 22: Jak vyzněly tématické sekvence o policii v Mladé frontě Dnes? 

Vyznění tématických sekvencí týkajících se policie 

vyznění 

celkem ve prospěch 
policie/nepros 
pěch technařů 

ve prospěch 
technařů/nep 

rospěch 
policie 

nehodnotící ambivalentni 
celkem 

Policie ČR 30,8 % (4) 38,5 % (5) 15,4% (2) 15,4% (2) 100 % = 13 čl. 
policejní mluvčí, vysocí 

představitelé PČR 
69,2 % (9) 23,1 % (3) - 7,7 % (1) 100 % = 13 čl. 

František Bublán, ministr vnitra 100,0% (12) - - - 100 % = 12 čl. 
řadoví policisté 100,0% (1) - — - 100% = 1 čl. 
těžkooděnci 50,0 % (1) - - - 50,0 % (1) 100% = 2 čl. 

Báze: 49 článků, 172 tématických sekvenci 100 % = všechny články, ve kterých se 1 konkrétní 

tématická sekvence vyskytuje 

V souvislosti s Policií ČR a jejích představitelích psala Mladá fronta Dnes ve 

sledovaném období nejvíce o Policii ČR všeobecně a citovala policejní mluvčí, 

vysoké představitele Policie ČR a také o ministra vnitra Františka Bublana. Ten vždy 

svůj rezort bránil. Ve 12 článcích, kde byl citován, vyzněly jeho výpovědi vždy ve 

prospěch policie. Co se týče policejních mluvčí a vysokých představitelů PČR, 

vyzněly jejich výpovědi vesměs ve prospěch policie/neprospěch účastníků 

technoparty. Ve třech článcích to ale bylo naopak, v jednom dokonce ambivalentně. 

Tabulka č. 23: Jak vyzněly tématické sekvence o účastnících technoparty v Mladé 

frontě Dnes? 
Vyznění tématických sekvenci týkajících se účastníků technoparty 

vyznění 

celkem ve prospěch 
policie/neprosp 
ěch technařů 

ve prospěch 
technařů/nepro 

spěch policie 
nehodnotící ambivalentni 

celkem 

technaři všeobecně 50,0 % (1) - - 50,0 % (1) 100 % = 2 čl. 

účastníci CzechTeku 18,2% (2) 36,4 % (4) 9,1 % (1) 36,4 % (4) 100 % = 11 čl. 

Václav Šroub, nájemce pozemku - 100,0% (5) - - 100% = 5 čl. 

mluvčí technařů — 100,0% (7) - - 100% = 7 čl. 

účastníci demonstrací - - 90,0 % (9) - 100,0 % (1) 100 % =10 čl. 

Báze: 49 článků, 172 tématických sekvencí 100 % = všechny články, ve kterých se 1 konkrétní 
tématická sekvence vyskytuje 

O účastnících technoparty CzechTek 2005 napsala Mladá fronta Dnes ve 

sledovaném období 11 článků, o účastnících demonstrací o jeden článek méně. Tyto 

dvě tématické sekvence ve většině vyzněly v neprospěch policie/prospěch účastníků 
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technoparty. Mluvčím účastníků CzechTeku 2005 dala prostor v sedmi článcích a 

Václavu Šrouboví, nájemci pozemku pro konání technoparty, v pěti článcích. 

Poslední zmiňovaní vždy mluvili ve prospěch účastníků technoparty/neprospěch 

Policie ČR. 

Tabulka č. 24: Jak vyzněly tématické sekvence o pozemcích a místních obyvatelích 

v Mladé frontě Dnes? 

Vyznění témat ických sekvencí týkajících se pozemků a místních obyvatel 

vyznění 

celkem ve prospěch 
policie/neprosp 
ěch technařů 

ve prospěch 
technařů/nepro 
spěch policie 

nehodnotící ambivalentní 
celkem 

pronajímatel pozemků 50,0 % (1) 50,0 % (1) - - 100% = 2 čl. 

majitelé okolních pozemků 100,0% (5) - - - 100 % = 5 čl. 

místní občané 33,3 % (1) 33,3 % (1) - - 33,3 % (1) 100% = 3 čl. 
Báze: 49 článků, 172 tématických sekvencí 100 % = všechny články, ve kterých se 1 konkrétní 

tématická sekvence vyskytuje 

O majitelích okolních pozemků louky, kde technoparty CzechTek 2005 konala, 

psala Mladá fronta Dnes ve sledovaném období v pěti článcích. Sami majitelé vždy 

mluvili ve prospěch Policie ČR/neprospěch účastníků CzechTeku 2005. Citace 

místních obyvatel Mlýnce na Tachovsku vyzněly v jednomu článku ve prospěch 

policie/neprospěch účastníků technoparty, v jednom článku naopak a v jednom 

článku ambivalentně. Citace pronajímatele pozemků Constantina Pleskyho vyzněly v 

tomto posuzovaném celku přesně napůl - jednou ve prospěch Policie 

ČR/neprospěch účastníků CzechTeku a naopak. 

Tabulka č. 25: Jak vyzněly tématické sekvence o politicích v Mladé frontě Dnes? 

Vyznění tématických sekvencí týkajících se politiků 

vyznění 

celkem ve prospěch 
policie/neprosp 
ěch technařů 

ve prospěch 
technařů/nepro 

spěch policie 
nehodnotící ambivalentní 

celkem 

politici všeobecně — - - 100,0% (2) 100 % = 2 čl. 

Jiří Paroubek, předseda vlády 83,3% (10) 16,7% (2) - - 100 % = 12 čl. 

ČSSD 50,0 % (1) 50,0 % (1) - - 100 % = 2 čl. 

Václav Klaus, prezident — 100,0% (5) - - - 100 % = 5 čl. 

ODS — 100,0% (9) - - 100 % = 9 čl. 

US-DEU 33,3 % (1) 66,7 % (2) - - 100 % = 3 čl. 

KDU-ČSL — 100,0 % (1) - - 100% = 1 čl. 

nestraníci — 100,0% (2) - - 100% = 2čl . 

Senát ČR, senátoři všeobecně — 66,7 % (2) - - 33,3 % (1) 100 % = 3 čl. 

ČSSD 100,0 % (1) - - - — 1 0 0 % = 1 čl. 
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ODS_ 

Strana zelených 

Cesta změny 

100,0 % (1) 

100,0 % (1) 
100,0 % (1) 

100 % = 1 čl. 

100 % = 1 čl. 

100 % = 1 čl. 
Báze: 49 článků, 172 tématických sekvenci 100 % = všechny články, ve kterých se 1 konkrétní 

tématická sekvence vyskytuje 

Z politiků se v článcích Mladé fronty Dnes ve sledovaném období nejčastěji 

objevovali předseda vlády Jiří Paroubek a pak poslanci za ODS či prezident Václav 

Klaus. Jednoznačně ve prospěch účastníků CzechTeku 2005 vyzněly citace 

prezidenta a politiků z Občanské demokratické strany. Stejně vyzněla i strana KDU-

ČSL, Strana zelených, Cesta změny a nestraníci. Naopak v neprospěch účastníků 

CzechTeku hovořili senátoři za ČSSD, poslanci ze stejné strany se postavili na 

stranu obou dvou skupin - policie i účastníků technoparty. Premiér Jiří Paroubek se 

ve více než 80 procentech svých výroků přiklání na stranu policie, později začal své 

výroky mírnit - proto vyznění jeho citací ve dvou článcích v neprospěch 

policie/prospěch účastníků technoparty CzechTek 2005. 

Tabulka č. 26: Jak vyzněly tématické sekvence o „ostatních" v Mladé frontě Dnes? 
Vyznění tématických sekvencí týkající se „ostatních" 

vyznění 

celkem ve prospěch 
policie/neprosp 
ěch technařů 

ve prospěch 
technařů/nepro 
spěch policie 

nehodnotící ambivalentní 
celkem 

Václav Havel 16,7 % (1) 83,3 % (5) - - 100 % = 6 čl. 

Michael Kocáb - 100,0% (5) - - 100 % = 5 čl. 

ostatní umělci 33,3 % (1) 66,7 % (2) - - 100 % = 3 čl. 

nezávislý výzkum veřejného mínění 
(reprezentativní) 

33,3 % (1) - - 66,7 % (2) 100% = 3č l . 

ochránci lidských práv — 75,0 % (3) 25,0 % (1) - 100 % = 4 čl. 

státní zástupce, státní zastupitelství - - 33,3 % (1) 33,3 % (1) 33,3 % (1) 100 % = 3 čl. 

situace v zahraničí 50,0 % (2) 50,0 % (2) - - 100 % = 4 Čl. 

ostatní odborníci 100,0 % (1) - - - - 100% = 1 čl. 

nezúčastnění ostatní všeobecně - - - 100,0% (1) 100 % = 1 čl. 

situace na zablokované dálnici — 100,0% (1) - - 100 % = 1 čl. 

lékaři, zdravotníci — - 100,0 % (1) - 100% = 1 čl. 

studenti na pražských kolejích 100,0 % (1) - - - 100 % = 1 čl. 

ostatní 100,0 % (1) - - - - - 100% = 1 čl. 

místní politici - - 100,0 % (1) - - — 100% = 1 čl. 

Báze: 49 článků, 172 tématických sekvencí 100 % = všechny články, ve kterých se 1 konkrétní 
tématická sekvence vyskytuje 

Václav Havel nepřišel na demonstraci na Letné, proto vyzněla tato tématická 

sekvence v jednom případě v neprospěch účastníků technoparty/prospěch Policie 

ČR. 
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Ve prospěch Policie ČR/neprospěch účastníků technoparty vyznělo 

jednoznačně, pokud Mladá fronta Dnes psala o studentech na pražských 

vysokoškolských kolejích, kam se příznivci technohudby přesunuli po ukončení 

CzechTeku 2005, aby mohli protestovat proti zásahu. 

Naopak v neprospěch Policie ČR/prospěch účastníků technoparty 

jednoznačně vyznělo, pokud Mladá fronta Dnes psala o situaci na zablokované 

dálnici či citovala Michaela Kocába a ochránce lidských práv. 

5.2.2.1.4. Mediální kvantita a kvalita zdrojů 

Tabulka č. 27: Jaké zdroje použila Mladá fronta Dnes k napsání článků o CzechTeku 

2005? 
Zdroj v Mladé frontě Dnes 

frekvence procenta 

autorský článek (zpravodaj) 48 98% 

agentura i zpravodaj 1 2 % 

celkem 49 100% 

Báze: 49 článků 100 % = 49 článků 

Téměř všechny články v Mladé frontě Dnes týkající se CzechTeku 2005 

napsali zpravodajové tohoto deníku. V jednom článku si zpravodaj pomohl 

informacemi ze zpravodajských agentur. 

Tabulka č. 28: Od koho pocházely informace v článcích Mladé fronty Dnes věnujících 

se CzechTeku 2005? 
Kdo poskytl informace 

frekvence procenta 

přímí účastníci 38 22,1% 

zprostředkované informace 
nepřímých účastníků 

105 61,0% 

nezjistitelné 20 11,6% 
jiní 9 5,2 % 

celkem 172 100% 

Tři pětiny informací v Mladé frontě Dnes pochází od nepřímých účastníků 

zásahu proti účastníkům technoparty v Mlýnci na Tachovsku. Od přímých účastníků 

jedna pětina. U skoro 12 procent je původ informací nezjistitelný - články to 

neuvádějí. 
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Tabulka č. 29: Jakou formou a od koho podrobně pocházely informace v článcích 

Mladé fronty Dnes věnujících se CzechTeku 2005? 

Informace jakou formou a od koho 

frekvence procenta 
Policie ČR 27 15,7% 
prohlášeni policie 2 1,2% 
odpověď policie na dotaz 8 4,7 % 
technaři 22 12,8% 
tisková konference technařů 5 2,9 % 
odpověď technařů na dotaz 1 0,6 % 

politici 41 23,8 % 
ochránci lidských práv 9 5,2 % 
majitelé okolních pozemků 5 2,9 % 

právníci, odborníci 1 0,6 % 

pronajímatel louky 2 1,2% 

lékaři, zdravotníci 1 0,6 % 
státní zástupci, státní 
zastupitelství 2 1,2% 

občané 2 1,2% 

umělci 8 4,7 % 

ostatní 13 7,6 % 

neuvedeno 23 13,4% 

celkem 172 100% 

Báze: 172 tématických sekvencí 100 % = 172 tématických sekvencí 

Nejčastěji informace Mladé frontě Dnes ve sledovaném období poskytli politici, 

celkem 23,8 procent. Přes pětinu informací (21,6 %) pak poskytla souhrnně Policie 

ČR a přes čtvrtinu informací (16,3 %) účastníci technoparty či demonstrací. Přičemž 

od Policie ČR pocházelo skoro 73 procent informací, přes pětinu z odpovědí policie 

na dotaz novináře a zbylých pět procent z prohlášení Policie ČR. Od účastníků 

technoparty nebo demonstrací všeobecně pocházelo skoro 79 procent informací, 

skoro 18 procent pak z jejich tiskových konferencích a zbylá tři procenta z odpovědí 

na dotaz novináře. Větší počet informací také pocházel od různých ochránců práv 

(5,2 %) a různých umělců - 4,7 procenta. 

5.2.2.1.5. Událost i , které vstupovaly do probíhající diskuse 

Stejně jako u Tachovské deníku, i tady jsme články do základních třech částí: 

• články napsané před zásahem a konáním technoparty CzechTek 2005 

( 2 7 . - 2 9 . červenec 2005); 
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• články napsané bezprostředně po zásahu (probíhal ve dvou vlnách -

29. a 30. července 2005) a jsou o zásahu proti účastníkům CzechTeku 

2005 (30. červenec 2005 - 1. srpna 2005); 

• články napsané po zásahu a jsou o důsledcích a vývoji veřejné diskuse 

po něm (2 - 8. srpna 2005). 

Tabulka č. 30: O jakých událostech psala Mladá fronta Dnes před zásahem na 

CzechTeku 2005? 

Události před zásahem 

událost 
datum 

celkem 
článků 

událost 28. července 
2005 

29. července 
2005 

celkem 
článků 

sjíždění účastníků 
CzechTeku 1 - - 1 

pokusy lidí zabránit konání 
CzechTeku právě u nich - 1 1 

celkem článků 1 1 2 

Báze: 49 článků 

Mladá fronta Dnes píše svůj první článek ve sledovaném období o tom, jak se 

do České republiky sjíždějí účastníci CzechTeku 2005 ze zahraničí a jak si jednotliví 

účastníci dávají srazy na určitých místech v Česku. Další článek, který vyšel 

následující den, vznikl z důvodu, že obyvatelé jedné vesnice polily močůvkou svá 

pole, protože se báli konání CzechTeku 2005 na jejich pozemcích. 

Tabulka č. 31: O jakých událostech psala Mladá fronta Dnes po zásahu na 

CzechTeku 2005? 
Události po zásahu 

událost 
datum celkem 

článků událost 
30. července 2005 1. srpna 2005 

celkem 
článků 

zásah proti účastníkům CzechTeku 2 2 4 

zásah z pohledu Františka Bublana 1 1 2 

zásah z pohledu odborníků 1 1 

zásah z pohledu nájemce pozemků 1 1 

zásah ze pohledu Policie ČR - 1 1 

zranění - 1 1 

CzechTek 2005 jako politické téma - 1 1 

zásah z pohledu prezidenta - 1 1 

zásah z pohledu Jiřího Paroubka - - 1 1 

zásah z pohledu Topolánka - 1 1 

protest nebo demonstrace proti 
zásahu na CzechTeku 

- 1 1 

celkem článků 5 10 15 

Báze: 49 článků 
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Bezprostředně po zásahu napsala Mladá fronta Dnes o samotné zásahu dva 

články. Oslovila i ministra vnitra Františka Bublana, odborníky a nájemce pozemku 

pro konání CzechTeku 2005 Václava Šrouba. 

Druhý den po zásahu už začíná Mladá fronta Dnes prezentovat CzechTek 

2005 jako politické téma. Ke dvěma článkům o samotném zásahu a vyjádření 

Františka Bublana přibyly články, ve kterých Mladá fronta Dnes prezentuje názor na 

zásah z pohledu Policie ČR, prezidenta Václava Klause, předsedy vlády Jiřího 

Paroubka a šéfa ODS Mirka Topolánka. Píše také o zraněných policistech a 

účastnících technoparty a protestech proti policejnímu zásahu. 

Tabulka č. 32: O jakých událostech psala Mladá fronta Dnes po zásahu na 

CzechTeku 2005? 

Události po zásahu 

událost 
datum celkem 

článků událost 2. srpna 
2005 

3. srpna 
2005 

4. srpna 
2005 

5. srpna 
2005 

6. srpna 
2005 

8. srpna 
2005 

celkem 
článků 

zásah proti účastníkům CzechTeku - 1 - - - - - - - 1 

zásah z pohledu Františka Bublana 1 1 - - 1 - 3 

zásah ze strany Policie ČR - - 1 - - - 1 

zranění 2 - - - - - - - 2 

technoparty mimo CzechTek obecně - - 1 - - 1 - 2 

CzechTek 2005 jako politické téma - - - 1 - - - 1 

zásah z pohledu Jiřího Paroubka - 1 - 1 - - 2 

protest nebo demonstrace proti 
zásahu na CzechTeku 

2 - - 1 - 1 3 7 

průzkum 1 - - - - - 1 

Václav Havel - 2 - - - - - 2 

důsledky v legislativě pro konání 
party jako CzechTek 

- - 1 - - 1 - 2 

zástupci účastníků CzechTeku v 
Senátu ČR 

- 1 - - - - 1 

návštěva Paroubka na louce — - - 1 - - - 1 

důkazy o brutalitě — - - 2 - - - 2 

úklid na louce — - - 1 - - 1 

zásah z pohledu Langera - - - 1 - 1 

hlasování o CzechTeku v Senátu ČR - - - - - - 1 - 1 

obvinění ze strany Policie ČR, řešení 
inspekce MVČR 

- - - - 1 - - 1 

celkem článků 6 8 6 3 6 3 32 

Báze: 49 článků 

V následujících dnech inspirovaly k největšímu počtu článku probíhající 

protesty a demonstrace proti zásahu v Mlýnci na Tachovsku. 2. srpna 2005 uveřejnila 

první průzkum veřejného mínění. Další den do veřejné diskuse vstoupil exprezident 

Václav Havel a zástupci účastníků CzechTeku 2005 byli na návštěvě v Senátu ČR. 
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Informuje také o prvních důsledcích zásahu - změnách v legislativě tak, aby se akce 

podobné CzechTeku mohly konat legálně. 4. srpna, kdy premiér Jiří Paroubek 

navštívil louku v Mlýnci na Tachovsku, uveřejnila Mladá fronta Dnes první důkazy 

svědčící o brutalitě policistů při zásahu proti účastníkům technoparty, a to dokonce 

v dvou článcích. Následující den věnuje jeden článek úklidu louky, kde se CzechTek 

2005 konal, a prvním důsledkům konání policistů. Předposlední den sledovaného 

období Senát ČR odhlasoval, že zásah byl nepřiměřený a Mladá fronta Dnes oslovila 

stínového ministra vnitra za ODS Ivana Langera. A konečně poslední sledovaný den 

psala Mladá fronta Dnes jen o probíhajících protestech a demonstracích proti 

policejnímu zásahu. 

5.2.2.1.6. Konstrukce viníka škod a původce násilí 

Tabulka č. 33: Kdo byli v článcích Mladé fronty Dnes věnujících se CzechTeku 2005 

označeni jako viníci škod? 

Viníci škod v Mladé frontě Dnes 

frekvence procenta 

technaři 19 38,8 % 

nehodnotící 30 61,2% 

celkem 49 100% 

Báze: 49 článků 100 % = 49 článků 

V Mladé frontě Dnes byli jako viníci škod označeni pouze účastníci 

technoparty CzechTek 2005. Škodám se věnovalo skoro 39 procent všech článků. 

Tabulka č. 34: Kdo a koho označoval v Mladé frontě Dnes jako viníka škod? 
Viníci škod a témata v Mladé frontě Dnes 

vinici škod 

technaři nehodnotící 

Policie ČR 15,4% 84,6 % 

policejní mluvčí, vysocí představitelé PČR 15,4% 84,6 % 

František Bublán, ministr vnitra 33,3 % 66,7 % 

těžkooděnci 100,0% -

technaři všeobecně 50,0 % 50,0 % 

účastníci CzechTeku 9,1 % 90,9 % 

majitelé okolních pozemků 80,0 % 20,0 % 

místni občané 66,7 % 33,3 % 

Jiří Paroubek, předseda vlády 16,7% 83,3 % 

Václav Klaus, prezident 20,0 % 80,0 % 

poslanci ODS 22,2 % 77,8 % 

nezávislý výzkum veřejného mínění 
(reprezentativní) 

33,3 % 66,7 % 

Báze: 172 tématických sekvencí 100 % = 1 tématická sekvence 
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Tabulka ukazuje, kdo všechno označil účastníky technoparty za viníky škod. 

Jak už je zřejmé z tabulky výše, v Mladé frontě Dnes nebyl citován nikdo, kdo by za 

viníky škod považoval Policii ČR nebo by jeho citace vyzněla ambivalentně. 

Tabulka č. 35: Kdo byli v článcích Mladé fronty Dnes věnujících se CzechTeku 2005 

označeni jako původci násilí? 

Původci násilí v Mladé frontě Dnes 

frekvence procenta 

Policie ČR 12 24,5 % 
technaři 5 10,2% 
nehodnotící 21 42,9 % 

ambivalentní 11 22,4 % 
celkem 49 100% 

Báze: 49 článků 100 % = 49 článků 

Jako původci násilí byli nejčastěji v Mladé frontě Dnes uvedeni policisté, a to 

ve 43 procentech všech článků, které o tématu násilí psaly. Násilí se přitom věnovalo 

přes 57 procent všech článků o CzechTeku 2005. Účastníci technoparty byli jako 

původci násilí označeni v 18 procentech. Ambivalentně vyznělo 39 procent všech 

článků, které se násilí buď ze strany policistů, nebo účastníků technoparty věnovaly. 

Tabulka č. 36: Kdo a koho označil v Mladé frontě Dnes jako původce násilí? 
Původci násilí a témata v Mladé frontě Dnes 

původci násili 

Policie ČR technaři nehodnotící ambivalentní 

CzechTek všeobecně 37,5 % - 50,0 % 12,5% 

Policie ČR 15,4% 30,8 % 53,8 % -

policejní mluvčí, vysocí představitelé PČR 7,7 % 23,1 % 53,8 % 15,4% 

František Bublán, ministr vnitra 8,3 % 8,3 % 75,0 % 8,3 % 

řadoví policisté - 100,0% - -

těžkooděnci 50,0 % 50,0 % -

účastníci CzechTeku 36,4 % - - 45,5 % 18,2% 

Václav Šroub, nájemce pozemku 40,0 % - 60,0 % -

mluvčí technařů 42,9 % - 57,1 % - -

účastníci demonstrací 50,0 % 10,0% 40,0 % -

pronajimatel pozemků 50,0 % - 50,0 % -

místní občané - - 33,3 % 66,7 % -

politici všeobecně - - - 50,0 % 50,0 % 

Jiří Paroubek, předseda vlády 16,7% - 83,3 % -

Václav Klaus, prezident 40,0 % 20,0 % 40,0 % -

poslanci ODS 33,3 % - 66,7 % -

poslanci US-DEU - - 66,7 % 33,3 % 

nestraníci 50,0 % - - 50,0 % -

Senát ČR, senátoři všeobecně 66,7 % - - 33,3 % 
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senátoři ODS 100,0% _ 
senátoři Cesta změny 100,0% — __ 
Michael Kocáb 60,0 % — 40,0 % _ 
ostatní umělci 66,7 % — 33,3 % 
nezávislý výzkum veřejného mínění 
(reprezentativní) 33,3 % 33,3 % 33,3 % -

ochránci lidských práv 25,0 % — 75,0 % _ 
státní zástupce, státní zastupitelství - 33,3 % 66,7 % -

Báze: 172 tématických sekvencí 100 % = 1 tématická sekvence 

Policisty jako původce násilí v Mladé frontě Dnes jednoznačně označili 

nájemce pozemku pro konání CzechTeku 2005 Václav Šroub, mluvčí účastníků 

technoparty, pronajímatel pozemků pro konání CzechTeku 2005, předseda vlády Jiří 

Paroubek, poslanci ODS a nestraníci, senátoři ODS a senátor Martin Mejstřík za 

stranu Cesta změny, Michael Kocáb, ostatní umělci a ochránci lidských práv. 

Naopak účastníky technoparty jako původce násilí jednoznačně viděli řadoví 

policisté, místní obyvatelé Mlýnce na Tachovsku a státní zástupce či zastupitelství. 

Pokud Mladá fronta psala o Policii ČR v souvislosti s CzechTekem 2005 

všeobecně, více vyzněli jako původci násilí - v 67 procentech - účastníci technoparty 

(policisté vyzněli v 33 %) ,a pokud psala či citovala policejní mluvčí a vysoké y 
představitele Policie CR (mimo ministra vnitra Františka Bublana) vyzněli účastníci 

technoparty jako původci násilí z poloviny, policisté ze 17 procent a ambivalentně 

vyznělo 33 procent. 

Naopak policisté jako původci násilí vyznělí častěji (ze tří pětin), a to pokud 

Mladá fronta Dnes psala o CzechTeku všeobecně, citovala účastníky CzechTeku 

2005 (67 %) a demonstrací (83 %). Zvětší části viděl policisty jako původce násilí i 

prezident Václav Klaus (policisté z 67 a účastníky technoparty z 33 procent). 

Ambivalentně vyšli jako původci násilí z poloviny policisté a z poloviny účastníci 

technoparty, pokud Mladá fronta psala či citovala těžkooděnce a uveřejnila 

reprezentativní nezávislý výzkum veřejného mínění. 

Tabulka č. 37: Byl zásah na technoparty CzechTek 2005 odůvodněný? 
Odůvodněnost zásahu v Mladé frontě Dnes 

frekvence procenta 

odůvodněný 8 16,3% 

neodůvodněný 10 20,4 % 

nehodnotící 14 28,6 % 

ambivalentní 17 34,7 % 

celkem 49 100% 

Báze: 49 článků 100 % = 49 článků 
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Odůvodněnosti zásahu policistů proti účastníkům technoparty CzechTek 2005 

se Mladá fronta Dnes věnovala ve více než 70 procentech všech článků. Největší 

prostor pak měly argumenty nebo citace pro neodůvodněnost zásahu, a to ve 29 

procentech. Zásah jako odůvodněný vyzněl ve čtvrtině článků. Polovina (48,57 %) 

vyzněla ambivalentně. 

Tabulka č. 38: Kdo označil v Mladé frontě Dnes zásah na CzechTeku 2005 za 

odůvodněný a kdo za neodůvodněný? 

Odůvodněnost zásahu a témata v Mladé frontě Dnes 

zásah 

odůvodněný neodůvodn 
ěný nehodnotící ambivalentní 

CzechTek všeobecně - - 100,0% -

Policie ČR 23,1 % 7,7 % 53,8 % 15,4% 

policejní mluvčí, vysocí představitelé PČR 30,8 % - 61,5% 7,7 % 

František Bublán, ministr vnitra 50,0 % - 41,7% 8,3 % 

řadoví policisté - - 100,0% -

těžkooděnci 50,0 % - - - 50,0 % 

účastníci CzechTeku - 27,3 % 45,5 % 27,3 % 

Václav Šroub, nájemce pozemku 40,0 % 60,0 % -

mluvčí technařů - 28,6 % 71,4% -

účastníci demonstrací - - 90,0 % 10,0% 

pronajímatel pozemků - - 50,0 % 50,0 % 

majitelé okolních pozemků 60,0 % - 40,0 % -

místní občané 33,3 % 33,3 % - 33,3 % 

politici všeobecně - 50,0 % 50,0 % 

Jiří Paroubek, předseda vlády 50,0 % - 33,3 % 16,7% 

poslanci ČSSD - 50,0 % 50,0 % -

Václav Klaus, prezident - 60,0 % 40,0 % -

poslanci ODS - 33,3 % 44,4 % 22,2 % 

poslanci US-DEU - - 33,3 % 66,7 % 

poslanci KDU-ČSL - - - 100,0% 

nestraníci - - 100,0% - -

Senát ČR, senátoři všeobecně - - - 66,7 % 33,3 % 

senátoři ČSSD 100,0% - - -

senátoři ODS - 100,0% - -

senátoři Cesta změny - - 100,0% - -

Václav Havel - 66,7 % 33,3 % -

Michael Kocáb - 60,0 % 40,0 % -

ostatní umělci - 66,7 % 33,3 % -

nezávislý výzkum veřejného mínění 
(reprezentativní) 

33,3 % - - 66,7 % 

ochránci lidských práv - - 25,0 % 25,0 % 50,0 % 

státní zástupce, státní zastupitelství - - 33,3 % 66,7 % 

Báze: 172 tématických sekvencí 100 % = 1 tématická sekvence 
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Zásah policistů proti účastníkům technoparty CzechTek 2005 na louce u 

Mlýnce na Tachovsku za odůvodněný ve sledovaném období v Mladé frontě Dnes 

jednoznačně považovali majitelé okolních pozemků louky a senátoři ČSSD. 

Naopak za neodůvodněný ho jednoznačně považoval nájemce louky Václav 

Šroub, mluvčí účastníků technoparty, účastníci demonstrací, prezident Václav Klaus, 

poslanci ČSSD a nestraníci, senátoři ODS a senátor Martin Mejstřík za stranu Cesta 

změny, exprezident Václav Havel, Michael Kocáb a ostatní umělci. 

Zásah vyzněl častěji jako odůvodněný, pokud Mladá fronta Dnes psala o 

Policii ČR v souvislosti s CzechTekem všeobecně - z poloviny vyzněl odůvodněně, 

ze 17 procent neodůvodněně a ve zbylých 33 procentech vyzněl ambivalentně. 

Z větší části zásah jako odůvodněný (jinak u nich vyzněl ambivalentně) považovali 

policejní mluvčí a vysocí představitelé Policie ČR (mimo ministra vnitra Františka 

Bublana), a to v 80 procentech, ministr vnitra v 86 procentech, těžkooděnci 

z padesáti procent a ze tří čtvrtin předseda vlády Jiří Paroubek. 

Naopak jako neodůvodněný zásah z větší části považovali poslanci ODS (ze 

tří pětin byl zásah odůvodněný, ze dvou pětin vyzněl ambivalentně). Samotní 

účastníci CzechTeku 2005 z poloviny považovali zásah za neodůvodněný, v polovině 

se k odůvodněnosti zásahu stavěli ambivalentně. Zajímavě vyzněla odůvodněnost 

zásahu ze strany místních občanů Mlýnce na Tachovsku - třetina považovala zásah 

za odůvodněný, třetina za neodůvodněný a třetina se k němu postavila 

ambivalentně. Z toho tedy vyplývá, že vzorek obyvatel Mlýnce na Tachovsku citovaní 

Mladou frontou Dnes neměli na odůvodněnost/neodůvodněnost zásahu vyhraněný 

názor. To může svědčit i o novinářské rutině, kdy se autoři článků snaží citovat vždy 
> 35 tak, aby zazněly názory pro i proti ve stejne míre. 

Tabulka č. 39: Byl zásah proti účastníkům CzechTeku 2005 přiměřený nebo 

nepřiměřený? 
Přiměřenost zásahu v Mladé frontě Dnes 

frekvence procenta 

přiměřený 5 10,2% 

nepřiměřený 8 16,3 % 

nehodnotící 21 42,9 % 

ambivalentní 15 30,6 % 

3 5 Přestože novinář například osloví čtyři lidi, z nichž tři řeknou, že jsou pro odůvodněnost zásahu a 
čtvrtý řekne, že zásah považuje za neodůvodněný, novinář zveřejni názory dvou lidi - jednoho pro a 
druhého proti. Snaží se tím zachovat vyváženost článku. 
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celkem 49 100% 
Báze: 49 článků 100 % = 49 článků 

Přiměřeností zásahu policistů vůči účastníkům technoparty se Mladá fronta 

Dnes zabývala ve 57 procentech všech článků o CzechTeku 2005. Téměř 29 procent 

argumentů nebo citací považuje zásah za nepřiměřený. Skoro 18 procent článků 

vyznělo ambivalentně. Více než polovina všech článků (53,57 %), které se 

přiměřenosti zásahu týkaly, považovalo zásah ze strany policistů za přiměřený. 

Tabulka č. 40: Kdo označil v Mladé frontě Dnes zásah na CzechTeku 2005 za 

přiměřený a kdo za nepřiměřený? 

Př iměřenost zásahu a témata v Mladé frontě Dnes 

zásah 

přiměřený nepřiměřený nehodnotící ambivalentní 

CzechTek všeobecně - 25,0 % 75,0 % -

Policie ČR 15,4% 7,7 % 61,5 % 15,4% 

policejní mluvčí, vysocí představitelé PČR 30,8 % - 46,2 % 23,1 % 

František Bublán, ministr vnitra 25,0 % - 66,7 % 8,3 % 

těžkooděnci - - - - 100,0% 

účastníci CzechTeku - 18,2% 54,5 % 27,3 % 

mluvčí technařů - 42,9 % 57,1 % -

účastníci demonstrací - 70,0 % 30,0 % -

pronajímatel pozemků - - - 50,0 % 50,0 % 

politici všeobecně - - - 50,0 % 50,0 % 

Jiří Paroubek, předseda vlády 33,3 % - 58,3 % 8,3 % 

Václav Klaus, prezident - 60,0 % 40,0 % -

poslanci ODS - - 11,1 % 77,8 % 11,1 % 

poslanci US-DEU - - 33,3 % 66,7 % 

poslanci KDU-ČSL - - - 100,0% 

Senát ČR, senátoři všeobecně - 66,7 % - 33,3 % 

senátoři ČSSD 100,0% - - -

senátoři ODS - 100,0% - -

senátoři Cesta změny - - 100,0% - -

Václav Havel - 50,0 % 50,0 % -

Michael Kocáb - - 60,0 % 40,0 % -

ostatní umělci - 100,0% - - -

nezávislý výzkum veřejného mínění 
(reprezentativní) 

- - - 33,3 % 66,7 % 

ochránci l idských práv - 25,0 % 25,0 % 50,0 % 

státni zástupce, státní zastupitelství - - - 100,0% 

Báze: 172 tématických sekvencí 100 % = 1 tématická sekvence 

Zásah za přiměřený jednoznačně označili v Mladé frontě pouze senátoři 

ČSSD. 

Naopak zásah za nepřiměřený jednoznačně považovali mluvčí účastníků 

technoparty, účastníci demonstrací, prezident Václav Klaus, senátoři ODS a senátor 
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Martin Mejstřík za stranu Cesta změny, exprezident Václav Havel, Michael Kocáb, 

ostatní umělci a pokud deník psal o CzechTeku 2005 všeobecně. 

Zvětší části považovali zásah za přiměřený (jinak u nich zásah vyzněl 

ambivalentně) předseda vlády Jiří Paroubek (z 80 procent), ministr vnitra František 

Bublán (ze tři pětin), policejní mluvčí a vysocí představitelé Policie ČR (mimo ministra 

vnitra) - z 57 procent a poslanci ODS (z poloviny byl zásah přiměřený a z poloviny 

vyzněl ambivalentně). U samotných účastníků CzechTeku 2005 vyzněl zásah ze tří 

pětin ambivalentně a ze dvou pětin jako nepřiměřený. Ochránci lidských práv 

považovali zásah za nepřiměřený v 33 procentech a ve zbylých 67 procentech vyzněl 

ambivalentně. 

5.2.2.2. Analýza fotografií o CzechTeku 2005 v Mladé frontě Dnes 

- Počet fotografií MFD 

5.2.2.2.1. Intenzita fotografií 

Graf č. 13: Kolik fotografií věnovala Mladá fronta Dnes CzechTeku 2005? 

Počet fotografií v Mladé frontě Dnes 

0 t , , , , > . 
28.7. 30.7. 1.8. 2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 8.8. 

Báze: 37 fotografií 100 % = 37 fotografii 

Mladá fronta Dnes otiskla nejvíce fotografií týkajících se CzechTeku 2005 1. 

srpna 2005, tedy dva dny po první vlně zásahu. Pak počet fotografií postupně do 3. 

srpna 2005 klesal. Mírně se zvýšil den na to, kdy se sešel exprezident Václav Havel 
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S ministrem vnitra Františkem Bublaném. Do 8. srpna 2005 pak počet fotografií 

týkajících se CzechTeku 2005 klesal. Poslední sledovaný den byl počet fotografií 

otištěných v Mladé frontě Dnes stejný jako první sledovaný den. 

5.2.2.2.2. Témata fotografií 

Graf č. 14: Jakým tématům a jaký prostor věnovala Mladá fronta Dnes fotografiím o 

CzechTeku 2005? 

Jednotlivá témata fotografii o CzechTeku v Mladé frontě Dnes 
(v procentech) 
• Poícw O Schůzka nestraníků s ponky 
• Technaň • Zablokovaní dilnca 
• Siřet mea poicí a technaň •Os ta tn í (graf * a lustrace mapky) 
• Demonstrace • Louka po zísahu. odpa*y 
• Poítici •zeMhrariii 
Q Ochránci prév na demonstraci 

Píes showpercents 

Báze: 37 fotografií 1 CM) % = 37 fotografií 

Mladá fronta Dnes se v největší míře - v jedné třetině fotografií - věnuje tématu 

střetu mezi policisty a účastníky technoparty. Druhými nejčastějšími tématy fotografií 

(každé z 13,61 %) jsou samotní účastníci technoparty a fotografie s grafikou, 

ilustracemi či různými mapkami. Skoro 11 procent všech fotografií v Mladé frontě 

Dnes zobrazuje demonstrace proti zásahu na CzechTeku 2005. Samotné policii 

věnuje Mladá fronta Dnes přes osm procent fotografií. Nejméně ji na fotografiích 

zajímala témata týkající se zablokované dálnice a účasti ochránců práv na 

demonstraci (každé téma 2,7 procent). 
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5.2.2.2.3. Vyznění fotografií a vyznění jednotlivých témat 

Graf č. 15: Jak vyzněly fotografie o CzechTeku 2005 v Mladé frontě Dnes? 

Vyznění fotografií o CzechTeku v Mladé frontě Dn«s 

S procentech) 
ve frospéctl poície/v neprospěch technařů 

• ve prospěch technařůřv neprospěch poicie 
• nehodnotící 
• ambivalentní 

Báze: 37 fotografií 100 % = 37 fotografií 

Fotografie v Mladé frontě Dnes vyzněly skoro z poloviny ve prospěch 

účastníků technoparty/neprospěch policistů. Ve prospěch Policie ČR/prospěch 

účastníků CzechTeku vyznělo třikrát méně fotografií (16,22 %). Téměř 20 procent 

fotografií vyznělo ambivalentně. 

Tabulka č. 41: Jak vyzněla jednotlivá témata fotografií o CzechTeku 2005 v Mladé 

frontě Dnes? 
Vyznění jednotlivých témat fotografií o CzechTeku v Mladé frontě Dnes 

téma fotografie 

vyzněni fotografie 

téma fotografie ve prospěch 
policie/neprosp 
ěch technařů 

ve prospěch 
technařů/nepro 
spěch policie 

nehodnotící ambivalentní 

Policie ČR 66,7 % (2) - 33,3 % (1) -

technaři 40,0 % (2) 40,0 % (2) - 20,0% (1) 

střet mezi policií a technaři 8,3 % (1) 66,7 % (8) - 25,0%(3) 

demonstrace - 75,0 % (3) - 25,0% (1) 

politici - - 100,0 % (1) -

ochránci práv na demonstraci - 100,0 % (1) - -

schůzka nestraníků s politiky 50,0 % (1) - 50,0% (1) -

zablokovaná dálnice - - 100,0 % (1) -

ostatní (grafika, ilustrace, 
mapky) - 40,0% (2) 20,0 % (1) 40,0 % (2) 

louka po zásahu, odpadky - - 100.0% (1) - -

ze zahraničí - - 100,0 % (1) -

Báze: 37 fotografií 100 % = všechny fotografie, u kterých se 1 konkrétní téma vyskytuje 
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Žádná fotografie s tématem policie nevyzněla ve prospěch účastníků 

technoparty/prospěch policistů. Naopak všechny fotografie s tématem účasti 

ochránců lidských práv na demonstraci proti policejnímu zásahu na CzechTeku 2005 

a louky po zásahu vyzněly ve prospěch vyznavačů technoparty/neprospéch Policie 

ČR. Fotografie s tématem policie vyzněla ze dvou třetin v její prospěch, třetina policii 

nehodnotila. Fotografie s tématem účastníků technoparty vyzněla ze 40 procent ve 

prospěch policie i účastníků technoparty. Zbylých dvacet procent vyznělo 

ambivalentně. Co se týká střetu policistů s účastníky technoparty, fotografie s tímto 

tématem vyzněly ze dvou třetin ve prospěch účastníků technoparty, z 8,3 procent 

v jejich neprospěch. 

5.2.2.2.4. Konstrukce původce násilí u fotografií 

Graf č.16: Kdo byl na fotografiích o CzechTeku 2005 v Mladé frontě Dnes označen 

jako původce násilí? 

Báze: 37 fotografií 100 % = 37 fotografií 

Fotografie v Mladé frontě Dnes více než z jedné poloviny zobrazovaly násilí 

policistů a účastníků technoparty, nebo střet mezi nimi. Jako původci násilí byli na 

fotografiích věnujících se násilí z více než 50 procent zobrazeni policisté, o polovinu 

méně (26,31 %) účastníci technoparty. 21 procent všech fotografií vyznělo z hlediska 

původce násilí ambivalentně. 
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5.3. Porovnání zkoumané agendy, rozdíly mezi posuzovanými médii 

Graf č. 17: Kolik článků věnoval v porovnání CzechTeku 2005 Tachovský deník a 

Mladá fronta Dnes? 

Porovnáni počtu článků v Tachovském deníku a Mladé fronté Dnes 

-•—Počet článků TD 

- • - P o č e t článků MFD 

28.7. 29.7. 30.7. 1.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 

Báze: 101 článků 100 % = 52 článků u Tachovského deníku a 49 článků u Mladé fronty Dnes 

V porovnání napsala Mladá fronta Dnes o CzechTeku 2005 ve sledovaném 

období méně článků než Tachovský deník. 28. července a 8. srpna 2005 napsaly 

oba deníky stejný počet článků, v dalších dnech se počet lišil. Mladá fronta Dnes 

napsala nejvíce článků o CzechTeku 2005 1. srpna 2005, Tachovský deník naopak 

den poté. Tachovský deník tedy otiskl méně článků než Mladá fronta Dnes 1., 3. a 6. 

srpna 2005. Naopak v ostatní sledované dny otiskla Mladá fronta Dnes méně článků 

než Tachovský deník. 
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Graf č. 18: Kolik prostoru věnoval v porovnání CzechTeku 2005 Tachovský deník a 

Mladá fronta Dnes? 

Porovnání rozsahu článků v Tachovském deníku a Mladé frontě Dnes 

Báze: 101 článků 100 % = 52 článků u Tachovského deníku a 49 článků u Mladé fronty Dnes 

Oproti počtu článků věnovala v celém sledovaném období Mladá fronta Dnes 

CzechTeku 2005 více prostoru v cm2 než Tachovský deník. Rozdíl je viditelný už 

první sledovaný den. Tachovský deník věnoval větší prostor CzechTeku 2005 než 

Mladá fronta Dnes od 29. července do 2. srpna 2005, a poté už jen 4. srpna 2005. 

Tabulka č. 42: Jakým tématům a jaký prostor věnoval CzechTeku 2005 v porovnání 

Tachovský deník a Mladá fronta Dnes? 
Jaká témata, kolik prostoru 

téma (sloučení kategorií) 
Tachovský deník Mladá fronta Dnes 

téma (sloučení kategorií) 
cm2 procenta cm2 procenta 

o CzechTeku všeobecně 233 7,2 % 95 2,9 % 

o policii 656 20,2 % 1117 33,3 % 

o příznivcích technoparty 661 20,4 % 765 22,8 % 

o místních 358 11,0% 111 3,3 % 

o politicích včetně prezidenta (mimo senát) 388 12,0% 494 14,8 % 

o senátu 152 4,7 % 98 3,0 % 

o nepoliticích 55 1,7% 157 4,7 % 

o nezúčastněných 401 12,4% 439 13,0 % 

o ostatních 73 2,2 % 48 1,4% 

o minulých či j iných technoparty typu 
CzechTek 

267 8,2 % 28 0,8 % 

Celkem 3244 100% 3352 100% 

Báze: 101 článků 100 % = 3244 cm2 u Tachovského deníku a 3352 cm2 u Mladé fronty Dnes 
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V porovnání psaly oba deníky ve sledovaném období v souvislosti o 

technoparty CzechTek 2005 nejvíce o Policii ČR a účastnících technoparty či 

demonstrací. Mladá fronta přitom těmto oblastem věnovala nejvíce prostoru - Policii 

ČR přes 33 procent a příznivcům technoparty skoro 23 procent. 

Naopak Tachovský deník větší prostor věnoval místním obyvatelům, majitelům 

okolních pozemků pronajímateli louky pro konání technoparty CzechTek, minulým 

technoparty CzechTek či jiným technoparty podobného typu a tématu CzechTeku 

všeobecně. 

Tabulka č. 43: Jak vyzněly všechny titulky a články o CzechTeku 2005 v porovnání 

Tachovského deníku a Mladé fronty Dnes? 

Vyznění titulků a článků 

vyznění titulků vyzněni článků jako celku 
Tachovský 

deník 
Mladá 

fronta Dnes 
Tachovský 

deník 
Mladá 

fronta Dnes 

ve prospěch policie/v neprospěch technařů 40,4% (21) 22,4% (11) 30,8% (16) 22,4% (11) 

ve prospěch technařů/v neprospěch policie 25,0 % (13) 53,1 % (26) 17,3% (9) 36,7% (18) 

nehodnotící 9,6 % (5) 2,0 %(1) 1,9 % (1) -

ambivalentní 25,0% (13) 22,4% (11) 50,0 % (26) 40,8 % (20) 

celkem 100% (52) 100 % (49) 100% (52) 100% (49) 

Báze: 101 článků a 101 titulků 100 % = 52 článků a titulků u Tachovského deníku a 49 článků a titulků u 

Mladé fronty Dnes 

Tato práce se zaměřila na komparaci toho, ve kterém ze sledovaných 

deníků články a titulky vyzněly ve prospěch Policie ČR, potažmo ve prospěch 

účastníků technoparty CzechTek 2005. Pokud bychom normativní požadavek na 

mediální obsah - objektivitu a především vyváženost - posuzovali podle 

ambivalentního vyznění, tak „objektivnější a vyváženější" mediální obsah týkající se 

CzechTeku 2005 měl Tachovský deník. A to přesně jednu polovinu všech článků -

tzn. 26 článků nechalo vyjádřit „obě strany". Z tabulky vyplývá, že jak v případě 

Tachovského deníku, tak i Mladé fronty Dnes, je vyznění jednoznačně viditelné 

stejně u článků i titulků. 

U analýzy titulků je rozdíl ve vyznění patrnější než u článků. Jak je zřejmé, 

Mladá fronta Dnes publikovala dvakrát více titulků ve prospěch účastníků 

technoparty/neprospěch Policie ČR a naopak Tachovský deník publikoval dvakrát 

více titulků v neprospěch účastníků technoparty/prospěch Policie ČR. Ve srovnání 

obou deníků ambivalentně vyznělo o polovinu titulků méně než článků. 
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Články v Tachovském deníku vyzněly ve skoro 31 procentech ve prospěch 

Policie ČR/neprospěch účastníků technoparty; v Mladé frontě Dnes to bylo ve více 

než jedné pětině. Znatelný rozdíl je v porovnání vyznění ve prospěch účastníků 

technoparty/neprospěch Policie ČR. Dvakrát více článků v Mladé frontě Dnes (přes 

36 procent) vyznělo ve prospěch účastníků CzechTeku 2005 než v Tachovském 

deníku. 

Tabulka č. 44: Jaké zdroje použil v porovnání Tachovský deník a Mladá fronta Dnes 

k napsání článků o CzechTeku 2005? 

Zdroj 

Tachovský 
deník 

Mladá fronta 
Dnes 

agenturní článek 1,9 %(1) -

autorský článek (zpravodaj) 75,0 % (39) 98,0 % (48) 
jiný zdroj, např. internetové 
stránky 1,9 % (1) -

agentura i zpravodaj 3,8 % (2) 2,0 % (1) 

neuvedeno (nezdrojováno) 17,3% (9) -

celkem 100 % (52) 100 % (49) 

Báze: 101 článků 100 % = 52 článků u Tachovského deníku a 49 článků u Mladé fronty Dnes 

Nyní pokročíme k analýze toho, jak sledované deníky pracovaly se zdroji. 

Mladá fronta Dnes publikovala články vytvořené v drtivé většině svými zpravodaji, jen 

jeden článek vycházel napůl i z informací zpravodajských agentur. U Tachovského 

deníku byly nejvýrazněji zastoupeny také autorské články zpravodajů deníku. Co je 

překvapivé, že Tachovský deník skoro pětinu článků publikovaných ve sledovaném 

období uvedl bez zdroje. 

Tabulka č. 45: Od koho pocházely informace v článcích v porovnání Tachovského 

deníku a Mladé fronty Dnes věnujících se CzechTeku 2005? 
Kdo poskytl informace 

Tachovský 
deník 

Mladá fronta 
Dnes 

přímí účastníci 18,5% (34) 22,1 % (38) 

zprostředkované informace 
nepřímých účastníků 

50,0 % (92) 61,0% (105) 

nezjistitelné 31,5% (58) 11,6% (20) 

jiní - 5,2 % (9) 

celkem 100% (184) 100% (172) 

Báze: 356 tématických sekvencí 

172 tématických sekvencí u Mladé fronty Dnes 
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Další věcí, která nás v souvislosti s prací se zdroji ve sledovaných denících 

zajímala, bylo kdo poskytl novinářům informace. U obou deníků dominantně 

převládaly zprostředkované informace od nepřímých účastníků CzechTeku 2005. U 

Tachovského deníku to bylo v polovině článků, u Mladé fronty Dnes dokonce v 61 

procentech článků. V porovnání využívala přímých svědků více Mladá fronta Dnes, i 

když jen o čtyři procenta. V jedné třetině článků u Tachovského deníku je charakter 

informací nezjistitelný, u Mladé fronty Dnes ve skoro 12 procentech článků. 

Tabulka č. 46: Kdo byli v článcích věnujících se CzechTeku 2005 označeni jako vinicí 

škod a jako původci násilí v porovnání Tachovského deníku a Mladé fronty Dnes? 
Viníci škod a původci násilí 

viníci škod původci násili 
Tachovský 

deník 
Mladá 

fronta Dnes 
Tachovský 

deník 
Mladá 

fronta Dnes 

Policie ČR 7,7 % (4) - 15,4% (8) 24,5% (12) 

účastníci technoparty 30,8% (16) 38,8% (19) 15,4% (8) 10,2% (5) 

nehodnotící 48,1 % (25) 61,2% (30) 44,2 % (23) 42,9 % (21) 

ambivalentní 13,5% (7) - 25,0% (13) 22,4 % (11) 

celkem 100% (52) 100% (49) 100% (52) 100 % (49) 

Báze: 101 článků 100 % = 52 článků u Tachovského deníku a 49 článků u Mladé fronty Dnes 

Pokud jde o konstrukci viníků škod, potom Mladá fronta Dnes jednoznačně 

jako viníky škod označila účastníky technoparty CzechTek 2005, a to skoro ve 40 

procentech všech článků. Stejně tak Tachovský deník z velké části označil jako 

viníky škod účastníky CzechTeku 2005, v menší části ale i policisty. Asi ve 14 

procentech všech článků označují jako viníky škod obě strany - policisty i účastníky 

technoparty. 

Tabulka č. 47: Byl zásah na technoparty CzechTek 2005 odůvodněný v porovnání 

Tachovského deníku a Mladé fronty Dnes? 
Odůvodněnost zásahu 

Báze: 101 článků 

Tachovský 
denik 

Mladá fronta 
Dnes 

odůvodněný 11,5% (6) 16,3 % (8) 

neodůvodněný 13,5% (7) 20,4% (10) 

nehodnotící 50,0 % (26) 28,6% (14) 

ambivalentní 25,0% (13) 34,7% (17) 

celkem 100% (52) 100% (49) 

100 % = 52 článků u Tachovského deníku a 49 článků u Mladé fronty Dnes 
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Pokud jde o odůvodněnost/neodůvodněnost zásahu, Mladá fronta Dnes se 

tímto problémem zabývala ve více článcích (v 71 procentech = 35 článků) než 

Tachovský deník (ten jen v polovině = 26 článků). 

Když ale přepočítáme procenta jen na články, které se 

odůvodněnosti/neodůvodněnosti věnují, dojdeme k téměř stejným závěrům u obou 

deníků. Zásah jako odůvodněný se objevoval u Tachovského deníku u 22,8 procent 

a Mladé fronty Dnes u 23 procent článků. Naopak jako neodůvodněný v Tachovském 

deníku u 28,6 procent a Mladé fronty Dnes u 27 procent článků. Ambivalentně zásah 

vyzněl v Tachovském deníku u 48,6 procent a v Mladé frontě Dnes u 50 procent 

článků, které se tomu věnují. Je tedy zřejmé, že v případě 

odůvodněnosti/neodůvodněnosti zásahu neexistuje prakticky rozdíl mezi 

sledovanými médii, a že deníky v menší míře publikovaly více argumentů, popř. citací 

pro neodůvodněnost zásahu na louce u Mlýnce na Tachovsku. 

Tabulka č. 48: Byl zásah proti účastníkům CzechTeku 2005 přiměřený nebo 

nepřiměřený v porovnání Tachovského deníku a Mladé fronty Dnes? 
Přiměřenost zásahu 

Tachovský 
deník 

Mladá fronta 
Dnes 

přiměřený 9,6 % (5) 10,2% (5) 

nepřiměřený 17,3% (9) 16,3 % (8) 

nehodnotící 59,6% (31) 42,9 % (21) 

ambivalentní 13,5 % (7) 30,6% (15) 

celkem 100% (52) 100% (49) 
Báze: 101 článků 100 % = 52 článků u Tachovského deniku a 49 článků u Mladé fronty Dnes 

Pokud jde o přiměřenost zásahu, je rozdíl u sledovaných deníků už patrnější. 

Přestože se mu Tachovský deník věnoval v menším počtu článků (21 článků), 

převažovaly argumenty či citace nepřiměřenosti zásahu (v 42,8 procentech = 9 

článcích) právě u něj (u Mladé fronty Dnes to bylo v osmi článcích). Zásah jako 

přiměřený vyzněl v obou denících v pěti článcích. Mladá fronta Dnes publikovala 

dvakrát více článků, kde přiměřenost/nepřiměřenost zásahu vyzněla ambivalentně. 
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Graf č. 19: Kolik fotografií věnoval v porovnání CzechTeku 2005 Tachovský deník a 

Mladá fronta Dnes? 

Porovnání počtu fotografií v Tachovském deníku a Mladé frontě Dnes 

Báze: 87 fotografií 100 % = 50 fotografií u Tachovského deníku a 37 fotografií u Mladé fronty Dnes 

Tato práce analyzovala i fotografie týkající se CzechTeku 2005, které byly bucf 

součástí článků, nebo stály samostatně. Z grafu vyplývá, že Tachovský deník otiskl 

více fotografií než Mladá fronta Dnes. První den po zásahu dokonce třikrát více. 

Důvodem bylo, že fotografiím ze zásahu na louce u Mlýnce na Tachovsku věnovala 

samostatně celou jednu stranu. Druhý den otiskly sledované deníky stejný počet 

fotografií. 

Tabulka č. 49: Jakým tématům a jaký prostor věnovaly fotografiím o CzechTeku 2005 

v porovnání Tachovský deník a Mladá fronta Dnes? 
Témata fotografií 

Tachovský 
deník 

Mladá fronta 
Dnes 

Policie ČR 4,0 % (2) 8,1 % (3) 

technan 34,0% (17) 13,5% (5) 

policie a technan (mimo střet) 6,0 % (3) -

střet mezi policii a technaři 12,0% (6) 32,4% (12) 

demonstrace 8,0 % (4) 10,8% (4) 

politici 4,0 % (2) 5,4 % (2) 

ochránci práv na demonstraci 6,0 % (3) 2,7 % (1) 

schůzka nestraníků s politiky 2,0 % (1) 5,4% (2) 

anketa 2,0 % (1) -

zablokovaná dálnice 2,0 % (1) 2,7 % (1) 

ostatní (grafika, ilustrace, mapky) 12,0% (6) 13,5% (5) 

louka po zásahu, odpadky 8,0 % (4) 2,7 % (1) 
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ze zahraničí — 2,7 %(1) 
celkem 100% (50) 100% (37) 

Báze: 87 fotografií 100 % = 50 fotografií u Tachovského deníku a 37 fotografií u Mladé fronty Dnes 

Z uvedené tabulky analyzovaných dat vyplývá, že tématy, které se objevovaly 

v souvislosti s CzechTekem 2005 ve sledovaných denících ve sledovaném období, 

byli nejčastěji účastníci technoparty, střet mezi policisty a účastníky CzechTeku 

2005, demonstrace proti zásahu a ostatní fotografie zobrazující různé grafiky, 

ilustrace či mapky. Těmto tématům věnovaly sledované deníky nejvíce pozornosti. 

Na 17 fotografiích publikoval Tachovský deník účastníky technoparty, Mladá 

fronta Dnes jen na pěti fotografiích. Ta se věnovala nejvíce tématu střetu mezi 

policisty účastníky CzechTeku 2005, a to na 12 fotografiích, zatímco Tachovský 

deník otiskl s tímto tématem o polovinu fotografií méně. Téma demonstrací proti 

policejnímu zásahu se objevilo na stejném počtu fotografií u obou sledovaných 

deníků. 

Tabulka č. 50: Jak vyzněly fotografie o CzechTeku 20005 v porovnání v Tachovském 

deníku a Mladé frontě Dnes? 
Vyznění fotografií 

Tachovský 
deník 

Mladá 
fronta Dnes 

ve prospěch policie/neprospěch technařů 48 % (24) 16,2% (6) 

ve prospěch technařů/neprospěch policie 28 % (14) 45,9% (17) 

nehodnotící 16% (8) 18,9% (7) 

ambivalentní 8 % (4) 18,9% (7) 

celkem 100% (50) 100% (37) 

Báze: 87 fotografií 100 % = 50 fotografii u Tachovského deníku a 37 fotografii u Mladé fronty Dnes 

Dále se analýza zaměřila na celkové vyznění všech fotografií u sledovaných 

deníků. Ve sledovaném období se na stránkách Tachovského deníku objevily 

fotografie, které téměř z poloviny vyzněly ve prospěch Policie ČR/neprospěch 

účastníků technoparty. U Mladé fronty Dnes tomu bylo naopak. 17 fotografií vyznělo 

ve prospěch účastníků technoparty/neprospěch Policie ČR. Mladá fronta Dnes navíc 

otiskla více fotografií, které vyzněly ambivalentně. 
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Tabulka č. 51: Jak vyzněla jednotlivá témata fotografií o CzechTeku 2005 

v porovnání v Tachovském deníku a Mladé frontě Dnes? 
Vyznění jednot l ivých témat fotografií o CzechTeku v Mladé frontě Dnes 

Tachovský deník Mladá fronta Dnes 

ve 
prospěch 

policie/nepr 
ospěch 

technařů 

ve 
prospěch 
technařů/ 
neprospě 
ch policie 

nehodno 
tící 

ambivale 
ntní 

ve prospěch 
policie/nepro 

spěch 
technařů 

ve 
prospěch 

technařů/n 
eprospěch 

policie 

nehod 
noticí 

ambivale 
ntní 

Policie ČR 100,0% (2) - - - 66,7 % (2) -
33,3 % 

(1) -

technaři 64 ,7% (11) 17,6% 
(3) 

11,8% 
(2) 5,9% (1) 40,0 % (2) 40,0 % (2) 20,0% (1) 

policie a technaři 
(mimo střet) 

33,3 % (1) -
66,7 % 

(2) 
- - - -

střet mezi policií a 
technaři 

33,3 % (2) 50,0 % 
(3) 

-
16,7% 

(1) 8,3 % (1) 66,7 % (8) - 25,0%(3) 

demonstrace -
75,0 % 

(3) 
25,0% 

(1) 
- 75,0 % (3) - 25,0% (1) 

politici 50,0 %(1) 50,0 % 
(1) 

- - - -
100,0 
% (1) 

-

ochránci práv na 
demonstraci 

33,3 % (1) 
66,7 % 

(2) 
- - -

100,0% 
(1) 

-

schůzka 
nestraníků 
s politiky 

100,0 % (1) - - - 50,0 % (1) 50,0% 
(1) 

-

anketa - -
100,0% 

(1) 
- - - - - - -

zablokovaná 
dálnice - - -

100,0% 
(1) 

- - -
100,0 
%(1) 

- -

ostatní (grafika, 
ilustrace, mapky) 

33,3 % (2) 
16,7% 

(1) 
50,0 % 

(3) - - 40,0% (2) 
20,0 % 

0 ) 
40,0 % 

(2) 
louka po zásahu, 
odpadky 75,0 % (3) 

25,0 % 
(1) - - -

100,0% 
(1) 

-

ze zahraničí - - - -
100,0 
% (1) 

- -

Báze: 87 fotografií (50 u Tachovského deníku a 37 u Mladé fronty Dnes) 100 % = všechny fotografie, u 

kterých se 1 konkrétní téma vyskytuje 

Další důležitou věcí, která nás v souvislosti s tématy fotografií zajímala, bylo i 

jejich vyznění. V komparaci obou sledovaných deníků vyzněly stejně u obou deníků 

nevyznělo ani jedno téma fotografií stejně. 

Rozdíl najdeme např. u fotografií zobrazující louku po zásahu. Vzhledem 

k tomu, že se při analýze fotografií přihlíželo i k jejich popiskům, vyzněly fotografie 

s tímto tématem v Mladé frontě Dnes vždy ve prospěch účastníků technoparty, u 

Tachovského deníku tři čtvrtiny z nich i v jejich neprospěch. Rozdíl je i u fotografií 

zobrazujících ochránce lidských práv na demonstracích. V Mladé frontě Dnes opět 

vyzněly vždy ve prospěch účastníků CzechTeku 2005, v Tachovském deníku třetina 

z nich v jejich neprospěch. Fotografie zachycující politiky byly v Mladé frontě Dnes 

neutrální, v Tachovském deníku se dalo analyzovat jejich vyznění. 
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Tabulka č. 52: Kdo byl na fotografiích o CzechTeku 2005 označen jako původce 

násilí v porovnání Tachovského deníku a Mladé fronty Dnes? 

Násilí u fotografií 

Tachovský 
deník 

Mladá fronta 
Dnes 

Policie ČR 16 % (8) 27,0 % (10) 
technaři 14 % (7) 13,5% (5) 
nehodnotící 70 % (35) 48,6% (18) 
ambivalentní - 10,8% (4) 

celkem 100% (50) 100% (37) 
Báze: 87 fotografií 100 % = 50 fotografií u Tachovského deniku a 37 fotografii u Mladé fronty Dnes 

Pokud jde o analýzu fotografií, které zobrazují násilí bud se strany policistů, 

nebo účastníků technoparty, věnovala se tomu více Mladá fronta Dnes - na 19 

fotografií. Jako původci násilí jsou u obou sledovaných deníků více zobrazeni 

policisté než účastníci CzechTeku 2005. 

7 6 



6. Závěr 

Na počátku této kvantitativní obsahové analýzy obou sledovaných deníků ve 

sledovaném období bylo stanoveno pět základních výzkumných otázek. Každá z nich 

na sebe v průběhu zkoumání vázala mnoho dílčích, podrobnějších otázek. Na ty 

jsme se pokusili odpovědět v tabulkách a grafech, kde byla získaná data 

prezentována, pomocí přiřazených interpretací či komentářů uvedených 

v předchozích částech práce. 

V závěru naší obsahové analýzy jsme se je snažili shrnout do konečných 

odpovědí na těchto pět otázek, které stály na počátku. 

Otázka 1: Jaký prostor zaujímal CzechTek 2005 v Tachovském deníku a Mladé 

frontě Dnes ve sledovaném čase? 

Na první otázku nám odpověděla analýza toho, kolik článků včetně fotografií o 

sledované problematice oba deníky ve sledovaném období otiskly a kolik prostoru jim 

věnovaly. Naše analýza zjistila, že Tachovský deník se problematice CzechTeku 

2005 věnoval méně, celkem 8082 cm2, Mladá fronta Dnes 8178 cm2. Články 

Tachovského deníku byly četnější, ale rozsahově menší. Tachovský deník uveřejnil 

větší množství fotografií než textu. Fotografiím věnoval 4136 cm2, zatímco Mladá 

fronta Dnes věnovala fotografiím o třetinu prostoru méně. 

Výraznější rozdíl v prostoru, který CzechTeku 2005 oba posuzované deníky 

věnovaly, byl 3. a 4. srpna 2005 a 6. srpna 2005. 3. srpna 2005 přinesla Mladá fronta 

Dnes rozhovor s ministrem vnitra Františkem Bublaném a CzechTeku 2005 věnovala 

dva články na titulní straně a jednu celou stranu. Tachovský deník vedle jednoho 

článku na titulní straně věnoval problematice zásahu na technoparty necelé dvě 

třetiny strany. Naopak 4. srpna 2005 se situace obrátila. Premiér Jiří Paroubek 

navštívil den předtím louku v Mlýnci na Tachovsku a na strahovských 

vysokoškolských kolejích pokračoval, spontánní technoparty. Těmto dvěma 

událostem Tachovský deník věnoval větší prostor než Mladá fronta Dnes. 

Předposlední sledovaný den (6. srpna 2005) věnovala větší prostor problematice 

CzechTeku 2005 opět Mladá fronta Dnes. Zatímco Tachovský deník napsal jen dva 

články, a to o senátním hlasování o přiměřenosti zásahu a odjíždění účastníků 

technoparty na Slovensko, Mladá fronta Dnes přinesla mimo jiné i rozhovory 

s ministrem vnitra Františkem Bublaném, stínovým ministrem vnitra za ODS Ivanem 

Langerem a mluvčím účastníků technoparty Davidem Čermákem. 
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Oba sledované deníky ve sledovaném období napsaly od okamžiku 

policejního zásahu proti účastníků CzechTeku 2005 (29. července 2005) více než tři 

články a problematika CzechTeku 2005 se objevila téměř vždy na titulní straně 

(výjimkou je Tachovský deník 8. srpna 2005). Důvodem může být, že oba deníky 

očekávaly střet mezi policisty a účastníky CzechTeku 2005, a možná i období, kdy se 

technoparty konala. Dobu prázdnin označují novináři za „okurkovou sezonu", která 

nenabízí tolik témat k mediální pozornosti. 

Otázka 2: Jak oba sledované deníky prezentovaly aktéry debaty a události? 

Mezi hlavní aktéry debaty a události CzechTek 2005 patřila především Policie 

ČR, účastníci technoparty, politici a osoby zainteresované do pronájmu pozemků a 

místní obyvatelé Mlýnce na Tachovsku. 

Ze strany Policie ČR dostal nejčastěji prostor v článcích obou sledovaných 

deníků ministr vnitra František Bublán (nestr.). V porovnání mu ale Mladá fronta 

Dnes věnovala šestkrát více prostoru v cm2 než Tachovský deník. Ministr vnitra vždy 

hovořil ve prospěch svého rezortu a neprospěch účastníků CzechTeku 2005. 

Policejní zásah považoval za odůvodněný a přiměřený. 

Ze strany účastníků CzechTeku 2005 dostali rozdílný prostor u obou 

sledovaných deníků účastníci technoparty i jejich mluvčí. O účastnících CzechTeku 

2005 dvakrát častěji psal a citoval je Tachovský deník. Naopak mluvčí účastníků 

technoparty Tachovský deník citoval jednou, Mladá fronta Dnes sedmkrát. Tématické 

sekvence týkající se účastníků CzechTeku 2005 a jejich mluvčích vyzněly 

v Tachovském deníku častěji v neprospěch účastníků/prospěch Policie ČR než 

v Mladé frontě Dnes. 

Z politiků dostal (mimo ministra vnitra Františka Bublana) nejčastěji prostor 

v článcích obou sledovaných deníků předseda vlády Jiří Paroubek (ČSSD). V Mladé 

frontě Dnes na dvakrát větším prostoru v cm2 než v Tachovském deníku. Na začátku 

sledovaného období Jiří Paroubek vždy policejní zákrok na CzechTeku 2005 

obhajoval, 2. srpna 2005 se začal vyjadřovat opatrněji. Často se v obou denících 

k zákroku vyjadřoval i prezident Václav Klaus a poslanci a senátoři z Občanské 

demokratické strany. Ti se častěji vyjadřovali v neprospěch Policie ČR/prospěch 

účastníků CzechTeku 2005. Nejednotní byli i poslanci a senátoři z ČSSD, US-DEU a 

KDU-ČSL. Naopak jednotní byli dva senátoři - Jaromír Štětina ze Strany zelených a 

Martin Mejstřík ze strany Cesta změny. Oba se vždy v obou denících vyjadřovali ve 
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prospěch účastníků technoparty/neprospěch policistů. Rozdíl mezi posuzovanými 

deníky v oblasti politiků byl vtom, že pouze Tachovský deník oslovil místní politiky 

z Mlýnce na Tachovsku, kteří se vždy klonili ve prospěch Policie ČR/neprospěch 

účastníků CzechTeku 2005. Naopak Mladá fronta Dnes na rozdíl od Tachovského 

deníku oslovila v jednom článku nestraníky, kteří se klonili přesně na opačnou stranu. 

Rozdíl mezi sledovanými deníky byl i vtom, jaký prostor daly místním 

občanům Mlýnce na Tachovsku a pronajímateli a nájemci pozemků pro konání 

CzechTeku 2005. Tachovský deník psal o místních obyvatelích a pronajímateli 

pozemků Constantinu Pleskym častěji než Mladá fronta Dnes. Co se týká nájemce 

pozemků Václava Šrouba, byl poměr u obou deníků téměř vyrovnaný. V konečné 

podobě se výše zmiňovaní neklonili jednoznačně ani na stranu Policie ČR, ani 

účastníků CzechTeku 2005. 

Otázka 3: Které zdroje informací sledované deníky používaly a s jakou 

četností? 

Zdroje informací, které média používají, mohou mít vliv na podobu obsahu 

mediálního sdělení. 

Ve sledovaném vzorku byly zdroje roztříděny do pěti základních kategorií: 

agenturní článek, autorský článek (zpravodaj), jiný zdroj (např. internetové stránky), 

agentura i zpravodaj a neuvedeno (nezdrojováno). Ve vzorku se také analyzovalo, 

od koho informace pocházejí, a to ve čtyřech kategoriích: přímí účastnici, 

zprostředkované informace nepřímých účastníků, nezjistitelné a jiní. 

Celkově se oba sledované deníky v uvádění zdrojů výrazně odlišují. Zatímco 

Mladá fronta Dnes publikovala články vytvořené v 98 procentech svými zpravodaji, 

Tachovský deník publikoval autorské články zpravodajů v 75 procentech. Navíc 

Tachovský deník u devíti článků publikovaných ve sledovaném období neuvedl zdroj. 

To se u Mladé fronty Dnes nestalo. 

Další věcí, která nás v souvislosti s prací se zdroji ve sledovaných denících 

zajímala, bylo, kdo poskytl novinářům informace. U obou deníků dominantně 

převládaly zprostředkované informace od nepřímých účastníků CzechTeku 2005. 

Teze práce předpokládala, že Tachovský deník, který měl k louce u Mlýnce blíže a 

regionálně je s ní spjatý, bude více využívat přímých účastníků. Nakonec přímých 

účastníků využila více Mladá fronta Dnes. 
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Otázka 4: Jak do probíhající veřejné diskuse zasahovaly nové události? 

Při analýze vzorku událostí, které vstupovaly do veřejné diskuse o policejním 

zásahu na CzechTeku 2005, jsme články nejprve rozdělili do základních tří částí: do 

doby před zásahem a konáním technoparty CzechTek 2005(27. - 29. červenec 

2005); v době zásahu (probíhal ve dvou vlnách - 29. a 30. července 2005) a po 

zásahu ( 2 - 8 . srpna 2005). 

První dva dny před zásahem proti účastníkům CzechTeku 2005 se oba 

sledované deníky v událostech, které zpracovaly, neliší. Týkaly se sjíždění účastníků 

technoparty z Česka i ze zahraničí, spekulací o místě konání technoparty a také 

obyvatel dvou vesnic, kteří polili svá pole močůvkou, protože se báli konání 

CzechTeku na svých pozemcích. 

Bezprostředně po zásahu proti účastníkům CzechTeku 2005 se události, o 

kterých oba deníky informují, odlišují. Samozřejmě psaly o zásahu samotném, liší se 

ale v tom, koho oslovily. Shodly se jedině v oslovení místních obyvatel Mlýnce na 

Tachovsku a odborníků. Tachovský deník na rozdíl od Mladé fronty Dnes oslovil 

pronajímatele pozemků Constantina Pleskyho. Mladá fronta Dnes oslovila naopak 

nájemce pozemku pro konání CzechTeku 2005 Václava Šrouba, samotné účastníky 

technoparty a ministra vnitra Františka Bublana. 

Druhý den po zásahu začínaly oba deníky prezentovat CzechTek 2005 jako 

politické téma. Mladá fronta Dnes otiskla vyjádření Františka Bublana, prezidenta 

Václava Klause, předsedy vlády Jiřího Paroubka a šéfa ODS Mirka Topolánka. 

Tachovský deník oslovil bývalého ministra vnitra Stanislava Grosse z ČSSD. V té 

doby také začaly demonstrace a protesty proti policejnímu zásahu, které oba deníky 

zachytily každý den až do konce sledovaného období. 

V období od 2. do 3. srpna 2005 uveřejnily oba deníky průzkum veřejného 

mínění a do diskuse vstoupil exprezident Václav Havel. Zástupci účastníků 

CzechTeku 2005 zamířili do Senátu ČR. To zaznamenala pouze Mladá fronta Dnes. 

Tachovský deník na rozdíl od Mladé fronty Dnes oslovil bývalého ministra vnitra, 

tentokrát Jana Rumla. Znovu také oslovuje odborníky a místní obyvatele Mlýnce na 

Tachovsku. 

O návštěvě předsedy vlády Jiřího Paroubka v Mlýnci na Tachovsku a úklidu 

louky po technoparty CzechTek 2005 informovaly oba deníky současně. Mladá fronta 

Dnes navíc v ten den otiskla první důkazy svědčící o brutalitě policistů při zásahu 

proti účastníkům technoparty. 
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Předposlední den sledovaného období Senát ČR odhlasoval, že zásah byl 

nepřiměřený a Mladá fronta Dnes oslovila stínového ministra vnitra za ODS Ivana 

Langera. Oba deníky uveřejnily informace o obvinění účastníka technoparty ze strany 

Policie ČR a sporných zákrocích policistů na CzechTeku 2005, které měla projednat 

inspekce ministra vnitra. 

Otázka 5: Jak oba sledované deníky prezentovaly konstrukci původce násilí a 

viníka škod? 

Konstrukci původců násilí a viníků škod se oba deníky věnovaly poměrně 

stejně. V konečném vyznění, když započítáme i analýzu fotografií, se ale výrazně 

lišily. 

Za původce násilí byli u obou sledovaných deníků častěji považováni policisté 

než účastníci CzechTeku 2005. Patrné je to u Mladé fronty Dnes, kde byli policisté 

považováni jako původci násilí dvakrát častěji než účastníci CzechTeku 2005. 

V Tachovském deníku byli policisté jako původci násilí považováni napůl s účastníky 

technoparty. 

Jako viníci škod byli v obou denících označeni naopak častěji účastníci 

technoparty. Mladá fronta Dnes jednoznačně označila v souhrnném souboru jako 

viníky škod účastníky CzechTeku 2005. Tachovský deník označil jako viníky škod 

v menší části i policisty. 

Ze závěru diplomové práce vyplývá, že sledované deníky si z CzechTeku 

2005 podle mého názoru udělaly spíše platformu pro politickou diskusi o 

odůvodněnosti či přiměřenosti zásahu, než aby čtenářům přinášely argumenty 

k pochopení účastníků CzechTeku a jejich subkultury. Před začátkem CzechTeku 

2005 oba deníky očekávaly, že ke střetu účastníků technoparty a policistů dojde. 

Navíc předvídaly nelegálnost celé akce. K nějaké menšině přitom patří každý z 

nás. A nezastupitelnou roli ve způsobu soužití majoritního obyvatelstva s menšinami 

v demokratických společnostech hrají všeobecně právě média. A ta mají zásadní 

odpovědnost vůči menšinám. 

Domnívám se, že se na diskusi ohledně CzechTeku 2005 podílela 

regionálnost a „celostátnost" daného deníku, což jsme očekávali. Projevuje se např. 

první den po policejním zásahu. Tachovský deník článek o zásahu otiskl jako úvodní 

zprávu na titulní straně s dvěma fotografiemi. Na jedné příznivci techna 
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„provokativně"36 tančí před kordonem policistů, na druhé se „plouží vedrem a zřejmě i 

drogami či alkoholem unavení"37. Mladá fronta Dnes otevřela titulní stranu tím, že 

v Česku padl teplotní rekord 38,3 °C. Článek o policejním zásahu proti účastníkům 

CzechTeku 2005 otiskla ve spodní části titulní strany s fotografií účastníka křičícího 

na policisty. Téma CzechTeku 2005 se v Mladé frontě Dnes dostalo jako úvodní 

zpráva na titulní stranu 1. srpna 2005. Součástí je fotografie, kde policisté vedou 

zatčeného účastníka technoparty a titulek „Policie zasáhla: 100 zraněných". Poslední 

den se CzechTek 2005 na titulní stranu Tachovského deníku nedostal. V Mladé 

frontě Dnes CzechTek 2005 na titulní straně byl, ale už bez fotografie. Ta byla 

otištěna na druhé straně deníku a zobrazovala mladé lidi protestující proti policejnímu 

zásahu na CzechTeku 2005. Tachovský deník také častěji než Mladá fronta Dnes ve 

svých článcích dával prostor místním obyvatelům a politikům v Mlýnci na Tachovsku. 

Věnoval se ve větší míře minulému CzechTeku 2004, který se konal také na 

Tachovsku a vůči jeho konání v roce 2005 byl podle mého názoru obezřetnější. 

Ke vztahu obsahů ke skutečnosti se váží různé nároky na jejich regulaci. Patří 

mezi ně objektivita a nestrannost či předpojatost a vyváženost. Pokud bereme 

v úvahu objektivitu jako dosažitelný stav a její hlavní požadavky (média by měla 

poskytovat vyčerpávající a podkladové informace o událostech ve světě, informace 

by měly být přesné, úplné, pravdivé a spolehlivě oddělená fakta od názorů, 

informace by měly zprostředkovávat alternativní názory bez senzacechtivosti), 

zaznamenala polemika o CzechTeku 2005 ve sledovaných denících prvky 

nevyváženosti a předpojatosti. Jak lze vyčíst i z odstavce výše, domnívám se, že 

Tachovský deník zobrazoval účastníky CzechTeku 2005 jako zfetované a opilé 

agresory, zatímco Mladá fronta Dnes o užívání drog a alkoholu účastníky 

technoparty často nepsala a zobrazovala je spíše jako oběti. Naopak policisté byli 

v Mladé frontě spíše zobrazeni jako agresoři, v Tachovském deníku jako ochránci 

tamních pozemků a klidu. 

Veřejný ochránce práv Otakar Motejl šetřením zjistil, že Policie ČR měla 

oprávnění konat a že před silovým řešením nevyčerpala důsledně všechny reálné 

prostředky k obnovení pořádku bez použití síly - a to podle něj činí postup Policie ČR 

nepřiměřeným. Z analýzy vyplývá, že oba deníky se k odůvodněnosti zásahu 

36 • 
37 jak je uvedeno v popisku fotografie 

jak je uvedeno v popisku fotografie 
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postavily vesměs objektivně - mírně ho ale považovaly spíše jako neodůvodněný a 

stejně k přiměřeností zásahu - spíše jako nepřiměřený. 

Podle ombudsmana Policie ČR neobstála při mediální prezentaci zákonnosti, 

nezbytnosti a přiměřenosti svého postupu. „Celková mediální prezentace důvodů a 

průběhu služebních úkonů a zákroků Policie ČR, a to jak v době samotného 

policejního opatření proti účastníkům CzechTeku 2005, tak po jeho skončení, nebyla 

jednotná, v některých případech byla dokonce nepravdivá a zdůvodnění postupu 

Policie ČR se v čase vyvíjelo.'38 

38 As 
MotejI, O: Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv k postupu Policie ČR proti účastníkům 

CzechTeku 2005. Brno, 2006, s. 20 

83 



7. Resume 

This diploma thesis is devoted to the CzechTek 2005 topic and the way it was 

presented in Tachovsky denik and Mlada fronta Dnes. More specifically it describes 

the period between July 27, 2005 and August 8, 2005. We tried to answer the 

question concerning this event coverage objectiveness. That means we decided to 

find out whether the event representation and following thematically wider debate 

were unbiased or rather biased, and if so in what direction and for the benefit of 

which participant or opinion. We also studied whether and how regional or global 

characteristics of a given media influenced possible biased coverage. 

The main mass media research questions were: 

1. What was the extent of CzechTek 2005 coverage in Tachovsky denik and Mlada 

fronta Dnes during the observed period? 

2. How did both observed media presented participants of debate and of the event? 

3. Which sources of information were used by the observed media and how often? 

4. How was the ongoing public discussion influenced by new events (press 

conferences, demonstrations and protests, declarations of politicians)? 

5. How did both observed media presented the structure of violence causer and 

participant responsible for damage? 

To do it we used quantitative content analysis and presented results in graphs 

and tables. Analytical processing of obtained data was done in SPSS and Microsoft 

Office Excel programs. 

From the diploma thesis final part implies that the observed media used 

CzechTek 2005 to create a platform for political discussion about validity or adequacy 

of interference. They didn't bring arguments to help understand CzechTek 2005 

participants and their subculture. It's enough to realize that two days before the 

beginning of CzechTek 2005 both media expected the clash between its participants 

and police. And what's more, they expected the whole event to be illegal. Each of us 

belongs to a minority. In general media play extremely important role in the 

coexistence between majority population and minorities in democratic societies. And 

the media have essential responsibility towards minorities. 
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10. Přílohy 

Příloha 1: 

Kódovací kniha 

Téma výzkumu: Jak deníky Mladá fronta Dnes a Tachovský deník informovaly 

o konání a následném zásahu na technoparty CzechTek? 

Výzkumné otázky: 

Otázka 1: Jaký prostor zaujímal CzechTek 2005 v Tachovském deníku a Mladé 

frontě Dnes ve sledovaném čase? 

Otázka 2: Jak oba sledované deníky prezentovaly aktéry debaty a události? 

Otázka 3: Které zdroje informací sledované deníky používaly a s jakou četností? 

Otázka 4: Jak do probíhající veřejné diskuse zasahovaly nové události? 

Otázka 5: Jak oba sledované deníky prezentovaly konstrukci původce násilí a viníka 

škod? 

Sledované období : 

27. červenec 2005 - 8. srpen 2005 

Kódovací jedno tka : 

Jako kódovací jednotka je stanoven každý článek s tématikou CzechTeku. 

Článkem chápeme graficky ucelenou žurnalistickou jednotku s titulkem. 

Mechanismus výběru relevantních článků a obrazového materiálu: 

Do výzkumu zařazujeme všechny články, ve kterých se vyskytne následující 

podmínka: článek bude obsahovat verbální zmínky o CzechTeku. 

Do výzkumu zařazujeme veškerý obrazový materiál, který splňuje následující 

podmínku: obrazový materiál, z jehož obsahu vyplývá spojitost sCzechTekem. Za 

obrazový materiál považujeme: 

fotografii s popiskem, která je nezávislá na článku; 

fotografii, která doplňuje článek nebo je jeho součástí; 

ilustraci s popiskem, která je nezávislá na článku; 

ilustraci, která doplňuje článek nebo je jeho součástí. 

1. S ledované méd ium (medium): 

1 Tachovský deník; 

2 Mladá fronta Dnes; 

a to jen zpravodajství v úvodní části - prvním papírovém sešitu, bez 

regionálních příloh. 
2. Datum (datum): 
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Kód datum se shoduje s datem dne, ve kterém byl článek otištěn. 

Hodnoty a kódy: například datu 27. července 2005 se přiřadí kód 727, datu 1. 

srpna 2005 se přiřadí kód 801. Podle data a tedy příslušného kódu se dají články 

rozdělit na 3 hlavních oblastí: 

• před zásahem (27. - 29. červenec 2005); 

. zásah (30. červenec 2005 - 1. srpna 2005); 

• po zásahu (2. - 8. srpen 2005). 

Analýza proto těmto třem oblastem nebude přidělovat zvláštní kód. 

3. První dvě s lova t i tu lku (titulek): 

Uvádí první dvě slova titulku článku, který je zkoumán. 

4. Rozsah č lánku (rozčl): 

Rozsahem článku rozumíme celkovou plochu papíru, na které se článek 

nachází. Do celkové plochy článku započítáváme i titulek a jednu či více fotografií, 

které jsou součástí článku. Jako celkovou plochu počítáme i pokračování článku, 

který např. začíná na první straně a je dokončen na jiné straně a má shodný titulek. 

Hodnotu vyjádříme v centimetrech čtverečních. 

Hodnoty a kódy: například článku o ploše 30 cm2 přiřadíme kód 30. 

5. Zdroj zprávy (zdroj): 

Zkoumáme, zda je u článku uveden zdroj, ze kterého bylo při zpracovávání 

článku čerpáno. 

Hodnoty a kódy: 1 Agenturní produkce 
2 Autorský článek (zpravodaj) 
3 Jiné zdroje, např. internetové stránky 
4 Agentura i zpravodaj 
5 Neuvedeno (nezdrojováno) 

6. Vyznění č lánku jako celku (vyznčl): 

Vyznění ve prospěch Policie ČR se považuje automaticky v neprospěch 

účastníků technoparty a naopak (tyto dvě strany stojí ve sporu o CzechTek proti 

sobě). Definuje se tak, že tématická sekvence (resp. článek, titulek) jasně definuje 

své vyznění - např. titulek „Policie vyhrála bitvu o techno" je kódován ve prospěch 

Policie ČR/neprospěch účastníků technoparty. Titulek „CzechTek 2005 má být v okolí 

Plzně" je kódován jako nehodnotící, titulek „Za hluk je pokuta, ale zákazy předem?" 

je kódován jako ambivalentní. Při tomto hodnocení se vychází ze subjektivního pocitu 

snažícího se přiblížit co nejblíže „objektivitě". 

Hodnoty a kódy: 1 v prospěch policie / v neprospěch technařů 
2 ve prospěch technařů / v neprospěch policie 
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3 nehodnotící 
4 ambivalentní 

7. Vyznění titulku (vyzntit): 

Vyznění titulku je hodnoceno na základě stejných kritérií jako vyznění článku. 

Viz. výše. 
Hodnoty a kódy: 1 v prospěch policie / v neprospěch technařů 

2 ve prospěch technařů / v neprospěch policie 
3 nehodnotící 
4 ambivalentní 

8. Tématické sekvence článků (T1 - T12): 

Práce kóduje všechny tématické sekvence, které se v článcích vyskytnou a 

jsou nad 1 cm2. Tématická sekvence je ucelený počet vět (vychází zhruba na jeden 

odstavec článku). Tématickou sekvencí je buď sekvence týkající se určité tématické 

oblasti, sekvence citací konkrétních mluvčí, nebo sekvence spojená s citací. Ve 

článcích se ve většině objevuje tématických sekvencí několik, maximální počet je 

však 11 v případě Tachovského deníků a 12 v případě Mladé fronty Dnes. Řadí je 

pak podle rozsahu - od rozsahově největšího po rozsahově nejmenší. 

Hodnoty a kódy: 01 CzechTek všeobecně 

10 Policie ČR 
11 policejní mluvčí, vysocí představitelé 
12 František Bublán, ministr vnitra 
13 řadoví policisté 
14 těžkooděnci 

20 Technaři všeobecně 
21 účastníci party 
22 Václav Šroub, nájemce pozemku 
23 mluvčí technařů 
24 účastníci demonstrací 

30 Ostatní zainteresovaní všeobecně 
31 pronajímatel pozemků 
32 majitelé okolních pozemků 
33 místní občané 

40 Politici všeobecně 
41 Jiří Paroubek, předseda vlády 
42 ČSSD 
43 Václav Klaus, prezident 
44 ODS 
45 US-DEU 
46 KSČM 
47 KDU-ČSL 
48 nestraníci 
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49 místní politici 

50 Senát, senátoři všeobecně 
51 ČSSD 
52 ODS 
53 US-DEU 
54 KSČM 
55 KDU-ČSL 
56 Strana zelených 
57 Cesta změny 
58 nestraníci 

60 Nepolitici všeobecně 
61 Václav Havel 
62 Michael Kocáb 
63 ostatní umělci 

70 Nezúčastnění všeobecně 
71 nezávislý výzkum veřejného mínění 

(reprezentativní) 
72 právní rozbor 
73 hygienický rozbor 
74 ochránci lidských práv 
75 státní zástupci, státní zastupitelství 
76 situace v zahraničí 
77 výzkum veřejného mínění (nereprezentativní) 
78 ostatní odborníci 

80 Nezúčastnění ostatní všeobecně 
81 situace na zablokované dálnici 
82 lékaři, zdravotníci 
83 studenti na pražských kolejích 
84 ostatní 

90 Minulé technoparty CzechTek v ČR všeobecně 
91 místní politici 
92 místní majitelé pozemků 
93 jiné technoparty typu CzechTek v ČR 

9. Rozsah témat ických sekvencí (rozT1 - rozT12): 

Rozsahem tématických sekvencí rozumíme celkovou plochu papíru, na které 

se jednotlivá sekvence nachází. Hodnotu v y j á d ř í m e v centimetrech čtverečních. 

Hodnoty a kódy: například tématu o ploše 30 cm2 přiřadíme kód 30. 

10. Vyznění tématické sekvence ( v y z n T I - vyznT12): 

Zkoumáme, jak každá kódovaná tématická sekvence vyznívá. Opět je tato 

metoda napůl kvantitavní a napůl kvalitativní. 

Hodnoty a kódy: 1 v prospěch policie / v neprospěch technařů 
2 ve prospěch technařů / v neprospěch policie 
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3 nehodnotící 
4 ambivalentní 

11. U témat i ckých sekvencí původci škod (škodU -škodT12): 

V této proměnné výzkum sleduje, kdo je v jednotlivých tématických 

sekvencích, pokud se tím sekvence zabývá, uveden jako původce škod. Výsledek je 

pak převeden na celý článek. 

Hodnoty a kódy: 1 policie 
2 technaři 
3 nehodnotící 
4 ambivalentní 

12. U témat i ckých sekvencí původci násilí (násT1 - násT12): 

Podobná proměnná jako původci škod. Sleduje se, kdo je v jednotlivých 

tématických sekvencí, pokud se tím sekvence zabývá, uveden jako původce násilí. 

Výsledek je pak převeden na celý článek. 

Hodnoty a kódy: 1 policie 
2 technaři 
3 nehodnotící 
4 ambivalentní 

13. U témat ických sekvencí odůvodněnost zásahu (odT1 -odT12): 

Pokud se tomu jednotlivé tématická sekvence věnuje, zkoumáme 

odůvodněnost zásahu. Výsledek je pak převeden na celý článek. 

Hodnoty a kódy: 1 oprávněný 
2 neoprávněný 
3 nehodnotící 
4 ambivalentní 

14. U témat ických sekvencí přiměřenost zásahu (přimTI -př imT12): 

Podobná proměnná jako odůvodněnost zásahu. Pokud se tomu jednotlivá 

tématická sekvence věnuje, zkoumáme v tomto případě přiměřenost zásahu. 

Výsledek je pak převeden na celý článek. 

Hodnoty a kódy: 1 přiměřený 
2 nepřiměřený 
3 nehodnotící 
4 ambivalentní 
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15. U témat ických sekvencí informace od koho ( infkU - infkT12): 

Informace „od koho" znamená, od koho jednotlivá informace v jednotlivé 

tématické sekvenci pochází, kdo ji sděluje. Zda převažují přímí, očití svědkové nebo 

informace od lidí, kteří mají informace o dění jen zprostředkované a na základě nich 

si vytváří svůj názor a pohled. 

Hodnoty a kódy: 1 přímí účastníci 
2 zprostředkované informace nepřímých účastníků 

(TK, prohlášení) 
3 nezjistitelné 
4 ambivalentní 
5 jiní 

16.U témat ických sekvencí informace formou (inffTI - inffT12): 

Informace „formou" znamená, od koho byla jednotlivá informace získána a 

jakou formou. 
10 od policie 
11 tisková konference 
12 prohlášení 
13 odpověď na dotaz 

Hodnoty a kódy: 

20 od technařů 
21 tisková konference 
22 prohlášení 
23 odpověď na dotaz 
24 demonstrace 

30 od nezúčastněných stran CT 
31 politici 
32 ochránci lidských práv 
33 majitelé okolních pozemků 
34 právníci 
35 pronajímatel louky 
36 lékaři, zdravotníci 
37 státní zástupce, státní zastupitelství 
38 občané 
39 umělci 

40 od ostatních 

50 neuvedeno 
17. Událost článku 

Událostí článku se rozumí, co se stalo, co je hybatelem toho, že byl článek 

napsán. 

Hodnoty a kódy: 1 sjíždění účastníků CzechTeku 
2 pokusy lidí zabránit konání CzechTeku pravé u nich 
3 spekulace o místě konání CzechTeku 
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4 zásah proti účastníkům CzechTeku 
5 zásah z pohledu účastníků CzechTeku 
6 zásah z pohledu Františka Bublana 
7 zásah z pohledu odborníků 
8 zásah z pohledu pronajímatele pozemků 
9 zásah z pohledu nájemce pozemků 
10 zásah z pohledu místních občanů 
11 zásah z pohledu Policie ČR 
12 zranění 
13 technoparty mimo CzechTek obecně 
14 techno jako politické téma 
15 zásah z pohledu prezidenta 
16 zásah z pohledu Jiřího Paroubka 
17 zásah z pohledu Topolánka 
18 zásah z pohledu Grosse 
19 protest nebo demonstrace proti zásahu na 

CzechTeku 
20 zásah z pohledu Rumla 
21 průzkum 
22 Václav Havel 
23 důsledky v legislativě pro konání party jako 

CzechTek 
24 zástupci účastníků CzechTeku v Senátu ČR 
25 návštěva Paroubka na louce 
26 důkazy o brutalitě 
27 úklid na louce 
28 zásah z pohledu Langera 
29 hlasování o CzechTeku v Senátu ČR 
30 obvinění ze strany Policie ČR, řešení inspekce 

MVČR 

Kódovací kniha fotografie 

18.Datum (datum): 

Kód datum se shoduje s datem dne, kdy byl obrazový materiál otištěn. 

Hodnoty a kódy: například datu 27. července 2005 se přiřadí kód 727, datu 1. 

srpna 2005 se přiřadí kód 801. 

19. Rozsah fotograf ie (rozF1 - rozF13): 

Rozsahem fotografie rozumíme celkovou plochu papíru, na které se nachází. 

Hodnotu vyjádříme v centimetrech čtverečních. 

Hodnoty a kódy: například fotografii o ploše 30 cm2 přiřadíme kód 30. 

20.Téma fotograf ie (tF1 - tF13 ) : 

Práce kóduje všechna témata, která se na fotografiích vyskytnou. 

Hodnoty a kódy: 1 policie 
2 technaři 
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3 policie a technaři (mimo střet) 
4 střet mezi policií a technaři 
5 demonstrace 
6 politici 
7 ochránci práv na demonstraci 
8 schůzka nestraníků s politiky 
9 anketa 
10 zablokovaná dálnice 
11 ostatní (grafika, ilustrace, mapky) 
12 louka po zásahu, odpadky 
13 ze zahraničí 

20. Vyznění fota (vyznFI - F13): 

Vyzněním fotografie se rozumí celkové vyznění buď ve prospěch policie, nebo ve 

prospěch účastníků technoparty. Při vyznění fotografií jsou používána stejná kritéria 

jako při vyznění článku jako celku či titulku (viz. výše) s tím, že např. fotografie 

zobrazující účastníky technoparty s láhví piva v ruce vyznívá ve prospěch Policie 

ČR/neprospěch účastníků technoparty. 

Hodnoty a kódy: 1 v prospěch policie / v neprospěch technařů 
2 ve prospěch technařů / v neprospěch policie 
3 nehodnotící 
4 ambivalentní 

21. U témat původci násilí (nasF1 - nasF13): 

Kóduje se na fotografiích, kde je evidentní, kdo páchá násilí. Při tomto 

kódování se přihlíželo i k popiskům níže pod fotografií - např. u fotografie zobrazující 

skupinku pěti těžkooděnců, kteří stojí nad dvěma ležícími účastníky technoparty 

CzechTek, jsou jako původci násilí kódováni policisté. 

Hodnoty a kódy: 1 policie 
2 technaři 
3 nehodnotící 
4 ambivalentní 
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