
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 
Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 
 
 
 

 
 
 
 

Vojtěch Zíka 
 
 
 
 
 
 

Kognitivní chyby v procesu  
mass mediální komunikace 

  
 
 

Diplomová práce 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Praha, 2016 
 

  



 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor práce: Vojtěch Zíka 

Vedoucí práce: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. 

 
 
Rok obhajoby: 2016  
 
 
  



 

 
  



 

Bibliografický záznam 

ZÍKA, Vojtěch. Kognitivní chyby v procesu mass mediální komunikace. Praha, 2016. 

68 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce 

PhDr. Jan Křeček, Ph.D. 

 

Abstrakt 
Tato práce je založena na předpokladu, že se lidé v důsledku duálního systému myšlení 

při rozhodování opírají o širokou škálu přibližných pravidel (heuristik), která způsobují 

předvídatelné a systematické chyby v úsudku (kognitivní biasy). Ačkoliv je toto 

východisko typické především pro obory jako behaviorální ekonomie nebo behaviorální 

právo a ekonomie, není důvod se touto optikou nedívat i na jiné vědní disciplíny, jako je 

například studium mass mediální komunikace. Tato práce proto nabízí analýzu trhu s 

informacemi, kde na nabídkové straně stojí producenti (např. mediální organizace) a na 

poptávkové straně spotřebitelé (publika), se zaměřením na faktory vedoucí k tomu, že se 

vnímaný popis události může od této události diametrálně lišit. Jedním z kognitivních 

biasů, které u jedinců způsobují odlišné vnímání stejného mediálního obsahu je efekt 

nepřátelských médií. V jeho důsledku sympatizanti se společensky kontroverzním 

tématem mají tendenci vnímat informace v médiích jako nepřátelské vůči jejich vlastnímu 

názoru. Dosavadní výzkum dospěl k závěru, že nepřátelské vnímání informací je u 

sympatizantů vyvoláno především dosahem sdělení, který je vysvětlován pomocí 

selektivní kategorizace - sympatizanti z opačných táborů sice vidí stejný obsah, ale 

vnímají ho s odlišnou valencí. Tato valence je obsahu dodána prostřednictvím dosahu 

sdělení, kdy větší dosah vyvolává větší obavu z ovlivnění nezaujatých jednotlivců. Na 

základě analýzy trhu s informacemi a výsledků provedeného experimentu (N=198) se 

však zdá, že valence je mediálním obsahům dodávána prostřednictvím jiných kanálů. 
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duální systém, heuristika, bias, efekt nepřátelských médií, media bias, gatekeeping, 

zpravodajské hodnoty, dostupnostní kaskáda, haló efekt, afektivní heuristika, valence 
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Abstract 
This work is based on an assumption that human decision-making process is following 

several approximate rules (heuristics) that causes predictable and systematic errors in 

judgement (cognitive biases). Although this stand point is typical for fields like 

behavioural economics or behavioural law and economics, there is no reason to not apply 

this logic also on other discipline like a mass media communication studies. This work 

offers an analysis of the information market where supply side is represented by 

producers of information (e.g. media organizations) and demand side is represented by 

consumers of those information (audience). The analysis is focused on factors that cause 

perceived description of a particular event can vastly differ from this event. One of those 

cognitive biases which cause different perception of the same media content is called 

hostile media effect. In respect to this effect, sympathizers with a socially controversial 

topic tend to perceive information in the mass media as hostile to their own opinion. 

Previous research concluded that hostile perception is mainly caused by a reach of 

information which is explained by the selective categorization -  although individuals 

with different worldview can see the same content, they perceive it with a different 

valence. The valence of the content is supplied through the reach of information so that 

higher reach causes greater fear of affecting undecided individuals. Analysis of the 

information market and results of conducted experiment (N=198) suggest that the valence 

of the content is supplied through other channels. 

Keywords 
dual system, heuristic, bias, hostile media effect, media bias, gatekeeping, news values, 

availability cascade, haló effect, affect heuristic, valence 
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1 Úvod 

Není pochyb o tom, že média ovlivňují názory na společensky důležitá témata a hrají tak 

velmi důležitou roli ve formování veřejného mínění. Současně však také není pochyb o 

tom, že média jsou veřejným míněním sama formována. Jedná se tak o složitý a 

provázaný systém, ve kterém dochází k minimálně dvojímu zkreslení 1. První zkreslení 

se odehrává na nabídkové straně trhu s informacemi, kde způsob vytváření mediálních 

obsahů vede k diskrepanci mezi událostmi a jejich mediální reprezentací. K druhému 

zkreslení pak dochází na poptávkové straně trhu, kde způsob, jakým jednotlivci k 

informacím přistupují, může vést k jejich odlišné intepretaci a následné utilizaci.  

Na nabídkové straně trhu s informacemi, tj. na straně tvůrců mediálních obsahů, může 

zkreslení resultovat z ekonomických důvodů, z absence vyváženosti informací či z 

procesu výroby informací. Zkreslení pak dále může mít např. ideologický charakter a 

slouží především k naplňování agend různých zájmových skupin. Některé z těchto 

faktorů lze identifikovat v dnes již tradičních konceptech mediální teorie, jakými jsou 

problematika zpravodajských hodnot či teorie gatekeepingu. Všechny tyto faktory však 

přispívají k vytvoření kaskády dostupnosti, která - prostřednictvím vyvolání dojmu 

zvyšující se hodnověrnosti prezentovaného obsahu - přenáší zkreslení i na poptávkovou 

stranu trhu. 

Na poptávkové straně informačního trhu, tj. na straně příjemců mediálních obsahů, je 

zkreslení běžně vysvětlováno pomocí požadavků na zábavnost mediálních obsahů, 

sémiotiky, popř. problémy během přenosu informací. Behaviorální ekonomie, obor 

inkorporující psychologické aspekty do ekonomické analýzy, však k této problematice 

nabízí alternativní přístup založený na heuristikách (přibližná pravidla) a z nich 

plynoucích kognitivních biasů (systematické chyby v lidském rozhodování). Ty 

                                                
1

 Vzhledem ke skutečnosti, že tato práce je průnikem teorie médií a behaviorální ekonomie (tj. především ekonomie a psychologie), 
je nutné učinit terminologickou poznámku o obsahu anglického termínu bias, Pojem je využíván oběma disciplínami, avšak každá 
mu přikládá poněkud jiný význam. Mediální teorie ho vnímá spíše jako sklon nebo odklon mediální reprezentace od jejího před-
mediálního originálu. To potvrzuje i zjištění ASNE (American Soicety of Newspaper Editors), která v průzkumu odhalila, že lidé 
pojmem bias v kontextu médií nejčastěji rozumí neotevřenost a zaujatost vzhledem k objektivním faktům nebo sledování agendy, která 
formuje mediální zpravodajství. Pokud bychom tak hledali lépe přeložitelné synonymum, mohli bychom tento termín nahradit slovem 
distortion, tj. akt poskytování zavádějícího popisu či dojmu (Oxford Dictionary), neboli zkreslení. Behaviorální ekonomie pak pojmem 
bias označuje systematickou (nenáhodnou) chybu v rozhodování v tom smyslu, že se úsudek jednotlivce odchyluje od toho, co by z 
pohledu formální logiky či přijímaných norem bylo považováno za optimální (Tversky & Kahneman, 1974; Ariely, 2008). Taková 
rozhodnutí tedy lze také považovat za zkreslená. Zatímco v mediální teorii je tedy zkreslení způsobeno především procesem tvorby 
informací, v behaviorální ekonomii je způsobeno procesem zpracovávání informací. Jak bude dále ukázáno, proces zpracovávání 
informací může ovlivňovat i jejich tvorbu, a proto termín zkreslení v této práci označuje jakýkoliv proces, který zapříčiní, že obraz 
reality uložený do paměti jednotlivce je odlišný od reality samotné. 
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vysvětlují nejen proč a jak jednotlivci akceptují zkreslené informace z nabídkové strany 

trhu, ale také jakým způsobem s nimi dále nakládají.  

Jednou z kognitivních chyb, která ovlivňuje nakládání s informacemi, je tzv. efekt 

nepřátelských médií. Tento bias byl identifikován v roce 1985 a popisuje systematický 

sklon publik posuzovat kontroverzní mediální obsahy jako nepřátelské vůči jejich 

vlastnímu názoru. Takové zjištění bylo do značné míry v rozporu s tehdejší 

psychologickou literaturou, která měla za to, že lidé mají tendenci informace spíše 

asimilovat s vlastním názorem (assimilation bias). Navazující výzkum došel k závěru, že 

efekt nepřátelských médií je příznačný pouze pro masová média, která v lidech 

sympatizujících s daným tématem aktivují odlišný způsob přístupu k informacím. Ten je 

možné definovat výrokem "informace, které já vidím jako neutrální či dokonce pozitivní, 

mohou ostatní chybně interpretovat jako velmi přesvědčivé v negativním slova smyslu". 

Důvodem je skutečnost, že se sympatizanti obávají velkého dosahu sdělení a možného 

negativního ovlivnění zatím nezaujatých publik.  

Je možné, že efekt nepřátelských médií je jakousi podvědomou vyvažovací protiakcí či 

obranným mechanismem, jehož úkolem je udržovat informace ve veřejném prostoru co 

nejvíce konzistentní s realitou, která je systematicky zkreslována nabídkovou stranou 

trhu. Logika sympatizantů pak může být zhruba následující: "mám dostatek informací k 

objektivnímu posouzení dané situace, ale zároveň mám obavu, že realita v médiích je 

zkreslená, a právě toto zkreslení může ovlivnit širokou veřejnost směrem k názoru 

protistrany". Tuto úvahu podporuje např. zjištění American Society of Newspaper Editors 

z roku 1999, že se 78 % americké veřejnosti domnívá, že zpravodajství v médiích jsou 

nějakým způsobem zkreslená. 

Cílem teoretické části této práce je v kontextu stávající literatury popsat psychologické 

aspekty ovlivňující mediální komunikaci, a to jak na nabídkové, tak na poptávkové straně 

trhu s informacemi. To zahrnuje i popis dosavadních zjištění týkajících se efektu 

nepřátelských médií, které poskytnou teoretický podklad pro praktickou část. 

Hlavním cílem této práce je v praktické části experimentálně ověřit uvedenou domněnku, 

že poptávková strana trhu vnímá zkreslení pramenící z nabídkové strany a právě tato 

skutečnost může výrazně ovlivňovat následné přistupování k informacím a práci s nimi.  
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2 Teoretická část 

Ve své teoretické části je tato práce založena na předpokladu, že se lidé v důsledku 

duálního systému myšlení (automatického Systému 1 a reflexivního Systému 2) při 

každodenním rozhodování opírají o širokou škálu přibližných pravidel (heuristik), která 

způsobují předvídatelné a systematické chyby v úsudku - kognitivní biasy. Ty pak často 

zapříčiňují, že výsledky našeho rozhodovacího procesu mají daleko k tomu, co by někteří 

ekonomové označili za racionální. Jak bude vysvětleno v kapitole 2.1, některé tyto chyby 

jsou tak hluboko zakořeněné v našem způsobu uvažování, že je jen velmi obtížné je 

odhalit a předejít jim. 

Tento poznatek je přitom velice důležitý i při zkoumání trhu s informacemi, kde na 

nabídkové straně stojí producenti těchto informací (např. mediální organizace) a na 

poptávkové straně spotřebitelé informací (publika). Tato práce se úmyslně vyhýbá 

termínům v závorkách, protože implikují analýzu na makro úrovni. Naopak, nabídková a 

poptávková strana je v tomto ohledu spíše neutrálním označením a umožňuje nahlížet 

celou problematiku mikro perspektivou - tedy, že obě strany jsou složeny především z 

jednotlivců, kteří jsou bez rozdílu ovlivňováni kognitivními biasy. 

Právě touto optikou bude nahlížen proces mass mediální komunikace v kapitole 2.2, která 

přiblíží mechanismy, které hrají roli ve zkreslování informací jak na nabídkové straně (tj. 

při jejich výrobě), tak na poptávkové straně trhu (tj. při jejich percepci). Bude ukázáno, 

že se jedná o velmi komplexní systém, který je na jedné straně ovlivňován způsoby, 

jakým jsou informace vyráběny a na druhé straně pak způsoby, jakým jednotlivci obecně 

získávají a interpretují informace. Do tohoto systému navíc mohou vstupovat zájmové 

skupiny, které využívají jeho zákonitostí k prosazování vlastních agend, čímž výrazně 

přispívají k distorzi veřejného diskurzu. 

Třetí a poslední kapitola teoretické části je věnována jednomu ze způsobů, jakým lidé 

přistupují k informacím, a který se zdá být typický především pro kontext masových 

médií. Jedná se o tzv. efekt nepřátelských médií a popisuje sklon jednotlivců posuzovat 

kontroverzní mediální obsahy šířené masovými médii jako a priori nepříznivé vůči jejich 

vlastnímu názoru. Tento efekt je zajímavý především z toho pohledu, že by se mohlo 

jednat o jeden z mechanismů, který slouží k udržování zkreslených informací ve veřejném 

prostoru konzistentní s relevantními fakty. 
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Poznámka k formátování: 

Z důvodu lepší čitelnosti následujícího textu jsou přímé citace (rsp. jejich překlady) všech 

zmiňovaných autorů označeny kurzívou a ve většině případů náleží k nejbližší referenci 

v daném odstavci textu. Pokud se reference nachází za textem, který není označen 

kurzívou, jedná se o převzatou myšlenku, která však není přímou citací (rsp. překladem). 

V případě, že se v daném odstavci žádná reference nenachází, termíny označené kurzívou 

značí názvy nebo pojmy, které autor této práce považuje za vhodné graficky oddělit od 

ostatního textu. 

  



 5 

2.1 Duální systém myšlení 

Teoretici duálního modelu se domnívají, že lidský mozek nebyl vždy určen pro náročné 

rozhodování. Naopak, po většinu dobu existence druhu Homo Sapiens Sapiens sloužil 

pouze k zajištění přežití. Archeologické nálezy potvrdily, že ca. před 50 000 lety došlo 

ke kvalitativnímu posunu v kultuře, a to směrem k reprezentativnímu umění, 

náboženským vyobrazením a lepšímu designu nástrojů a artefaktů (Mithen, 2002). To je 

důkaz, že lidský druh získal nějaký druh komparativní výhody, kterou mělo být dovršení 

vývoje obecného systému logického myšlení, který člověku umožnil sledovat své vlastní 

cíle a nechovat se pouze jako otrocký prostředník svých genů (Stanovich, 2005).  

Systém 1, běžně označovaný jako asociativní (Sloman, 1996) nebo automatický 

(Kahneman, 2011), je popisován jako forma univerzálního poznání sdílená mezi lidmi a 

zvířaty (Evans, 2003), která obsahuje vrozené instinktivní chování relativně nenáročné 

na výpočetní kapacitu (Stanovich & West, 2000), funguje automaticky, rychle, s malým 

nebo žádným úsilím, nelze ho vědomě kontrolovat (Kahneman, 2011) a na úrovni vědomí 

je vnímán pouze konečný výsledek jeho činnosti (Evans, 2003). Splnění hlavního cíle 

tohoto systému - zabezpečení přežití - je zabezpečeno schopností rychle reagovat na 

základě předvídání kroků druhých (Stanovich & West, 2000).  

Systém 2 je evolučně novější a výhradně lidský. Díky němu jsou lidé schopni 

abstraktního myšlení a hypotetického myšlení (Evans, 2003). Je založen na výpočetních 

principech - produktivitě (schopnost zakódovat neomezené množství tvrzení) a 

systematizaci (schopnost zakódovat skutečnosti, které implikují schopnost zakódovat 

další). Proto se tento systém běžně označuje jako na pravidlech založený (Sloman, 1996) 

nebo kognitivní (Kahneman, 2011). Podle Kahnemana můžeme o Systému 2 přemýšlet 

jako o "sobě" - vědomé, uvažující já, které má domněnky, vybírá a rozhoduje.  

Největší rozdíl mezi oběma systémy je fakt, že Systém 2 je ve srovnání se Systémem 1 

pomalejší a je omezen kapacitou pracovní paměti (Evans, 2003). Psychologické výzkumy 

pak ukazují, že oba systémy soupeří o kontrolu nad našimi závěry a činy. Tento druh 

dělení práce sice dělá naše myšlení extrémně efektivní (minimalizuje úsilí a optimalizuje 

výkon (Kahneman, 2011)), ale nadřazenost Systému 1 může vést k nesprávným 

rozhodnutím. Tento konflikt obou systémů je patrný v následující úloze (Tabulka 1), kde 

rychlé odpovědi Systému 1 systematicky ovlivňují kognitivní schopnosti Systému 2. 
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 Sloupec 1  Sloupec 2  

 VLEVO  velká  

 vlevo  malá  

 vpravo  MALÁ  

 VPRAVO  velká  

 VPRAVO  VELKÁ  

 vlevo  malá  

 VLEVO  MALÁ  

 vpravo  velká  

Tabulka 1: Konflikt dvou systémů. První úkol spočívá v pročtení levého i pravého sloupce a nahlas říci, zdali jsou 
jednotlivá slova napsána malými ("malá") nebo velkými písmeny ("VELKÁ"). Druhý úkol je pak totožný s tím 

rozdílem, že je nutné určit, zdali jsou jednotlivá slova zarovnána vpravo ("VPRAVO") nebo vlevo ("VLEVO"). 
(Kahneman 2011) 

Nejspíše jste byli úspěšní (a rychlí) při rozhodování, zdali jsou písmena v levém sloupci 

velká nebo malá a zdali jsou slova v pravém sloupci zarovnána vlevo nebo vpravo. 

Naopak je to však horší – rozhodování o tom, zdali jsou slova napsána velkými nebo 

malými písmeny (popř. vlevo nebo vpravo), není zase tak běžné, a proto je ovládáno 

„pomalým“ Systémem 2. Proti němu však stojí „rychlý“ Systém 1, který ovládá čtení 

jednoduchých vět. Nastává tak konflikt mezi automatickou reakcí Systému 1 a kontrolou 

Systému 2.  

Systém 2 je v tomto případě schopen odhalit špatné automatické odpovědi Systému 1 a 

opravit je využitím kognitivní kapacity mozku. Právě tato činnost, tedy monitorování a 

kontrolování myšlenek a akcí "navrhovaných" Systémem 1 je jednou z hlavních funkcí 

Systému 2 (Kahneman, 2011), Naneštěstí je rozhodovací proces v běžném životě mnohem 

komplexnější a pro Systém 2 by bylo nemožné ověřovat veškerá rozhodnutí učiněná 

Systémem 1. Z tohoto důvodu Systém 2 do jisté míry důvěřuje Systému 1 a pokud je 

jednotlivec tázán na výsledek úlohy 2x2, automatická odpověď Systému 1 není 

ověřována Systémem 2. Pokud automatická odpověď nepřichází, Systém 2 začne 

aplikovat známá pravidla pro konkrétní úlohu (např. 56x38) 

Situace se komplikuje ve chvíli, kdy Systém 2 nemá vhodná pravidla či znalost pro řešení 

neočekávaného problému a/nebo pokud věří, že Systém 1 poskytnul přijatelnou odpověď. 

Podobnou situaci ilustrují tzv. sylogismy, které jsou spolu s Wasonovo problémem 

výběru (Wason Selection Task; Wason, 1966) jedním z důkazů existence duálního 

systému myšlení (Evans et al., 1983). Stanovich (2003) uvádí klasický sylogismus, který 



 7 

je postaven na dvou premisách: (1) Všechny živé věci potřebují vodu, a (2) Růže potřebují 

vodu. V experimentech se pak ptal, zdali je závěr Růže jsou živé věci logicky platný. 

Ačkoliv tento závěr je chybný (první předpoklad říká, že všechny živé věci potřebují 

vodu, nikoliv že všechny věci, co potřebují vodu, jsou živé), 70 % participantů 

(vysokoškolských studentů) experimentu si myslelo přesný opak. Problém totiž je, že 

pokud odpověď předložená Systémem 1 vypadá dostatečně věrohodně, většina lidí už se 

neobtěžuje ověřit svou domněnku pomocí Systému 2. Ještě větší problém je, že i pokud 

se lidé o takové ověření pokoušejí, bývají systematicky klamáni Systémem 1. Podívejte 

se na následující obrázek a pokuste se odhadnout poměr mezi délkou a šířkou obou stolů. 

 

Obrázek 1: Shepardův stůl (Shepard, 1990) 

Systém 1 poskytuje jednoznačnou odpověď: stůl vlevo je rozhodně delší a užší než stůl 

vpravo. I tato odpověď je však chybná, protože oba stoly mají naprosto stejné rozměry a 

jedná se o pouhou vizuální iluzi známou pod jménem Shepardův stůl. I přesto, že Systém 

2 nyní zná správnou odpověď, je téměř nemožné "přepsat" první dojem, který zas a znovu 

poskytuje Systém 1 - stůl vlevo je prostě delší a užší. Lidé tedy mají tendenci dělat chyby, 

a to v relativně jednoduchých a relativně nekomplexních úkolech bez toho, aby si toho 

vůbec všimli. S rostoucí složitostí problémů jsou tyto chyby hůře odhalitelné a důsledky 

více vážné. 

Všechny zmíněné problémy měly jedno společné - nezahrnovaly prvek rizika nebo 

nejistoty. V reálném životě jsou však téměř všechna rozhodování činěna v lepším případě 

za podmínek rizika (pravděpodobnost výskytu jevu je známá), v horším pak za podmínek 
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nejistoty (pravděpodobnost výskytu jevu není známá). Překvapivě, lidé se nedostávají do 

mnoha situací, ve kterých nemají absolutně žádné ponětí o tom, co si myslet nebo jak se 

chovat. Ve většině případů například víme, zdali nám je někdo sympatický či nikoliv. 

Lidé jsou také schopni určit, jak by měl být potrestán zloděj, který přepadnul stařenku. V 

obou případech Systém 1 poskytnul odpověď, která zjevně nemohla být založena na 

nějaké hlubší analýze. Je tedy Systém 1 tak efektivní, že umí poskytnout odpovědi na tak 

komplexní otázky? Odpověď je ne, není. Místo toho nás Systém 1 trochu podvádí - pokud 

není rychle nalezena dostatečně dobrá odpověď na těžkou otázku, Systém 1 najde 

související a lehčí otázku, zodpoví ji a prezentuje ji jako odpověď na otázku původní 2 

(Kahneman, 2011). Tento proces se nazývá substituce. 

Tato lehčí otázka, která redukuje složitost problematiky přiřazování pravděpodobnosti a 

předvídání hodnot na jednodušší rozhodovací operace (Tversky & Kahneman, 1974) se 

nazývá heuristická otázka (Kahneman, 2011). Heuristika je tedy definována jako 

jednoduchý postup, který pomáhá najít adekvátní, ač mnohdy nedokonalé, odpovědi na 

náročné otázky (Kahneman, 2011), nebo jednoduše jako přibližné pravidlo. Obecně lze 

říci, že heuristiky jsou docela užitečné, ale někdy jsou zdrojem vážných a systematických 

chyb (Tversky & Kahneman, 1974). Tyto systematické a předvídatelné chyby v 

rozhodování jsou běžně označovány jako kognitivní biasy (z anglického "bias", tedy 

sklon či předsudek). Tversky s Kahnemanem v roce 1974 popsali tři základní přibližná 

pravidla: heuristiku reprezentativnosti, heuristiku dostupnosti a heuristiku přizpůsobení a 

kotvení. 

A. Reprezentativnost 

Představte si následující scénář: stojíte na zastávce a pozorujete procházející lidi. 

Najednou vidíte štíhlou, docela vysokou, dobře vypadající a slušně oblečenou dívku, 

která nese módní magazín - říkejme jí Caroline. Pokud by se vás někdo zeptal na její 

povolání, Systém 1 by vám pravděpodobně radil, že je spíše modelka, než studentka (pro 

zjednodušení předpokládejme, že nemůže být obojí najednou). Jak bylo uvedeno výše, 

Systém 1 se v téměř každé situaci snaží poskytnout alespoň nějakou informaci. Vzhledem 

ke svým vlastnostem však tyto informace nejsou vždy přesné. V tomto případě je 

                                                
2

 Například, pokud lidé odpovídají na otázku ohledně trestu za přepadení stařenky, pravděpodobně odpoví na jednodušší zástupnou 
otázku, např. "Jak se cítím ohledně přepadení stařenky". Protože většina lidí se ohledně takové věci cítí velice špatně, budou za takový 
čin požadovat poměrně vysoký trest. Tento konkrétní případ je příkladem tzv. afektivní heuristiky, která je detailněji popsána v 
kapitole 2.2.1 
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pravděpodobnost, že Caroline je modelka, posuzována na základě míry do jaké 

reprezentuje stereotyp (Tversky & Kahneman, 1974) modelky. Když se tedy lidé zaměřují 

výhradně na podobnost popisu se stereotypem (Kahneman, 2011), používají heuristiku 

reprezentativnosti. 

Tato heuristika je pravděpodobně jednou z evolučních vlastností, která člověku 

zabezpečila přežití. Pokud člověk na cestě před sebou vidí hada, je lepší domnívat se, že 

had je jedovatý - i přesto, že v daném prostředí je to vysoce nepravděpodobné a náklady 

na vyhnutí se hadovi jsou vysoké (je potřeba jít jinou cestou, která je delší). Protože však 

člověk může na následky uštknutí zemřít, náklady případného kousnutí se limitně blíží 

nekonečnu. Nicméně tento přístup k posuzování pravděpodobnosti vede k vážným 

chybám, protože reprezentativnost není ovlivněna několika faktory, které by měly mít na 

posuzování pravděpodobnosti vliv (Tversky & Kahneman, 1974). Těmito faktory jsou: 

(1) zanedbání předchozí pravděpodobnosti jevu, (2) zanedbání velikosti vzorku, (3) 

nepochopení konceptu pravděpodobnosti, (4) zanedbání předvídatelnosti, (5) iluze 

validity, a (6) nepochopení konceptu regrese.  

Ačkoliv jsou všechny zmíněné faktory důležité, pro jednoduchost bude vysvětlen pouze 

ten možná nejpodstatnější - zanedbání předchozí pravděpodobnosti jevu. Tento atribut 

může být přeformulován jako ignorování výchozí míry (base rate) během určování 

pravděpodobnosti. Pokud bychom se vrátili zpět ke Caroline a snažili se správně 

uhodnout její zaměstnání, pak by bylo prvně nutné zohlednit výchozí míru každého 

uvažovaného zaměstnání. V tomto případě je pravděpodobnost, že náhodně vybraná 

dívka bude studentka, výrazně vyšší, než pravděpodobnost, že bude modelka. Není 

zkrátka žádný důvod se domnívat, že její aktuální vzezření může jakkoliv změnit 

distribuční rozdělení modelek a studentek ve společnosti. Navíc, pokud je vazba mezi 

vstupní informací a stereotypem silná (tedy reakce Systému 1 je rychlá), lidé mají 

tendenci být bezdůvodně sebevědomí o své předpovědi (faktor č. 4). Jednoduchý test této 

iluze je následující. Předpokládejme, že se popis Caroline změnil - nyní nenese módní 

magazín, ale učebnici pokročilé makroekonomie. Počet studentek a modelek ve 

společnosti tímto faktem rozhodně ovlivněn nebyl, takže pravděpodobnost musí být stále 

stejná. Nicméně názor pozorujícího se může posunout od "modelka" ke "studentce". 
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B. Dostupnost 

Heuristika dostupnosti (availability heuristic) je využívána, pokud lidé potřebují 

odhadnout četnost třídy (kategorie) nebo pravděpodobnost události (Tversky & 

Kahneman, 1974) - například, "jak běžné je zemřít v důsledku letecké havárie?". Instance 

třídy (nebo pravděpodobnost události) budou načteny z paměti a pokud je načtení 

jednoduché a plynulé, kategorie bude posouzena jako velká. Heuristika dostupnosti tak 

může být definována jako proces posuzování četnosti podle snadností s jakou instance 

přicházejí na mysl. V řeči dvou systémů to znamená, že Systém 1 posílá Systému 2 

odpověď na zástupnou otázku: dojem z jednoduchosti s jakou instance přicházejí na mysl 

(Kahneman, 2011). 

C. Přizpůsobení a kotvení 

Lidé se často dostávají do situací, kdy potřebují odhadnout nějaké číslo 

(pravděpodobnost, cenu atd.), které je nezbytné pro učinění rozhodnutí. Systém 1 téměř 

vždy poskytuje nějakou nápovědu ve formě výchozí hodnoty, která je následně upravena 

Systémem 2. Výchozí hodnota může být navržena formulací problému nebo může být 

výsledkem částečného výpočtu (Tversky & Kahneman, 1974). Na základě série 

experimentů bylo ukázáno, že různé výchozí body vedou k různým odhadům, které jsou 

zkresleny k výchozím hodnotám. Tento koncept byl označen jako efekt kotvení. Navíc je 

toto přizpůsobování výchozích hodnot běžně nedostatečné a vede k podhodnocení 

výsledku.  

LeBoeuf a Shafir (2006) publikovali článek, ve kterém popsali několik každodenních 

situací, ve kterých je kotvení s nedostatečným přizpůsobením jasně identifikovatelné. 

Například je tento fenomén vysvětlením toho, proč lidé dostatečně nesnižují svou 

rychlost když sjíždí z dálnice do města. Tento efekt může být posílen, pokud jsou 

kognitivní schopnosti řidiče snížené, například hovorem se spolujezdcem (Epley & 

Gilovich, 2006). Lze říci, že nedostatečné přizpůsobení je selháním slabého nebo líného 

Systému 2 (Kahneman, 2011). Efekt kotvení a zkreslení z něj pramenící tak mohou být 

napraveny dostatečnou mobilizací Systému 2.  
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2.2 Media bias 

American Society of Newspaper Editors (ASNE) v roce 1999 zjistila, že 78 % americké 

veřejnosti věří, že zprávy v médiích jsou nějakým způsobem zkreslené. Podle Barona 

(2006) má toto mediální zkreslení (media bias) několik efektů. Ex post, lidé s mediálním 

zkreslením již dopředu počítají a jsou skeptičtí ke zprávám, které se v médiích objevují. 

Ex ante, mediální zkreslení ovlivňuje zvyšuje pravděpodobnost zveřejňování konkrétních 

druhů zpráv, což zvyšuje pravděpodobnost, že se lidé na základě těchto zpráv budou 

rozhodovat (např. prostřednictvím heuristiky dostupnosti). Mediální zkreslení má 

poměrně mnoho potencionálních zdrojů.  

Na nabídkové straně trhu s informacemi může zkreslení resultovat z absence vyváženosti 

informací v důsledku nedokonalých (skrytých či zdrojem zkreslených) informací a 

kariérních ambic či osobních preferencí žurnalistů. Zkreslení může také mít ideologický 

charakter či partyzánský charakter. V prvním případě majitelé, editoři a novináři 

prezentují události tak, aby vyhovovaly jejich vidění světa 3. V druhém případě pak tito 

lidé prezentují události tak, aby podpořili agendu politických stran nebo zájmových 

skupin. Tradičním zdrojem zkreslení pak je způsob, který jsou informace "vyráběny". 

Tyto faktory mohou přispět k vytvoření kaskády dostupnosti, neboli sebe-posilujícího se 

procesu tvorby kolektivní znalosti, který vytváří dojem zvyšující se hodnověrnosti 

prezentované informace. Některé z těchto aspektů budou diskutovány v kapitole 2.2.1. 

Na poptávkové straně trhu s informacemi to pak může být požadavek publik na zábavnost 

obsahů, které zároveň odpovídají jejich politickým či společenským preferencím. Jak 

však ukazuje behaviorální teorie, konstituce osobních preferencí je velice dynamický 

proces, který je ovlivňován především způsoby, jakými jednotlivci ve společnosti 

přistupují k získávání informací (tzv. informační kaskády) a k faktoru reputace (tzv. 

reputační kaskády). Touto problematikou se podrobněji zabývá kapitola 2.2.2. 

  

                                                
3

 Tento důvod by však do velké míry měl být, alespoň v tržním prostředí, redukován konkurenčním prostředím - mediální organizace 
sledují spíše zisk než osobní názory svých zaměstnanců či majitelů. 
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2.2.1 Zkreslení na nabídkové straně 

Jedním z tradičních způsobů, jakým je vysvětlováno zkreslení na nabídkové straně trhu 

je teorie gatekeepingu. Tu v kontextu studia komunikace poprvé představil D.M. White, 

když v roce 1949 navázal na výzkum svého dřívějšího mentora Kurta Lewina. Ten se 

snažil dokázat, že psychologové mohou matematicky určit síly, které utvářejí lidské 

chování - podobně, jako fyzici určují síly gravitační (1947). Ačkoliv Lewin primárně 

zkoumal, jak se mění stravovací návyky uvnitř populace, byl také přesvědčen, že jím 

navržený princip gatekeepingu (tj. výběr či odmítnutí položek a proces jejich úpravy tak, 

aby byl výsledný produkt pro spotřebitele co nejlepší) platí nejen pro potravinové kanály, 

ale také pro cestu konkrétní zprávy prostřednictvím určitých komunikačních kanálů 

(Lewin, 1951 4).  

White aplikoval teorii gatekeepingu na studium komunikace tak, že přesvědčil editora 

provinčních novin, aby uchovával všechny kopie zpráv, které mu v období jednoho 

únorového týdne přicházely od tiskových agentur. Tento editor, "Mr. Gates", dále také 

poskytnul písemná odůvodnění toho, proč každá z ca. 90 % odmítnutých zpráv nebyla 

použita. To umožnilo porovnání skutečně použitých zpráv se souhrnem zpráv, které 

agentury během sledovaného týdne dodaly. Podle Mr. Gatese byla rozhodnutí, které 

zprávy využít, vysoce subjektivní (White, 1950). V třetině případů Mr. Gates odmítl 

zprávy na základě svého vyhodnocení obsahu konkrétní zprávy, především pak jeho 

důvěryhodnosti. Zbylé dvě třetiny byly odmítnuty proto, že pro ně v novinách nebylo 

dostatek místa nebo proto, že již podobná zpráva byla použita.  

Lze tak odvodit, že v kontextu médií je tzv. gatekeeper ("Mr. Gates") někdo, kdo na 

základě svých preferencí či pokynů nadřízených rozhoduje, které zprávy a v jaké podobě 

budou předloženy publiku. V současné teorii je pojem gatekeeper definován stejně jako 

profesionálové pracující v mediálních organizacích, tedy jako ti, kteří mají redakční 

odpovědnost za přípravu nebo šíření zpráv či jiných informací - tzn. reportéři, 

spisovatelé, korespondenti, sloupkaři, zpravodajci a editoři (Weaver et al., 2009). 

Gatekeeping je pak analogicky proces vkládání a řazení nespočtu kousků informací do 

omezeného počtu zpráv, kterými jsou lidé každodenně oslovováni […]. Tento proces 

určuje nejen to, které informace jsou vybrány, ale také jaký bude obsah a povaha těchto 

                                                
4

 Kurt Lewin zemřel 12.2.1947 a některé jeho rozpracované studie a články byly vydány posmrtně.  
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zpráv (Shoemaker & Vos, 2009). Tento model navrhuje, že jedním z důvodů pro zkreslení 

na nabídkové straně je potřeba zúžit velké množství událostí tak, aby z nich bylo možné 

vytvořit zprávy (Shoemaker et al., 2009).  Podstatnou otázkou však také je, jaké síly toto 

zužování ovlivňují. Již bylo řečeno, že gatekeeper rozhoduje na základě svých preferencí 

či pokynů nadřízených. Tyto dvě kategorie je možné zobecnit a říci, že rozhodování 

gatekeepera je ovlivňováno na individuální a společenské úrovni. 

Na společenské úrovni lze rozlišovat možnosti a omezení, na která mediální organizace 

a jednotlivci reagují (Hallin & Mancini, 2004), a omezení, která vznikla v důsledku 

souběžného vývoje ekonomických, politických a mediálních institucí (Shoemaker et al., 

2009). Například bývalý reportér W. Breed ve své studii (1955) zkoumal, jak je 

ovlivňován výběr zpráv ve středně velkých novinách. Zjistil, že majitelé novin jsou de 

facto gatekeepeři, kteří působí skrze nepřímé prostředky tak, aby zajistili, že zveřejněny 

budou pouze zprávy vyhovující vnitřní politice média (Shoemaker et al., 2009). Důležitým 

závěrem tohoto výzkumu je fakt, že nejdůležitější gatekeeper nemusí být nutně ten, který 

je bezprostředně zapojený do selekce.  

Na individuální úrovni je však situace komplikovanější. White (1950) poznamenal, že 

gatekeeper se, aniž by si toho musel být vždy vědom, stará o to, aby veřejnost vyslechla 

jako fakt pouze takové události, které on (...) považuje za pravdivé. Tento výrok 

naznačuje, že rozhodování gatekeepera může probíhat jak vědomě, tak nevědomě. 

Vědomá selekce zpráv může probíhat například na základě konceptu zpravodajských 

hodnot (sekce A). Domněnka, že ne všechna rozhodnutí musí být učiněna vědomě, pak 

byla adresována výzkumem Nisbetta a Rosse (1980). Ti potvrdili, že selekce zpráv může 

být výsledkem podvědomých faktorů, které o rok dříve popsali Tversky a 

Kahneman (1974). Těmito faktory jsou heuristika dostupnosti a heuristika 

reprezentativnosti (sekce B). 

A. Zpravodajské hodnoty 

Walter Lippmann dochází ve své knize Public Opinion z roku 1922 k dílčímu závěru, že 

editor se musí snažit zaujmout čtenáře svých novin tak, aby si další den nekoupili 

konkurenční plátek. To znamená, že se v novinách musí objevit pouze takové zprávy, 

které budou čtenářům připadat zajímavé a relevantní. Editor tak pracuje pod obrovským 

tlakem, protože posouzení každé události (která by potencionálně mohla být zprávou) 
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vyžaduje rychlý, ale komplikovaný úsudek. Tento pohled na způsob novinářské práce je 

naprosto konzistentní s tím, jak na ni později nahlíží teoretici optikou teorie gatekeepingu. 

Lippmann dále konstatuje, že bez standardizace, stereotypů, rutinních rozhodnutí a 

poměrně nemilosrdného ignorování jemných detailů by editor brzy samým vzrušením 

zemřel. Pokud mají být noviny vydány v daný čas a v daném formátu, vydavatel se 

neobejde bez systematizace vedoucí jednak ke standardizovanému produktu z pohledu 

času a úsilí a jednak k částečné ochraně proti selhání. Hovoří tedy o jakési metodě, která 

nejenže umožní konkrétnímu gatekeeperovi určit, která událost se stane zprávou, ale která 

také umožní do jisté míry předvídat, jaké typy události mají šanci stát se zprávou (= 

newsworthiness). Obecně to mají být události nabývající jednoznačného a 

nezaměnitelného charakteru, jako například bankrot, požár, nehoda, přepadení, 

výtržnost, zatčení, udání, návrh zákona, proslov, hlasování, setkání, názor váženého 

občana, úvodník v novinách, prodej, mzdový plán, cenová změna, návrh na stavbu mostu 

atd.  

Ačkoliv se tento koncept navržený Lippmannem jeví jako poměrně důležitý pro teorii 

médií, zůstal nepovšimnut až do roku 1965, kdy se Galtung a Rugeová znovu vrátili k 

otázce, jak se události stávají zprávami. Navrhli 12 faktorů, které jsou zvažovány při 

rozhodování, zdali konkrétní událost má šanci stát se zprávou (frekvence, práh 

pozornosti, jednoznačnost, smysluplnost, souznění, neočekávanost, kontinuita a skladba, 

vztah k elitním národům, vztah k elitním osobám, personalizace a negativita). V 

návaznosti na tyto faktory Galtung a Rugeová navrhují termín řetězec zpravodajské 

komunikace, který popisuje procesy (1) výběru (čím více událost splňuje zmíněná kritéria, 

tím pravděpodobněji se stane zprávou), (2) zkreslení (když se událost stane zprávou, 

faktory, které ji zprávou udělaly budou akcentovány) a (3) replikace (výběr a zkreslení se 

bude opakovat na všech stupních řetězce od události ke čtenáři). To znamená, že  

kumulativní efekty faktorů by měly být značné a vytvářet obrázek světa odlišný od 

skutečné události.  

Tato kritéria či faktory začaly být následně nazývány zpravodajské hodnoty a označení 

se vžilo i pro celou teorii zabývající se touto problematikou. Zpravodajské hodnoty jsou 

také běžně považovány za vlastnosti nebo kvality události. Možná i z tohoto důvodu se 

řada autorů snažila navrhnout nové koncepce těchto hodnot, avšak ve většině případů se 

jim nepodařilo vysvětlit, jak k nim došli ani proč by měly být výrazně lepší než ty 
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původní. Capleová & Bednareková se ve své studii (2013) pokusily tyto "nové" faktory 

dohledat a napočítaly jich kolem 140. Nutno však dodat, že mnoho z nich bylo velmi 

podobných těm původním, ať již názvem nebo obsahem.  

Z pohledu této práce je zajímavá studie J. Wilkeho (1984), která přinesla hlubší analýzu 

faktoru negativity a konstatuje, že negativní události mají krátkodobý charakter, jsou 

jednoznačné, objevují se nečekaně a náhle a jsou konsonantní - tj. představa lidí o zlém 

a nebezpečném světě, která vede k přijímání negativních zpráv, jenž potvrzují jejich 

vidění reality (Kunczik, 1995). To znamená, že neobvyklé události (obzvláště ty 

negativní) přitahují neúměrně mnoho zájmu a tím pádem jsou vnímány jako méně 

neobvyklé, než doopravdy jsou. Svět v našich hlavách tak není přesnou replikou 

skutečnosti a podléhá různým zkreslením – očekávání frekvence událostí je tak zkreslené 

prevalencí a emoční intenzitou zpráv, kterým jsme vystavení (Kahneman, 2011). 

Například lidé většinou věří, že žraloci mají na svědomí více lidských obětí než sloni, i 

když opak je pravdou - může to být způsobeno tím, že mediální obraz žraloka (Čelisti) je 

o poznání horší než mediální obraz slona (Král Babar). Toto zkreslení se nazývá 

heuristika dostupnosti a je jedním z behaviorálních aspektů, které mohou mít podstatný 

vliv na určení toho, které události se stanou zprávou a které nikoliv. 

B. Behaviorální aspekty 

Paul Slovic se svými kolegy (1978) objevil, že jeden z biasů vycházející z heuristiky 

dostupnosti - availability bias - je do značné míry ovlivněn mediálním pokrytím, které je 

mj. v důsledku gatekeepingu a konceptu zpravodajských hodnot zkresleno směrem k 

novosti a břitkosti (Kahneman, 2011). Neobvyklým negativním událostem (jako havárie 

letadla či útok žraloka na člověka) se dostává větší pozornosti a v důsledku toho začínají 

být lidmi vnímány jako méně neobvyklé, než skutečně jsou - jak bylo vysvětleno v 

kapitole 2.1, pokud odpověď předložená Systémem 1 vypadá dostatečně věrohodně, 

většina lidí se už neobtěžuje ověřit svou domněnku pomocí Systému 2. V tomto případě 

se tedy většina lidí nezajímá o to, jaké jsou skutečné počty lidí zabitých žralokem nebo 

jaká je pravděpodobnost úmrtí při leteckém neštěstí. Navíc Slovic et al. objevili vztah 

mezi jednoduchostí s jakou myšlenky na riziko přicházejí na mysl a emoční reakcí na tato 

rizika. Na tomto půdorysu Slovic popsal koncept tzv. afektivní heuristiky, který popisuje 

rozhodovací proces v němž lidé konzultují objektivní fakta s emocemi. Afektivní 

heuristika je tedy příklad substituce, ve které odpověď na jednoduchou otázku slouží jako 
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odpověď na mnohem obtížnější otázku (Kahneman, 2011). Vrátíme-li se k příkladu s 

leteckou havárií, lidé během vyhodnocování takové události mají tendenci nahradit 

těžkou otázku ("Co si myslím o letecké havárii?") mnohem jednodušší otázkou ("Jak se 

cítím ohledně letecké havárie?"). Tento koncept byl podpořen výsledky výzkumu 

neurovědce A. Damasia (2008), který konstatoval, že emocionální vyhodnocení jevů, 

přístup, tělesné stavy a snahy o vyhnutí se jim, to vše hraje zásadní roli v rozhodovacím 

procesu. Jak pregnantně poznamenal psycholog Jonathan Haidt (2001), emocionální ocas 

vrtí racionálním psem.  

Další zkreslení, které lze identifikovat v mediálním procesu je tzv. confirmation bias, 

tedy sklon k potvrzování. Jeho kořeny lze najít v heuristice kotvení a objevuje se, pokud 

lidé hledají či vyhodnocují informace způsobem, který potvrzuje jejich existující 

myšlenky a předsudky. Například zákazník, který preferuje konkrétní značku a přemýšlí 

o novém nákupu, může být motivován na internetu vyhledávat takové zákaznické 

recenze, které hovoří ve prospěch preferované značky, a naopak ignoruje ty hovořící v 

neprospěch (Nickerson, 1998). Zrovna tak gatekeeper preferující levou či pravou stranu 

politického spektra může mít tendenci pouštět do média pouze takové zprávy, které 

potvrzují (nebo alespoň nevyvracejí) jeho vidění světa.  

Souvisejícím konceptem, který do velké míry vysvětluje, jak dochází k utváření názorů 

na osoby či situace, je haló efekt. Ten může být definován jako tendence mít (nebo nemít) 

rád cokoliv ohledně konkrétní osoby, a to včetně vlastností, které nelze pozorovat 

(Kahneman, 2011). Podle tohoto efektu jsou chybějící informace o dané osobě či situaci 

doplněny odhadem, který je založen na emocionální reakci na tuto osobu či situaci. Tento 

princip byl demonstrován již ve 40. letech psychologem Solomonem Aschem, který ve 

svém experimentu (1946) prezentoval participantům popis dvou osob, Alana a Bena, a 

žádal komentáře k jejich osobnostem. Alana popsal jako inteligentního, pracovitého, 

impulsivního, kritického, tvrdohlavého a závistivého. Bena pak jako závistivého, 

tvrdohlavého, kritického, impulsivního, pracovitého a inteligentního. Ačkoliv se popisy 

obou osob liší pouze pořadím, v jakém jsou prezentovány, většina lidí má radši Bena, než 

Alana. Počáteční vlastnosti ve výčtu totiž velmi ovlivňují význam vlastností, které se 

objevují později - tvrdohlavost inteligentní osoby je vnímána jako oprávněná  a může 

vyvolávat respekt, ale inteligence u závistivé a tvrdohlavé osoby je vnímána jako 

nebezpečí (Kahneman, 2011). Je patrné, že velmi záleží na pořadí, v jakém pozorujeme 
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charakteristiky u konkrétní osoby (či události), protože haló efekt zvyšuje váhu prvního 

dojmu, někdy až do té míry, že jakékoliv další informace jsou téměř ignorovány. Co tato 

dvě zkreslení znamenají pro praktické užití v mediálním prostředí? Především to, že 

pokud jsou informace získávány z více zdrojů (což je minimální podmínkou objektivní 

žurnalistiky), je potřeba zajistit, aby tyto zdroje byly na sobě nezávislé. Například, pokud 

je u trestného činu velké množství svědků, je potřeba, aby spolu před svou výpovědí 

nemohli komunikovat. Cílem tohoto opatření není jen předejít vlivu "nepřátelských" 

svědků, ale také zabránit nezkresleným výpovědím a ovlivňování se. Svědci, kteří sdílí své 

zkušenosti, budou mít tendenci dělat podobné chyby ve svých výpovědích, což sníží objem 

celkově poskytnutých informací (Kahneman, 2011).  

Otázkou zůstává, jakým způsobem se popsané biasy projevují na celospolečenské úrovni. 

Odpověď poskytli Cass Sunstein a Timur Kuran, když v roce 1999 představili koncept 

s názvem kaskáda dostupnosti (availability cascade). Podotýkají, že ve společenském 

prostředí  jsou si všechny heuristiky rovny, ale dostupnost je rovnější než ty ostatní (Kuran 

& Sunstein, 1999). Důvodem je již zmíněná skutečnost, že významnost konkrétní 

myšlenky je často posuzována jednoduchostí (a emocionální odezvou), s kterou tato 

myšlenka přichází na mysl. 

Kaskádu dostupnosti lze definovat jako sebe-posilující se proces tvorby kolektivní 

znalosti, ve kterém prezentovaná informace spouští řetězovou reakci, která, 

prostřednictvím své rostoucí dostupnosti ve veřejném diskurzu, vytváří dojem zvyšující se 

hodnověrnosti této informace (Kuran & Sunstein, 1999). Hnacími silami v tomto procesu 

jsou především způsoby, jakými jednotlivci ve společnosti přistupují k získávání 

informací (tzv. informační kaskády) a k faktoru reputace (tzv. reputační kaskády). Těmto 

dvěma kaskádám se bude věnovat kapitola 2.2.2.  

Pro tuto část analýzy je podstatný třetí důležitý aspekt kaskády dostupnosti, a sice tzv. 

podnikatelé s dostupností (availability entrepreneurs). Tímto "podnikatelem" může být 

kdokoliv uvnitř společnosti, kdo se za účelem naplnění vlastní agendy snaží spustit 

kaskádu dostupnosti - tedy například vláda, neziskové organizace, obchodní sektor, 

domácnosti a v neposlední řadě také média. Tento druh kampaně na jednu stranu může 

často generovat společenský užitek, a to překonáním veřejné rigidity a podporou debat 

na problematická, leč dlouho neřešená témata. Na druhou stranu, stejné snažení - tedy 

zajišťování neustávajícího proudu zneklidňujících zpráv - může vést k obrovským 
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škodám, způsobených především vytvářením široké škály výše diskutovaných chyb v 

důsledku heuristiky dostupnosti. Protože média navíc "soutěží" o zájem poutající titulky, 

nebezpečí, o kterém referují, je systematicky a opakovaně nadhodnocováno. V této fázi 

již kaskáda také vykazuje notnou dávku obraných mechanismů - pokud se například 

odborníci snaží upozorňovat, že nebezpečí není zdaleka tak velké, jako je obecný názor, 

jejich příspěvkům se nedostává velké pozornosti, a když, tak spíše negativní (Kahneman, 

2011). 

Kuran a Sunstein (1999) uvádí několik známých případů, ve kterých hrála kaskáda 

dostupnosti hlavní roli a v jejímž důsledku byly vynaloženy obrovské finanční 

prostředky, které byly nějakým způsobem neúměrné původnímu problému. Jednou z 

těchto kauz je i havárie letu TWA 800, při kterém v roce 1996 zemřelo všech 230 lidí na 

palubě.  I přes to, že bylo nalezeno c. 95 % vraku letadla, příčina havárie byla oficiálně 

objasněna až v roce 2000. Letadlo havarovalo poblíž New Yorku a celá událost tak byla 

sledována stovkami očitých svědků. Ti vypověděli, že se letadlo ve vzduchu vznítilo, 

několikrát vybuchlo a jako ohnivá koule padlo, rozděleno na několik kusů, do moře. 

Mnozí také tvrdili, že viděli, jak letadlo zasáhla řízená střela a vyskytovaly se i názory, 

že výbuch byl způsoben bombou na palubě.  

Ačkoliv je tato havárie do dnešního dne zdrojem různých konspiračních teorií (např., že 

letadlo omylem sestřelila americká ponorka), bylo poměrně rychle vyloučeno, že by 

mohlo jít o teroristický útok. Ačkoliv nikdo z vládních představitelů nevěřil, že byla 

havárie způsobena terorismem, v důsledku kolujících zvěstí se Bílý dům rozhodnul 

přijmout protiteroristická opatření, která stála daňové poplatníky 400 milionů dolarů 

ročně. Dohromady pak, včetně dodatečných nákladů uvalených na zákazníky leteckých 

společností a výrobce, stála tato opatření odhadem 6 miliard dolarů. Ačkoliv veřejnost 

byla těmito opatřeními uspokojena, jaké byly skutečné důsledky? Dodatečná 

bezpečnostní opatření uvalená na aerolinky se nutně musela promítnout do cen letenek a 

letecká doprava se tak stala ve srovnání s ostatními formami dopravy méně atraktivní. 

Mnoho lidí tak bylo nuceno nahradit cestování letadlem cestováním např. automobilem. 

Vezmeme-li v úvahu, že letecká doprava je zdaleka nejbezpečnější formou dopravy 

vůbec, vládní opatření mohla paradoxně způsobit spíše zvýšení než snížení počtu úmrtí 

nepřirozenou cestou. 11. září 2001 navíc ukázalo, že opatření nebyla dostatečná na to, 

aby zabránila největšímu teroristickému útoku v historii Spojených států. 
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Z uvedeného příkladu je patrné, že společenská poptávka po regulaci se může vyvinout 

obzvláště rychle v reakci na události, které zahrnují mnoho obětí (Kuran & Sunstein, 

1999). Tato skutečnost je obzvláště aktuální v době, kdy vzniká tato práce - tedy po 

teroristických útocích v Paříži 13.11.2015 a následném "vyhlášení války" zodpovědným 

teroristickým skupinám. Jak poznamenal Kahneman již v roce 2011, v dnešním světě jsou 

teroristé největšími odborníky v umění vyvolávat kaskády dostupnosti. (...) počet úmrtí 

v důsledku teroru je velmi nízký v porovnání s jinými příčinami smrti. Dokonce i v zemích, 

které jsou cílem intenzivního teroru (např. Izrael), týdenní počet jeho obětí téměř nikdy 

nepřesáhne počet obětí dopravních nehod. Rozdíl spočívá v dostupnosti obou rizik, 

jednoduchosti a četnosti, s jakou přichází na mysl. Hrůzné obrázky, nekonečně 

opakované v médiích, dělají každého nervózním. (...) Terorismus hovoří přímo 

k Systému 1. 

2.2.2 Zkreslení na poptávkové straně 

Aby nabídkovou stranou vyrobená informace mohla být konzumována poptávkovou 

stranou, musí nejdříve dojít k jejímu přenosu. K tomu dochází prostřednictvím 

komunikace, která je definována jako úspěšné vyslání a přijetí smysluplného sdělení 

(O'Sullivan et al., 1998). Komunikace, obzvláště pak ta masová, je dnes již tradičním 

předmětem zájmu mediální teorie. Poprvé byla popsána v roce 1948 Haroldem 

Lasswellem a jeho přenosovým modelem, který lze zjednodušeně vyjádřit jako „někdo 

(podavatel) říká něco (sdělení) někomu (příjemci) nějakým kanálem s nějakým účinkem“ 

(Lasswell, 1948). Na tento základní model navázala řada dalších teoretiků, jako např. 

Braddock (1958) nebo Jakobson (1960). Mezi nejvýznamnější příspěvky však lze řadit ty 

od Shannona a Weavera z roku 1949 a Gerbnera z roku 1958. Tito autoři dochází shodně 

k závěru, že "odeslané" a "přijaté" sdělení se od sebe může navzájem lišit. Na první 

pohled se však zdá, že Gerbner má pro tento závěr odlišné odůvodnění - z jeho 10 

prvkového modelu vyplývá, že existuje nějaký mediátor pohybující se v nějakém 

kontextu. V důsledku toho se událost a jí inspirované sdělení může výrazně lišit (McQuail 

& Windahl, 1993). Na druhý pohled jsou však závěry obou modelů v souladu, protože 

zmíněný mediátor a kontext lze považovat za zdroj šumu, který zapříčiňuje popsanou 

diskrepanci.  

Popsané lineární modely jsou však omezeny stejným nedostatkem, a sice, že popisují 

komunikaci jako jednosměrný proces. V roce 1973 publikoval Stuart Hall práci Encoding 
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and Decoding in the Television Discourse, ve které představil myšlenku, že zakódování 

významu do textu nemusí být stejné jako jeho dekódování. Hlavním důvodem je fakt, že 

publika nejsou homogenním prvkem a že si jednotlivé společenské skupiny a podskupiny 

do procesu mediální komunikace vnáší nějakou vlastní sdílenou zkušenost. Hall dále také 

zdůrazňoval, že význam (meaning) sdělení není předem hotov, ale utváří se v průběhu 

sdělení a mění se v závislosti na podmínkách komunikace, vztahu účastníků a podobně 

(Jirák & Köpplová, 2009), čímž přispěl k rozvoji konstitutivního modelu komunikace. 

Tento model (založený na práci psychologa T. Newcomba z roku 1953) mj. podnítil další 

úvahy o mechanismech změn v postojích lidí (teorií o tendenci ke konsenzu a 

konfirmování stávajících postojů) a utváření veřejného mínění a propagandě. Je patrné, 

že na rozdíl od technicistního pojetí komunikace přenosovým modelem, konstitutivní 

model již plně počítá s faktorem psychologie na straně příjemců sdělení. To má svou 

logiku, protože nehledě na to, jakým způsobem jsou reálné události zkresleny médii či 

přenosem, z pohledu dopadů na společnost je klíčová především percepce sdělení 

příjemci (Eagelton, 1983).  

Právě snaha o analýzu procesů ovlivňujících chápání mediálních obsahů umožnila tradici 

studia percepce proniknout do mediálních studií. Samotné slovo "percepce" přitom 

implikuje, ostatně stejně jako konstitutivní model komunikace, že psychologie je jedním 

z klíčových faktorů mass mediální komunikace. Ačkoliv od 80. let minulého století 

vzniklo nespočet studií a článků věnující se psychologickým aspektům mediální 

komunikace, mnoho z nich zůstalo při analýze pouze na makro úrovni (definici různých 

skupin publik se společnými rysy) a zanedbávalo mikro úroveň (aspekty ovlivňující 

všechny jednotlivce bez rozdílu rasy, genderu, socioekonomického pozadí a podobně).  

Tato kapitola nabízí pohled právě na mikro úroveň mediální komunikace a popisuje 

způsoby, jakými jednotlivci přistupují k získávání informací (tzv. informační kaskády 5) 

a jak je následně využití těchto informací ovlivněno faktorem reputace (tzv. reputační 

kaskády). Právě tyto dva koncepty jsou hnacími silami dostupnostních kaskád, které byly 

v minulé kapitole identifikovány jako hlavní zdroj zkreslení na nabídkové straně trhu s 

informacemi. 

                                                
5

 Informační kaskády jsou také známé jako tzv. stádní chování (herd behavior) nebo herding. Tento pojem je využíván především v 
ekonomii, kde je pomocí něho vysvětlována kolektivní iracionalita investorů nebo vznik bublin na trzích (Banerjee, 1992) 
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A. Informační kaskáda 

Asi jen těžko lze nalézt někoho, kdo by nechtěl vědět, co je nejlepší pro sebe sama, svou 

rodinu nebo komunitu. I přesto však pouze velice málo lidí investuje dostatek prostředků 

tak, aby si k dané problematice dohledalo relevantní informace. Jedním z důvodů je, že i 

pokud by takové informace získali, bez rozsáhlé studie by nevěděli, jak je interpretovat. 

Proto je většina rozhodnutí postavena na jakési všeobecné znalosti získané z informační 

kaskády. Bohužel, získání a zpracování již dostupných informací bude navíc ovlivněno 

jedním nebo více kognitivními zkresleními (tj. heuristikami), které umožňují šetrně 

hospodařit jak s časem, tak s úsilím (Kuran & Sunstein, 1999).  

Typickým příkladem informační kaskády je situace, kdy média (ve snaze o zaujetí svých 

publik) informují o tom, že někteří z uprchlíků v migrační vlně z roku 2015 mohou být 

islámští radikálové. Lidé pak mají v důsledku zanedbání velikosti relevantního vzorku 

(jedna z vlastností heuristiky reprezentativnosti) tendenci věřit, že pravděpodobnost 

výskytu teroristů mezi uprchlíky je velmi vysoká. Jednou z podmínek chybové 

informační kaskády tak je skutečnost, že většina lidí má jen málo vlastních spolehlivých 

informací o posuzovaném tvrzení. Formálně řečeno, informační kaskáda se objevuje, 

pokud lidé začnou přisuzovat věrohodnost tvrzení T pouze proto, že se zdá, že ostatní lidé 

také věří v T. Petr otevřeným deštníkem signalizuje, že prší. Pavel kouká z okna a má 

dojem, že neprší. Protože ale vidí Petra a věří jeho lepší informovanosti, deštník si vezme 

také. Klára, ačkoliv je přesvědčená, že neprší, vidí Petra a Pavla s deštníkem a tak i ona 

vyjde ven s deštníkem. Když Denisa vidí tři lidi s deštníkem, již vůbec nepochybuje, že 

prší a deštník si bere bez rozmýšlení. Informační kaskáda byla vytvořena.  

Druhá důležitá podmínka pro vytvoření jakékoliv kaskády - tj. heterogenita v 

individuálních reakcích na sociální signály - implikuje, že vytvoření nezáleží na 

počátečních názorech jednotlivců, spolehlivosti jejich zdrojů informací, jejich otevřenosti 

veřejnému diskurzu nebo citlivosti ke změnám pozorovatelných názorů ostatních. To je 

důležitý poznatek, protože je do jisté míry v rozporu se závěry některých modelů teorie 

médií, které jistým druhem "počáteční vybavenosti" vysvětlují rozdílnou interpretaci 

mediálních obsahů.  

Jak bylo naznačeno výše, informační kaskáda vzniká, pokud lidé s nekompletními 

vlastními informacemi o konkrétní problematice zakládají své domněnky na domnělých 



 22 

názorech druhých (Kuran & Sunstein, 1999). Hlavní příčinou takového chování je 

především neochota či neschopnost (ať již technická či kognitivní) jednotlivců ověřovat 

veřejně dostupné informace, které jsou navíc ve valné většině zkresleny mnohými biasy.  

Jedním z nich je například asimilační zkreslení (assimilation bias), který popisuje 

tendenci lidí interpretovat pozdější důkazy tak, aby bylo zachováno jejich původní 

přesvědčení (Lord et al. 1979). Jinak řečeno, abychom vyřešili diskrepanci způsobenou 

tím, že nově zjištěná informace nezapadá do našeho mentálního modelu, uchylujeme se 

spíše k asimilaci informace než k její akomodaci. Pokud tedy jednotlivec snažící se o 

ověřování informací bude konfrontován se zprávou poskytující informace, které by 

mohly změnit jeho vnímání dané situace, tyto informace přizpůsobí svému vidění světa a 

nebude považovat za nutné zprávu dále ověřovat. 

Jiným, neméně důležitým konceptem, který může ovlivňovat akvizici a interpretaci 

informací, je pak efekt rámování (framing effect). Ten vychází z Prospektové teorie 

Kahnemana a Tverskyho (1979) a popisuje situaci, ve které odlišná formulace problému 

(ve smyslu zdůrazňování positivních nebo negativních aspektů) může vést k odlišným 

závěrům a rozhodnutím. Modelovým příkladem je tzv. problém asijské nemoci (Tversky 

& Kahneman, 1981), který zjednodušeně spočívá v tom, že lidé jsou ochotni zabránit 

vypuknutí epidemie nařízením vakcinace, pokud jsou jim informace prezentovány 

pozitivně, např. "vakcinace zachrání 90 lidí ze 100". Pokud jsou však informace 

prezentovány negativně, tj. "vakcinace usmrtí 10 lidí ze 100", jejich ochota k nařízení 

vakcinace výrazně klesá. Pokud tento koncept spojíme se způsobem, jakým média 

fungují, je zřejmé, že právě negativní rámování bude preferovaným způsobem prezentace 

informací. 

Informační kaskáda je tedy z definice důsledkem optimalizačního procesu a nepřináší 

jednotlivcům žádný další užitek. Proto ji lze považovat především za koncept, který 

vysvětluje, jakým způsobem na individuální úrovni dochází k akvizici informací. Většina 

lidí získává informace především za účelem jejich utilizace, a tak je důležité - i vzhledem 

k mediální komunikaci - jak mohou být získané informace využity a jak s nimi může být 

dále nakládáno. Využití lze rozdělit na soukromé (tj. nezávislé na dalším subjektu) a 

veřejné (tj. závislé na dalším subjektu). V případě soukromého využití není žádná hlubší 

analýza nutná, jelikož lze předpokládat, že jednotlivci se vždy snaží maximalizovat svůj 

užitek a nemají tak žádnou pobídku informace úmyslně zkreslovat.  
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V případě veřejného využití se však situace stává komplikovanější, jelikož každý 

jednotlivec je zpravidla součástí nějaké společnosti. Může tak nastat situace, kdy se 

soukromé využití informací dostane do rozporu s nějakou společenskou normou či 

náladou. Existuje proto pravděpodobnost, že lidé budou zkreslovat své myšlenky tak, aby 

akomodovali vnímané agendy ostatních (Kuran & Sunstein, 1999). Jednoduše řečeno, 

lidé mohou vědomě zkreslovat své soukromé informace za účelem ochrany či zlepšení 

svého společenského postavení. 

Aby si lidé (firmy, vlády, atp.) své společenské postavení ochránili nebo vylepšili, 

uchylují se k falsifikaci svých znalostí či preferencí. Falsifikace je běžně pozorovatelná 

především proto, že lidé chtějí, aby o nich bylo smýšleno v dobrém a v důsledku toho s 

nimi bylo dobře zacházeno. Příkladem falsifikace znalostí (knowledge falsification) je 

chování vlády v důsledku havárie letu TWA 800 - i přesto, že administrativa Billa Clintona 

měla k dispozici věrohodné informace o skutečnosti, že letadlo nehavarovalo kvůli 

teroristickému útoku, v důsledku zjevného společenského tlaku se rozhodla alokovat 

prostředky na protiteroristická opatření. Objem těchto prostředků je přitom výrazně 

nadhodnocen v důsledku falsifikace preferencí (preference falsification) - vláda vnímá 

větší společenskou poptávku po realokaci prostředků, než kdyby se zeptala občanů v 

tajném hlasování. Výsledkem je, že vláda signalizovala svůj přehnaný přístup k riziku, 

čímž ještě více přiživila již tak deformované společenské vnímání události. 

Za těchto okolností mají jednotlivci nebo skupiny jedinečnou příležitost k prosazení 

vlastních agend - stačí jim totiž pouhé vyjádření souhlasu se svými veřejnými 

podporovateli a nesouhlasu se svými veřejnými oponenty. Vyjádření souhlasu pak 

funguje jako "subvence" podporovatelů a vyjádření nesouhlasu jako "daň" uvalená na 

oponenty (Kuran & Sunstein, 1999). Proto jedna z běžných forem falsifikace preferencí 

zahrnuje kritizování lidí, s jejichž názory by jednotlivec běžně souhlasil nebo by mu 

alespoň nevadily. Díky těmto "nástrojům" pak falsifikace preferencí a znalostí zásadně 

přispívá k vytváření a reprodukci společenských tlaků. Příkladem může být dodavatel 

bezpečnostních řešení pro letiště, který za cílem realizace zisku bude podporovat vládu 

(např. PR články v médiích) v jejím úmyslu investovat obrovské prostředky do 

zabezpečení letišť proti terorismu.  

Dalším motivem pro falsifikaci může být snaha vyhnout se společenské debatě nebo 

zodpovědnosti. Od obhájců statusu-quo se běžně očekává, že do detailů vysvětlí své 
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postoje a důvody pro neaktivitu. Naopak ti, kteří souhlasí s nouzovým stavem (na který 

je vyvíjen společenský tlak nebo se již stal normou), své postoje vysvětlovat nemusí. 

Tímto je "důkazní břemeno" uvaleno na kritiky převládajícího společenského názoru a ti 

se - ve snaze vyhnout se porušení nově vzniklé normy - mohou rozhodnout radši vůbec 

nevyjadřovat nebo dokonce vyjádřit souhlas s převládajícím názorem. Takto vzniknuvší 

všeobecná ochota přizpůsobovat chování či prezentované názory za účelem vylepšení 

společenské pozice (Kuran & Sunstein, 1999) je mj. také předpokladem vzniku reputační 

kaskády. 

B. Reputační kaskáda 

Ačkoliv má reputační kaskáda podobné důsledky jako kaskáda informační, zásadně se 

liší ve svém průběhu a motivacích svých aktérů. Jak bylo řečeno, hlavním motivem pro 

akceptaci veřejně dostupných informací je domněnka, že ostatní mohou mít lepší znalost 

konkrétní problematiky. V případě reputační kaskády je hlavní motivací jedinců získání 

společenského souhlasu a/nebo vyhnutí se společenskému nesouhlasu. Aby toho bylo 

dosaženo, lidé hovoří a jednají jako kdyby sdíleli (nebo alespoň neodmítali) to, co 

považují za dominantní názor (... -) pokud se konkrétní vnímání události nějakým 

způsobem začne jevit jako sociální norma, lidé se snaží podpořit nebo chránit svoji 

reputaci prostřednictvím výroků či skutků, a to bez ohledu na své skutečné myšlenky 

(Kuran & Sunstein, 1999). Příkladem může být spisovná mluva na veřejnosti. I přes to, 

že lidé většinou v soukromí mluví nespisovně (např. používají slang a vulgarismy), na 

veřejnosti (např. v televizi) se snaží nespisovným výrazům vyhýbat. Jsou si totiž vědomi 

skutečnosti, že sociální norma vyžaduje spisovnou češtinu a každý, kdo tuto normu 

ignoruje, je společností "trestán" její nelibostí. 

Snaha o dodržování sociálních norem je projevem pro-společenského chování, které je 

zabezpečeno především skrze "morální" emoce - stud a vinu (Haidt, 2003). Tyto sebe-

kárající (Clore & Ortony, 1988) emoce zahrnují  pocit nepohodlí, který je vyvolaný 

porušením hodnot nebo norem. Čím vážnější je vnímané porušení, tím intenzivnější je 

emoční odezva a bolestivější emocionální prožitek (Winden & Ash, 2012) - pokuta za 

špatné parkování může vyústit v mírné rozpaky, zatímco zatčení za řízení v opilosti může 

znamenat intenzivní nepříjemné pocity studu. Je důležité mít na mysli, že tyto emoce jsou 

evolučními nástroji, které zajišťují pro-sociální (kooperativní) chování členů daného 

společenství.  
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Stud se vyvinul jako obranný mechanismus motivující jedince k ustupování či zatajování, 

nebo k vyjádření poslušnosti v případě výskytu společenské hrozby, jakou byla například 

ostrakizace (Gilbert, 2003). Vina se vyvinula jako prvek systému poskytování péče, a to 

především za účelem neubližovat druhým a udržovat reciproční společenské vztahy 

(Trivers, 1971). Ačkoliv obě tyto emoce mají podobný účel, obecně je lze rozlišit podle 

pozorovatelnosti. Stud, na rozdíl od viny, vyžaduje, aby porušení normy bylo veřejně 

pozorovatelné. Protože však lidé mohou cítit stud i v soukromí, je potřeba zaměřit se na 

příčinu vzniku. Zatímco vina je vyvolána rozpoznáním konkrétního špatného činu, stud 

je vyvolán vnímáním sebe sama jako "špatného člověka" selhavšího v naplnění 

společenských normativních standardů. Protože stud i vina mají negativní hedonickou 

hodnotu, lidé jsou vnitřně motivování se jim vyhýbat - to implikuje, že většina lidí má 

vnitřní motivaci dodržovat také společenské normy (Winden & Ash, 2012).  

Účelem této "evoluční exkurze" je snaha o zdůraznění skutečnosti, že reputační kaskáda 

je postavena na vlastnostech, které sdílíme například s primáty 6. Netřeba zdůrazňovat, 

že popsané procesy probíhají na podvědomé úrovni Systému 1 a je tak velmi obtížné je 

kontrolovat. Toho se snaží (ať již vědomě či nevědomě) využívat různé subjekty - 

podnikatelé s dostupností, čímž dochází ke zkreslování veřejného diskurzu.  

2.2.3 Syntéza 

Není náhodou, že předchozí kapitola skončila tam, kde i začala - tedy u podnikatelů s 

dostupností, kteří využívají média ke spouštění dostupnostních kaskád. Běžný postup je 

takový, že skupina předá pečlivě vytříděné informace vybranému novináři, který poté 

spěchá vydat "žhavé novinky", které ospravedlňují činnost zadavatele. Takto publikované 

informace často obsahují zrnka pravdy, ale také skrývají biasy nebo je dokonce vytvářejí 

(Kuran & Sunstein, 1999). 

Tento modus operandi by sice mohl být teoreticky poměrně jednoduše narušen (např. 

větším tlakem na etiku či objektivitu médií), avšak v praxi existují mnohem 

sofistikovanější postupy, které vůbec nevyžadují vědomou kooperaci médií. Představme 

                                                
6

 Například De Waal (2009) nebo Flack & De Waal (2000): Mnoho ne-lidských primátů má lidem podobné metody pro řešení, řízení 
a předcházení střetu zájmů uvnitř svých skupin. Tyto metody (zahrnující reciprocitu a sdílení potravy, usmíření, útěchu, zasahování 
do konfliktů či zprostředkování) jsou základními stavebními prvky systémů morality, která usnadňuje soudržnost mezi jedinci a odráží 
společné úsilí členů komunity najít společná řešení pro společenské spory. (...) Primáti, kteří žijí ve společnostech s těmito 
mechanismy, nemusí být zrovna morální bytosti, ale vykazují známky sociálních pravidelností, které - stejně jako normy a pravidla 
související s lidským pojetím morálního chování - podporují vzájemně prospěšný modus vivendi. 
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si například situaci, kdy zájmová skupina dodá zkreslené informace členům parlamentu, 

kteří toto téma následně prosadí do jednání na plénu. Tato jednání jsou běžně sledována 

médii, která projednávanou agendu rozšíří mezi občany. Protože se většinou jedná spíše 

o kontroverzní témata, ve společnosti se vytvoří několik názorových skupin, které spolu 

na dané téma vedou veřejnou debatu. Mechanismy kaskád může postupem času dojít k 

vytvoření dominantního společenského názoru, který vytvoří tlak na přijetí dané 

legislativy. Úkol zájmové skupiny tak by splněn, a to především díky ochotě novinářů 

akceptovat a reportovat "podstrčené" informace. Důvodem pro takto nedbalou práci 

masových médií je paradoxně skutečnost, že pouze málo lidí je schopno rozeznat míru, 

do jaké novináři spoléhají na účelové tiskové zprávy a strategické informační úniky. Tato 

omezenost lidských kognitivních kapacit je pak důvodem jak pro existenci rozšířené 

racionální ignorace jakéhokoliv společenského tématu, tak pro ignoraci zdrojů informací. 

Běžný jedinec nemá čas zkoumat, zdali je příběh o environmentálním riziku či 

průmyslové bezpečnosti založen na informacích od obchodní asociace, fundraisingové 

agentury či zájmové skupiny, která chce zneužít zdroje vyhrazené na vyřešení problému. 

Pokud zkrátka lidé sledují televizní spoty, čtou statistiku v novinách nebo poslouchají 

interview v rádiu, často předpokládají že prezentované informace odrážejí zjištění 

nezaujatých žurnalistů (Kuran & Sunstein, 1999). Tito žurnalisté však často využívají 

zdroje, které byly připraveny subjektem, který má zájem na zvýšení dostupnosti 

konkrétních vjemů a očekává jejich následnou přeměnu v palivo pro zamýšlenou 

kaskádu. 

Ačkoliv předpoklad, že by lidé byli schopni validovat každou mediální zprávu, je vskutku 

nereálný, pro účely této analýzy připusťme, že každý jednotlivec je schopen denně ověřit 

nějaké fixní množství zpráv (např. si může najít stejné zprávy na zahraničních serverech). 

Tím však čelí problému, jakou zprávu ověřovat a jakou nikoliv. Toto rozhodování však 

bude velmi pravděpodobně také zkresleno, protože se příjemce stává jakýmsi speciálním 

druhem gatekeepera. Lze tak předpokládat, že bude vystaven zkreslením, která byla 

popsána v kapitole 2.2.1, tedy např. haló efektu. Navíc se mohou objevit další zkreslení 

(např. assimilation bias či efekt rámování), která mohou být charakteristická více pro 

publika než pro média.  

Stejně tak, jako mohou být příjemci v roli gatekeepera, gatekeeper je zároveň v roli 

příjemce. Touto optikou se pak celý model mediální komunikace jeví jako "magický 
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kruh", ve kterém jsou lidé zodpovědní za vytváření mediálního obsahu ovlivňováni svými 

publiky a publika jsou ovlivňována lidmi zodpovědnými za vytváření mediálního obsahu. 

Obě skupiny přitom nejsou jasně oddělené a mnohdy se prolínají. Faktorem, který 

ovlivňuje rozhodování obou skupin, jsou heuristiky a z nich pramenící biasy. Na straně 

médií lze předpokládat, že mnohá kognitivní zkreslení mohou být omezena či dokonce 

úplně potlačena požadavkem na profesionalitu žurnalistické profese - objektivní reportér 

by měl vždy informace ověřit, a to bez ohledu na to, jaké jsou jeho preference v dané 

problematice. Ovšem díky ex post a ex ante efektům media bias dochází k tomu, že tento 

bias a z něj pramenící skepticismus publik zmenšuje poptávku po zpravodajských 

médiích, což může vést zisk-maximalizující mediální organizace k toleranci jisté míry 

zkreslení jimi publikovaných zpráv (Baron, 2006). 

Jak bylo vysvětleno, je nereálné od příjemců mediálních sdělení očekávat, že budou 

ochotní a schopni přijímané informace validovat. Proto budou vždy vytvářeny a 

posilovány informační a reputační kaskády, které jsou hnací silou dostupnostních kaskád. 

Avšak se zdá, že lidé vnímají zkreslení resultující z fungování nabídkové strany trhu s 

informacemi, a proto kaskády dostupnosti mohou být doprovázeny proti-mechanismy, 

které udržují vnímání konsistentní s relevantními fakty (Kuran & Sunstein, 1999). 

2.3 Efekt nepřátelských médií 

Jedním z mechanismů, který může udržovat zkreslené informace konzistentní s 

relevantními fakty, je tzv. efekt nepřátelských médií (Hostile Media Effect/Perception). 

Toto kognitivní zkreslení je konkrétním příkladem fenoménu, který psychologové 

nazývají kontrastní efekt (contrast effect) a popisuje sklon publika posuzovat 

kontroverzní mediální obsahy šířené masovými médii jako nepříznivé vůči jejich 

vlastnímu názoru.  

Fenomén byl poprvé popsán v roce 1985 (Vallone et al., 1985), a to v experimentu 

provedeném v USA na pro-izraelských a pro-arabských sympatizantech 7 . Těm bylo 

puštěno 36 minutové video sestříhané z šesti národně vysílaných večerních 

zpravodajských programů týkající se tzv. Bejrútského masakru z roku 1982. Výsledky 

ukázaly, že obě strany viděly reportáže jako zaujaté ve prospěch druhé strany – konkrétně 

                                                
7

 Jako sympatizanti jsou označování lidé, kteří mají silné názory nebo jsou angažováni v kontroverzní problematice. 
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pro-arabští sympatizanti věřili, že redakce byly nějakým způsobem pro-izraelské, zatímco 

pro-izraelští sympatizanti věřili, že redakce byly nějakým způsobem proti-izraelské. Jinak 

řečeno, pro-arabští sympatizanti věřili, že celkové pokrytí události objektivně nabízí 

nezaujatému divákovi více argumentů pro podporu Izraele, zatímco pro-izraelští 

sympatizanti věřili, že to samé pokrytí nabízí více argumentů proti Izraeli.  

V následujících několika letech byl výzkum replikován na stejné problematice a výsledky 

potvrdily předchozí zjištění (Perloff, 1989; Giner-Sorolla & Chaiken, 1994). Efekt 

nepřátelských médií byl posléze demonstrován i v jiných kontextech - prezidentské volby 

v roce 1992 (Dalton et al., 1998), využívání primátů v laboratorních experimentech 

(Günther et al., 2001), stávka řidičů společnosti UPS v roce 1997 8 (Christen et al., 2002) 

či problematika eutanázie (Günther & Christen, 2002). 

Jak bylo zmíněno v úvodu práce, toto kognitivní zkreslení potvrzuje zásadní roli publik 

v procesu mediální komunikace a zhruba tak zapadá do výzkumného paradigmatu, které 

po dekády hledalo alternativy ke zjednodušujícímu pojetí silných a homogenizačních 

efektů masových médií (Günther & Schmitt, 2004). Do čeho však závěry efektu 

nepřátelských médií nezapadají, je tradiční psychologická literatura, se kterou se zdají 

být v rozporu. Ta zastává názor, že lidé budou zpracovávat informace spíše způsobem, 

který podporuje jejich vidění světa (assimilation bias), než způsobem, který jejich vidění 

světa vyvrací (contrast effect).  

Vyvstává tak otázka, jaké okolnosti vedou k jakému kognitivnímu zkreslení. Lord et al. 

(1979) poskytují nápovědu, jak tuto otázku zodpovědět. Jejich studie assimilation bias 

byla postavena na experimentu, který probíhal následovně. Participanti obdrželi popis 

výsledků akademických studii spolu s několika výňatky z nich a měli za úkol zodpovědět 

otázky, které byly zaměřené na to, jak předložené informace ovlivňují jejich vlastní 

názory. Například byli tázáni, jak se na základě předložených faktů změnil jejich názor 

na trest smrti a jak dobře nebo špatně podpořila předložená fakta jejich vlastní názory.  

Mezi touto studií asimilačního zkreslení a původní studií efektu nepřátelských médií 

Valloneho et al. (1985) tak lze určit dvě zásadní proměnné, ve kterých se obě studie liší. 

Jsou jimi zdroj informací a dosah sdělení. Ve studii asimilačního zkreslení je zdrojem 

informací výzkumná práce, která má potencionálně velmi malý dosah (kromě odborníků 

                                                
8

 Stávka více než 185 000 řidičů kurýrní společnosti UPS (United Parcel Service) začala 4. srpna 1997. Znemožnila fungování 
společnosti po dobu 16 dní a společnost stále stovky milionů dolarů (Greenhouse, 1997). 



 29 

na dané téma si odborné práce čte jen málokdo) - publikem jsou pouze sami účastníci, 

kteří odhadují vliv na ně samotné. Ve studii efektu nepřátelských médií je zdrojem 

informací vysílání televizního kanálu, který má potencionálně obrovský dosah - publikem 

jsou sympatizanti, kteří odhadují vliv na neutrální diváky. Rozdíl mezi těmito dvěma 

koncepty je tedy následující. Konečné zpracování informací (tj. zdali se s nimi bude 

publikum identifikovat či je vnímat jako nepřátelské) do velké míry záleží na tom, co si 

publika myslí o zdroji informací. Pokud si publikum myslí, že zdrojem informací je 

médium s malým nebo žádným dosahem (např. studentská esej), pak publikum sklouzává 

spíše k asimilačnímu zkreslení, protože přemýšlí pouze o dopadu na svůj vlastní názor. 

V případě informací poskytnutých médiem s velkým dosahem však publika přemýšlí i o 

dopadu na širokou, a především nerozhodnutou, veřejnost a mají tendenci sklouzávat 

k efektu nepřátelských médií.  

Tato úvaha je v souladu s dalším psychologickým efektem, a to s tzv. efektem třetí strany. 

Ten říká, že lidé (ne nutně sympatizanti) předpokládají, že nežádoucí komunikace ovlivní 

více ostatní než je samotné (Davison, 1983). Efekt nepřátelských médií se tak zdá být 

druhou stranou stejné mince – když sympatizanti zaznamenají zprávu, která má vliv na 

široké publikum, začnou vnímat více negativních nebo nepříjemných informací. Pro 

sympatizanty je tedy příznačné, že informace v masových médiích v nich spouští jiný 

způsob vnímání – takový, který znamená negativní mediální zkreslení informací: 

„Informace, které já vidím jako neutrální či dokonce podporující, mohou ostatní chybně 

vnímat jako velmi přesvědčivé v negativním slova smyslu“ (Gunther & Schmitt, 2004). 

Až do tohoto momentu se výzkum efektem nepřátelských médií zabýval pouze v kontextu 

masových médií a i když se zdálo, že právě masová média jsou klíčovým faktorem 

určujícím způsob zpracovávání informací (asimilace/kontrast), nikdo tento předpoklad 

experimentálně neověřil. Dosavadní studie totiž nekontrolovaly, zdali se stejný efekt 

objeví i pokud bude stejná informace prezentována prostřednictvím média s malým či 

žádným dosahem. Právě tuto otázku si položili Günther a Schmittová (2004) a navrhli 

následující experiment. Všichni účastníci obdrželi k posouzení totožný text, avšak jedné 

části participantů byl tento text prezentovaný jako novinový článek a druhé jako 

studentská esej. Výsledky ukázaly, že účastníci hodnotili obsah "eseje" jako podporující 

jejich vlastní názor, zatímco ti hodnotící "článek" viděli jeho obsah jako zkreslený proti 

jejich názoru. Data tak naznačila, že efekt nepřátelských médií je opravdu relevantní 
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pouze v kontextu masových médií. Důvodem pro tuto skutečnost se zdá být již zmíněný 

fakt, že se sympatizanti obávají většího dosahu sdělení a možného negativního ovlivnění 

nezaujatých jedinců.  

Na základě tohoto zjištění lze shrnout efekt nepřátelských médií do následujících 4 bodů 

(Günther & Liebhartová, 2006): Za prvé, sympatizanti (podobně jako ostatní lidé) jsou 

citliví a znepokojeni ohledně názorů druhých a toto může být obzvláště pravda v 

případech, kdy zvažují veřejné mínění o důležité tématice. Za druhé, kontext masového 

média vede sympatizanty k zaměření jejich pozornosti na ostatní a na možný dopad 

mediálního obsahu na toto větší publikum. Za třetí, sympatizanti mají tendenci považovat 

ostatní za méně informované a potencionálně zranitelné publikum - obzvláště pak 

náchylné k zavádějícím nebo chybným informacím. Za čtvrté, výsledkem je, že 

sympatizanti (ať již vědomě či nevědomě) přijímají obrannou strategii zpracovávání 

informací. Obsah, který by v jiném kontextu vypadal přijatelně, nyní vypadá velmi 

nepříznivě - zkreslený, nepřesný či neúplný a tedy potencionálně zavádějící. Výsledkem 

tedy je, že i přesto, že zdánlivě normální informace může vypadat neutrálně nebo dokonce 

příznivě, informace v kontextu masových médií bude vždy vypadat jako zkreslená 

nepříznivým směrem.  

Je však zřejmé, že ačkoliv byl design popsaného experimentu zaměřen na proměnnou 

dosah sdělení (esej - malý, článek - velký), implicitně participantům poskytoval i 

informace o druhé klíčové proměnné, tedy zdroji informací (esej - student, článek - 

žurnalista). Vyvstává otázka, zdali nemůže být druhá proměnná (zdroj) hlavní hnací silou 

efektu nepřátelských médií. Možná sympatizantům ani tak nezáleží na dosahu sdělení, 

jako na důvěryhodnosti informací - lze předpokládat předpoklad, že student je 

důvěryhodnější zdroj informací než žurnalista. Takovou možnost - tedy, že předsudky 

způsobené mediálním zkreslením (media bias) mohou hrát v efektu nepřátelských médií 

roli - zmiňovali již dřívější autoři, jako např. Giner-Sorolla & Chaiken (1994).  

Günther & Liebhartová (2006) se proto rozhodli navrhnout experiment, ve kterém by 

bylo možné efekt těchto dvou proměnných izolovat. Stanovili dvě hypotézy - za prvé, 

sympatizanti uvidí informace jako relativně nepřátelské v případě novinového článku, ale 

ne v případě studentské eseje. Za druhé, sympatizanti uvidí informace jako relativně 

nepřátelské, pokud budou podány žurnalistou, ale ne pokud budou podány 

vysokoškolským studentem. Data z experimentu ukázala, že obě proměnné (dosah a 
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zdroj) nezávisle vytvářely efekt nepřátelských médií. Sympatizanti v obou skupinách 

(odpůrci a podporovatelé) se víceméně nelišili ve vnímání informací, pokud autor byl 

student (nehledě na dosah) nebo pokud dosah zprávy byl velmi malý (nehledě na zdroj). 

Pokud však autor byl žurnalista (nehledě na dosah) nebo byla zpráva prezentována v 

kontextu masových médií (nehledě na zdroj), docházelo k nepřátelskému vnímání 

informací. Výsledky tak potvrdily, že efekt nepřátelských médií je relevantní zejména v 

kontextu masových médií.  

I přes některé metodologické problémy 9 došli autoři výzkumu k závěru, že proměnné 

zdroj informací a dosah sdělení dostatečně vysvětlují proč vzniká kontrastní efekt (rsp. 

efekt nepřátelských médií). Aby však byl teoretický obrázek kompletní, je také nezbytné 

vědět, jaké kognitivní procesy způsobí, že sympatizanti vnímají stejné informace jako 

nepřátelské v jednom kontextu, ale přátelské v jiném. Za posledních 30 let se tomuto 

tématu věnovalo několik článků (Vallone et al., 1985; Giner-Sorolla & Chaiken, 1994; 

Arpan & Raney, 2003; Schmitt et al., 2004), které identifikovaly tři možné mechanismy 

vzniku nepřátelského vnímání informací - selektivní výběr (selective recall), selektivní 

kategorizace (selective categorization) a odlišné standardy (different standards).  

Podle Günthera a Liebhartové (2006) je první z těchto mechanismů empiricky sporný, a 

proto navrhují dále ho v kontextu efektu nepřátelských médií neuvažovat. U druhého na 

základě provedeného experimentu konstatují, že kategorizace  je významným mediátorem 

efektu nepřátelských médií (...), který se zdá být jediným procesem vysvětlujícím způsob 

vnímání informací popsaný proměnnou dosah informací. Koncept selektivní 

kategorizace navrhuje, že sympatizanti z opačných táborů sice vidí stejný obsah, ale 

vnímají ho s odlišnou valencí 10. V důsledku tohoto mechanismu bude každá skupina 

kategorizovat jednotlivé pasáže textu jako méně souhlasné se svou stranou a více 

podporující opačný úhel pohledu. Tento důležitý závěr naznačuje, že by při snahách o 

neutralizaci efektu nepřátelských médií bylo vhodné zaměřit se především na percepční 

                                                
9

 Důvodem pro tyto pochybnosti je rozsah, v jakém bylo možné obě nezávislé proměnné izolovat. Aby bylo možné provést potřebnou 
analýzu, musel být jako autor článku v médiích (rsp. eseje) uveden v jedné variantě žurnalista a v druhé student. Vznikly tak 4 
možnosti - článek od žurnalisty, článek od studenta, esej od studenta a esej od žurnalisty. Nicméně je velice sporné, zdali takový druh 
manipulace je dostatečný k tomu, aby "přepsal" stereotypy respondentů. Obzvláště patrné je to pak u verze esej-žurnalista, kde by 
pouhá informace o tom, že autorem je žurnalista, musela být silnější než zažitý stereotyp, že esej je běžně psána studenty. Je totiž 
velmi pravděpodobné, že Systém 1 v případě otázky "Doplňte, co vás napadne první v souvislosti s pojmem esej" bude automaticky 
vracet odpověď "škola", "student" atp. Podobně by tomu bylo u pojmu "článek" ("noviny", "novinář"). Spojení esej-žurnalista již však 
vyžaduje zapojení Systému 2. I přesto, že si pak toto spojení člověk uvědomuje, do rozhodovací proces může být založen na 
podvědomé reakci Systému 1.  
10

 Valence v kontextu psychologie referuje o vnitřním zaujetí (pozitivní valence) nebo vnitřním odporu (negativní valence) k události, 
objektu nebo situaci (Frijda, 1986). Zjednodušeně tedy lze říci, že valence označuje emoční vztah k události, objektu nebo situaci. 
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procesy, které jsou relativně automatické, intuitivní a nenucené (Kahneman, 2003), spíše 

než na náročnější úsudky o kvalitě obsahu vzhledem k nějakému standardu (Günther & 

Liebhart 2006). Řečeno jazykem duálního systému myšlení, je potřeba přesunout 

pozornost od vědomého rozhodování Systému 2 k podvědomé činnosti Systému 1. Třetí 

zmíněný mechanismus (odlišné standardy) pak navrhuje, že různé skupiny sympatizantů 

mají odlišné pojetí pole informací, které je relevantní s kontroverzním tématem. 

Výsledkem je, že obě strany se umí shodnout na tom, zdali jsou konkrétní kousky 

informací vzhledem k tématu příznivé nebo nepříznivé, ale používají odlišné standardy k 

posouzení toho, zdali je informace dostatečně důležitá nebo pravdivá (...). Je tedy 

pravděpodobné, že každá skupina sympatizantů uvidí odlišnou podmnožinu obsahu v 

masových médiích - takovou, která bude v protikladu s jejich vlastním názorem. Tyto 

informace pak sympatizanti budou soudit jako nepřesné či irelevantní a v důsledku toho 

vnímat celou zprávu jako zkreslenou (Günther & Liebhart 2006).  

Dosavadní výzkum efektu nepřátelských médií však nepřinesl ověřitelné vysvětlení 

způsobu vnímání informací popsaný proměnnou zdroj informací. Jak však naznačily 

kapitoly 2.1 a 2.2 a jak nakonec potvrzuje i Pronin et al. (2004), je zde řada kognitivních 

a motivačních důvodů, proč jedinci mohou vidět jiné lidi nebo skupiny lidí jako zaujaté. 
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3 Praktická část 

Předchozí výzkumy efektu nepřátelských médií ukázaly, že sympatizanti společensky 

kontroverzního tématu mohou vnímat obsahy šířené masovými médii jako nepřátelské 

vůči jejich názorům. Hlavním důvodem je skutečnost, že kontext masových médií v 

lidech vyvolává specifickou formu percepce informací. K té dochází prostřednictvím 

dvou kanálů, dosahu sdělení a zdroje informací. Nejpravděpodobnějším kognitivním 

procesem vysvětlujícím první kanál je tzv. selektivní kategorizace, v důsledku které 

sympatizanti vnímají zpravodajství odlišným způsobem. Tato odlišnost se však netýká 

obsahu, ale jeho valence. Stávající teorie však neumí dostatečně dobře odpovědět na 

otázku, proč jednotlivci mohou vidět jiné lidi nebo skupiny jako zaujaté a vysvětlit tak 

druhý ze zmíněných kanálů, tedy zdroj informací. 

Analýza media bias v teoretické části této práce však nabízí několik možných odpovědí 

na tuto otázku. Způsob konstituce a fungování dostupnostních kaskád naznačuje, že 

publika mohou vnímat (a např. podle výzkumu ASNE i vnímají) možná zkreslení na 

nabídkové straně trhu s informacemi a v reakci na to se na poptávkové straně trhu mohou 

objevovat mechanismy, které udržují vnímání informací konsistentní s relevantními 

fakty. Popsaný efekt nepřátelských médií může být právě jednou z těchto vyvažovacích 

protiakcí. Logiku tohoto obranného mechanismu by bylo možné nejlépe vystihnout 

výrokem "mám dostatek informací k objektivnímu posouzení dané situace, ale zároveň 

mám obavu, že realita v médiích je zkreslená a právě toto zkreslení může ovlivnit širokou 

veřejnost směrem k názoru protistrany". 

Kdyby byl tento předpoklad správný, pak by velikost efektu nepřátelských médií musela 

záviset na míře vnímaného zkreslení, které pochází z nabídkové strany trhu (čím více 

zkreslené informace sympatizant vnímá, tím větší má potřebu toto zkreslení 

kompenzovat). Avšak především kvůli nedostatku objektivních informací a kognitivním 

problémům s jejich případným zpracováním nelze předpokládat, že příjemci sdělení 

budou schopni přesně určit míru, s jakou se médii předkládané informace liší od 

relevantních faktů. Otazník tedy visí nad způsobem, jakým může dojít k aktivaci 

zmíněného obranného mechanismu. 
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Tato práce navrhuje následující vysvětlení, které vychází z konceptu duálního systému 

myšlení a jím způsobených heuristik. Pokud lidé nemají dostatek informací k 

vyhodnocení konkrétní informace či události (selhání Systému 2), mohou se mylně 

domnívat, že emocionální vyhodnocení této informace či události (automaticky 

prováděno rychlejším Systémem 1) je odpovědí na původní otázku. Tato afektivní 

heuristika je příkladem substituce, ve které je odpověď na obtížnou otázku ("Co si o tom 

myslím?") nahrazena odpovědí na podobnou, avšak jednodušší otázku ("Jak se ohledně 

toho cítím?"). V důsledku této substituce si lidé utvářejí názory a činí rozhodnutí, která 

přímo odrážejí jejich pocity. Podobné důsledky pak má haló efekt, neboli tendence 

doplňovat chybějící informace o osobě, firmě, značce atp. odhadem, který je založen na 

emocionální reakci na tento subjekt. To by znamenalo, že k aktivaci efektu nepřátelských 

médií jako obranného mechanismu ("mám obavu, že realita v médiích je zkreslená") lidé 

nemusí znát objektivní míru zkreslení založenou na srovnání prezentovaných informací 

s realitou, ale stačí jim "určit" subjektivní míru zkreslení (tj. vnímané zkreslení) 

založenou na emocionálním vyhodnocení kontextu, ve kterém je informace prezentována. 

Tímto způsobem je vytvořena emocionální kotva, která nejenže může efekt nepřátelských 

médií aktivovat, ale také být zdrojem valence a zásadně tak ovlivnit následný přístup k 

prezentovaným informacím. Jestliže bylo zmíněno, že stávající teorie neumí dostatečně 

dobře vysvětlit zdroj informací, pohled na efekt nepřátelských médií jako na vyvažovací 

mechanismus udržující vnímání informací konsistentní s relevantními fakty může do této 

problematiky vnést světlo.  

Je možné, že sympatizanti ani tolik neuvažují nad tím, jaké má sdělení dosah 11 či kdo je 

zdrojem informací, ale jednají primárně v reakci na emoční intenzitu, kterou podle nich 

mediální obsah či jeho předmět má. Protože jsou si vědomi perzistentního zkreslení na 

nabídkové straně trhu, výše popsaným způsobem přisuzují  mediálním obsahům odlišnou 

valenci než například informacím získaným ze studentské eseje. U té totiž a priori 

nepředpokládají zkreslení, nezaměstnávají heuristiky a tím pádem nedochází k vytvoření 

emocionální kotvy, která určuje valenci dále přijímaných informací.  

V takovém případě by pak oba uvedené kanály (dosah sdělení a zdroj informací) byly 

pouze stejnou stranou jedné mince, kterou lze pojmenovat valence. Jak bylo dokázáno 

                                                
11

 Z pohledu duálního systému myšlení je velmi problematické připustit, že by lidé byli v reálném světě, který se neskládá pouze ze 
studentských esejí a celostátního tisku, schopni systematicky správně odhadovat dosahy všech sdělení, která interpretují. 
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předchozími výzkumy, efekt nepřátelských médií se projevoval pouze tehdy, pokud se 

kontext nějak dotýkal médií. Sympatizanti v obou skupinách (odpůrci a podporovatelé) 

se víceméně nelišili ve vnímání informací, pokud autor byl student (nehledě na dosah) 

nebo pokud dosah zprávy byl velmi malý (nehledě na zdroj). Pokud však autor byl 

žurnalista (nehledě na dosah) nebo byla zpráva prezentována v kontextu masových médií 

(nehledě na zdroj), docházelo k nepřátelskému vnímání informací. V jednom případě tedy 

valenci dodávalo vědomí, že zdrojem je (předpojatý) žurnalista a v druhém vědomí, že 

zprávu šíří (zkreslené) médium. 

Prvním krokem k potvrzení této hypotézy je zodpovězení otázky, zdali odlišná míra 

vnímaného zkreslení na nabídkové straně trhu s informacemi může ovlivnit následné 

přistupování a vyhodnocování prezentovaných informací. Jinými slovy, pokud má jeden 

pocit, že informace jsou ve srovnání s realitou výrazně zkreslené, pak k nim bude 

přistupovat jiným způsobem než druhý, který se domnívá, že prezentované informace se 

od reality příliš neliší. Odpověď na tuto otázku poskytnou následující kapitoly této práce. 

3.1 Hypotéza 

Hlavním cílem této práce je ověřit domněnku, že odlišná míra vnímaného zkreslení na 

nabídkové straně trhu s informacemi může ovlivnit následné přistupování a 

vyhodnocování prezentovaných informací. Jak bylo uvedeno dříve, vnímané zkreslení 

(neboli subjektivní míra zkreslení) je založené na emocionálním vyhodnocení kontextu, 

ve kterém je informace prezentována. Nebyl však dostatečně vysvětlen způsob, jakým 

může docházet k záměně emocionální reakce na kontext sdělení a názoru na objektivitu 

tohoto sdělení.  

Výše prezentované informace potvrdily, že se většina americké veřejnosti domnívá, že 

zpravodajství v médiích jsou nějakým způsobem zkreslená. Takový závěr však většina 

respondentů tohoto průzkumu pravděpodobně neučinila na základě kognitivního procesu 

provedeného Systémem 2, ale na základě Systémem 1 "podvržených" heuristik. 

Výchozím bodem při hledání relevantní heuristické otázky je určení toho, co může 

jednotlivce vést k domněnce, že předkládané informace jsou zkreslené, tedy 

inkonsistentní s relevantními fakty. Jednou z intuitivních odpovědí je nedůvěryhodnost 

informačního zdroje. Nedůvěryhodnost, na rozdíl od zkreslení, má jako vlastnost tu 

výhodu, že ji lze použít jak pro popis sdělení, tak pro popis sdělujícího. Důvěryhodnost 
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je pak do jisté míry jakýmsi doplňkem zkreslení, protože zkreslená (tj. v tomto případě 

neobjektivní) média nejsou běžně považována za důvěryhodná. Z těchto důvodů může 

být hledanou heuristickou otázkou "Za jak důvěryhodná média považuji?". Odpověď na 

tuto otázku je následně nahrazena odpovědí na původní otázku "Jsou mediální obsahy 

odkloněné od reality?". 

Tato úvaha je konzistentní s dosavadním výzkumem nepřátelské percepce informací, což 

je patrné pokud se pomocí této proxy proměnné pokusíme objasnit efekty zdroj informací 

a dosah sdělení. V případě zdroje informací bylo zjištěno, že k nepřátelskému vnímání 

informací dochází, pokud byl autorem žurnalista, ale nikoliv, pokud byl autorem student. 

Optikou vnímaného zkreslení se tento závěr jeví jako naprosto správný. Student, na rozdíl 

od žurnalisty, totiž většinou není veřejně známá osobnost (tzn. nejsou známé žádné jeho 

vnější charakteristiky) a je s ním většinou spojen stereotyp objektivity. Proto u studenta, 

na rozdíl od žurnalisty, nedochází (prostřednictvím haló efektu) k vytvoření emocionální 

kotvy dodávající valenci jím prezentovanému názoru. Podobnou logiku lze najít v případě 

dosahu sdělení, kde k nepřátelskému vnímání informací dochází, pokud byla zpráva 

prezentována v kontextu masových médií, ale nikoliv, pokud byl dosah sdělení velmi 

malý. Média s žádným nebo velice malým dosahem totiž nejsou, na rozdíl od médií s 

velkým dosahem, spjata s žádnými stereotypy a tedy nedochází (prostřednictvím 

afektivní heuristiky) k vytvoření emocionální kotvy dodávající valenci prezentovaným 

obsahům. Zdroj informací a dosah sdělení se tak v této úvaze jeví spíše jako proxy 

proměnné pro živost stereotypu, který je ve společnosti spojen s autorem nebo 

mediátorem obsahu. Lze například předpokládat, že čím bude médium známější, tím 

živější bude stereotyp s ním spojený. Tyto efekty se samozřejmě mohou pozitivně či 

negativně ovlivňovat. Například nesympatický moderátor může obsahu dodávat 

prostřednictvím haló efektu negativní valenci i přes to, že médium, ve kterém vystupuje, 

je jinak vnímáno jako důvěryhodné. Připomeňme, že haló efekt zvyšuje váhu prvního 

dojmu, někdy až do té míry, že jakékoliv další informace jsou téměř ignorovány. Naopak, 

pokud je médium vnímáno jako nedůvěryhodné, negativní valenci nemusí zvrátit ani 

sympatická moderátorka nebo charismatický žurnalista.  

Protože určení vztahu mezi zmíněnými efekty je nad rámec této práce (nicméně 

zajímavým tématem k dalšímu zkoumání), bude další výzkum vycházet z předpokladu, 

že v kontextu masových médií příjemci nejdříve vyhodnocují médium a až poté 
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mediátora sdělení (lidé většinou ví, na jaký televizní kanál se koukají či jaké noviny čtou). 

To znamená, že vnímané zkreslení bude zkoumáno v kontextu masového 12 média. Aby 

bylo dále možné oba efekty při výzkumu izolovat, je denní tisk pro výzkum vhodnějším 

médiem, protože osoba mediátora (jako možný zdroj valence) v něm většinou nehraje tak 

podstatnou roli jako například u televizního zpravodajství. Navíc v případě denního tisku 

lze v experimentálním designu osobu mediátora v kontextu denního tisku úplně vynechat 

(to do jisté míry odpovídá i realitě, kdy u velké části novinových článků není jmenovitě 

uveden autor). Na základě předložené argumentace lze stanovit hlavní hypotézu, která 

bude následně experimentálně ověřena. Tato hypotéza zní následovně:  

Míra vnímaného zkreslení na nabídkové straně může v kontextu denního tisku 

ovlivnit následné přistupování a vyhodnocování přijímaných informací. 

 

3.2 Experiment 

Aby mohl být zkoumán vliv vnímaného zkreslení na zacházení s informacemi, je 

nezbytné rozdělit participanty experimentu do dvou skupin, které umožní manipulaci 

kontextu, v jakém bude konkrétní mediální obsah prezentován. Proto byl jako 

nejvhodnější forma ověření stanovené hypotézy vyhodnocen laboratorní experiment. 

3.2.1 Metoda 

Prvním krokem k navržení experimentálního designu bylo vybrat téma, které bude 

předmětem mediálního obsahu prezentovaného participantům. Efekt nepřátelských médií 

je standardně zkoumán v kontextu společensky kontroverzního tématu (jako např. 

vojenské konflikty, prezidentské volby, geneticky upravené potraviny atp.), a proto i v 

této práci bude zvolena problematika, která společnost rozděluje na dva tábory 

sympatizantů. Nejvíce rezonujícím tématem nejen v České republice, ale také v celé 

Evropě, je bezpochyby uprchlická vlna způsobená především válečným konfliktem v 

Sýrii.  

                                                
12

 Na základě předpokladů by ne-masové médium nemělo být zdrojem valence, a tudíž by nebylo možné pozorovat žádný efekt. 
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Aby byl efekt nepřátelské percepce informací dobře pozorovatelný, je nutné vybrat pro 

experiment taková dvě média, která lze považovat za stereotypní pro obě skupiny 

sympatizantů, rsp. taková, která sympatizanti obou táborů budou považovat za 

podporující (nebo alespoň nevyvracející) jejich vlastní světonázor. V následující tabulce 

jsou prezentovány výsledky výzkumu 13 (Linhart, 2015), jehož cílem bylo zjistit, jaké 

procento novinových titulků vyjadřovalo pozitivní (sloupec pro), neutrální či negativní 

(sloupec proti) vztah k imigrantům. 

 proti (a) neutrální (b) pro (c) (a + c)/b 

AHA! 47 % 43 % 10 % 0,21 

Blesk 45 % 48 % 7 % 0,16 

Právo 20 % 74 % 6 % 0,3 

MF Dnes 15 % 73 % 12 % 0,8 

Deník (Praha) 14 % 71 % 16 % 1,14 

Hospodářské n. 13 % 75 % 12 % 0,92 

Lidové n. 13 % 72 % 15 % 1,15 

Tabulka 2: Jak psaly české deníky o uprchlické krizi (Linhart, 2015) 

Poslední sloupeček udává podíl neobjektivních titulků (ať již pro nebo proti uprchlíkům) 

a neutrálních titulků. Toto číslo tak udává jakousi míru objektivity (tj. nezkreslenosti), 

která byla v novinových titulcích pozorována. Z tabulky je patrné, že nejvíce zkreslené 

byly titulky v Blesku a Aha! (výrazně proti-uprchlické) a nejméně v Lidových a 

Hospodářských novinách a Deníku 14.  

Protože však nezáleží pouze na objektivní analýze konkrétních titulků týkajících se 

uprchlíků, ale také na celkové subjektivní míře zkreslení, kterou lidé obecně v souvislosti 

s uvažovanými periodiky vnímají, je potřeba výběr periodik pro experiment konzultovat 

právě s vnímaným zkreslením novinového zpravodajství. K tomu může posloužit 

tabulka 3, která prezentuje data z průzkumu Hodnocení zpravodajství médií z hlediska 

pravdivosti a neúplnosti (Červenka, 2009). Čísla reprezentují procento respondentů, kteří 

souhlasí s příslušným tvrzením o informacích v titulku sloupečku. 

                                                
13

 Výzkum zkoumal titulky všech materiálů, ve kterých deníky Aha!, Blesk, Deník (zastoupen Pražským deníkem), Hospodářské 
noviny, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes a Právo referovaly o uprchlíkovi, imigrantovi, běženci, migrantovi, přistěhovalci či 
utečenci. 
14

 Deník byl z výsledků vyřazen, protože byla brána v potaz pouze jeho pražská verze, zatímco ostatní periodika jsou celorepubliková. 
Zajímavé však je, že Pražský deník psal ze všech periodik nejvíce pro-uprchlické titulky. Může to odrážet skutečnost, že v Praze žije 
kolem 13 % cizinců (Přidalová, 2015) a obyvatelé Prahy k nim tedy mají pozitivnější vztah. 
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 pravdivé 
a úplné 

pravdivé, ale 
neúplné nepravdivé nedokáže 

posoudit 
náklad / 

čtenost 15  
index 

pravdy 

MF Dnes 33 % 31 % 6 % 30 % 0,26 / 0,97 5,5 

Lidové noviny 23 % 26 % 6 % 45 % 0,06 / 0,21 3,8 

Hospodářské n. 27 % 23 % 3 % 47 % 0,05 / 0,20 9 

Právo 22 % 30 % 7 % 41 % 0,14 / 0,45 3,1 

Haló noviny 6 % 16 % 14 % 64 % - 0,4 

Blesk 3 % 17 % 55 % 25 % 0,41 / 1,4 0,05 
Tabulka 3: Hodnocení zpravodajství médií z hlediska pravdivosti a neúplnosti (Červenka, 2009) 

Při pohledu na tabulku je zřejmé, že pravdivých a úplných informací vnímá největší 

procento respondentů v MF Dnes a Hospodářských novinách, zatímco nepravdivých 

informací vnímá největší procento dotázaných v Blesku a Haló novinách. V posledním 

sloupečku Index pravdy je pak spočítán podíl pravdivých a úplných a nepravdivých 

informací. Čím je index (iP) větší, tím méně zkresleně je zpravodajství v daném médiu 

respondenty vnímáno. Mimochodem, porovnáme-li tento index s odhadovaným 

nákladem (rsp. čteností), můžeme pozorovat negativní korelaci mezi těmito dvěma údaji. 

Tedy, čím vyšší je náklad (rsp. čtenost) periodika, tím menší procento příjemců nedokáže 

posoudit pravdivost a neúplnost daných titulů. Toto zjištění podporuje tezi, že čím 

prodávanější/čtenější média jsou (tedy čím mají větší dosah), tím silnější stereotypy jsou 

s nimi spojeny.  

Vezmeme-li v úvahu data z obou uvedených tabulek, pak periodikum, které je 

jednoznačně vnímáno jako nejvíce zkreslené a zároveň je nejvíce proti-uprchlické, je 

Blesk. Naopak, nejvíce neutrální názor k uprchlíkům zastávají Hospodářské noviny, které 

jsou také obecně vnímány jako nejméně zkreslené médium. Podle rozdělení médií podle 

obsahu, jak ho navrhli Jirák a Burton 16, pak můžeme také konstatovat, že Blesk je 

jednoznačně typickým zástupcem bulvárního média, zatímco Hospodářské noviny jsou 

považovány za typického zástupce seriózního média. 

Experiment tedy bude postaven na zprávě periodického tisku, která se týká uprchlické 

vlny z roku 2015. Tato zpráva bude jedné skupině participantů prezentována v kontextu 

                                                
15

 V milionech. Zdroj: Media Projekt, 2009. Výzkum čtenosti byl realizován společností GfK Praha - Median v období od 1.1.2009 
- 17.12.2009 a v jeho rámci bylo dotazováno celkem 29437 náhodně vybraných respondentů z celé České republiky. 
16

 Bulvární média se orientují především na negativitu, jednoduchost, jasnost, celebrity a blízkost, a tím vytvářejí dojem, že jsou 
autoritou, jež umí snadno a přehledně vyložit svět (a že svět je vyložitelný prostřednictvím zákulisních informací, drbů ze soukromého 
života a nejrůznějších deviací). Naproti tomu ta média, která se chtějí prosadit jinak než bulvárně, se soustřeďují více na relevanci, 
aktuálnost a pravdivost svého zpravodajství (Jirák & Burton, 2011). 
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bulvárního tisku (který je reprezentován Bleskem) a druhé skupině participantů v 

kontextu seriózního média (které je reprezentováno Hospodářskými novinami). 

3.2.2 Design 

Pro ověření stanovené hypotézy byly navrženy dva online dotazníky, které se skládaly z 

celkem 6 otázek. Tyto dotazníky byly identické ve znění všech otázek, jediný rozdíl mezi 

nimi spočíval v kontextu krátkého článku na téma uprchlická vlna, který byl součástí 

otázky číslo 3 ("Myslíte si, že informace v uvedeném článku jsou zavádějící?"). Pro 

vyhodnocení experimentu byla kromě této otázky klíčová také otázka číslo 2 ("Měla by 

EU uzavřít své hranice a zamezit tak vstupu uprchlíků na území členských států?"). Zbylé 

otázky (1, 4, 5 a 6) sloužily k poskytnutí doplňujících informací, které by mohly být 

využity při následné interpretaci dat. Celý dotazník je přiložen k této práci jako příloha A. 

A. Otázka č. 2 

Otázka číslo 2 ve znění "Měla by EU uzavřít své hranice a zamezit tak vstupu uprchlíků 

na území členských států?" měla dva hlavní motivy. Zaprvé sloužila k tomu, aby si 

participanti ujasnili svůj názor před tím, než odpoví na otázku číslo 3. V řeči behaviorální 

ekonomie sloužila k ukotvení participantů. Za druhé měla poskytnout informace o jejich 

názoru na celou problematiku. Předpokladem je, že přívrženci uprchlíků by jejich vstupu 

na území členských států nechtěli zamezit, zatímco odpůrci by jim vstup znemožnili. To 

do velké míry odráží skutečnost, zdali jsou přívrženci nebo odpůrci uprchlíků.  

Jak již bylo několikrát zmiňováno výše, většina lidí není schopná takto složitou otázku 

objektivně vyhodnotit, a proto odpovídají spíše na heuristickou otázku, která v tomto 

případě mohla znít "Bojím se uprchlíků?". Pokud by však participanti byli přímo tázání 

na tuto otázku, hrozilo by, že jejich odpovědi nebudou pravdivé - mnoho lidí se často 

stydí nebo zdráhá přiznat, že mohou mít z něčeho strach. 

B. Otázka č. 3 

Otázka číslo 3 zněla "Myslíte si, že informace v uvedeném článku jsou zavádějící?" a před 

jejím vyplněním byl participantům předložen k přečtení krátký článek, který byl v jednom 

případě uvedený větou "Deník Blesk publikoval na téma 'Uprchlická krize' následující 

článek:", a v druhém případě větou "Hospodářské noviny publikovaly na téma 
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'Uprchlická krize' následující článek:". Tímto vznikly dvě odlišné verze dotazníku, kde 

první verze prezentovala zprávu v kontextu deníku Blesk (dále v textu je tato verze 

označována jako Blesk) a druhá verze v kontextu Hospodářských novin (dále v textu je 

tato verze označována jako Hospodářské noviny). 

Článek, který následoval, byl v obou verzích dotazníků stejný a jednalo se o úryvek 

zprávy s nadpisem "Uprchlíci vypadají jako armáda, jsou mezi nimi i bojovníci", který 

byl publikován 23.10.2015 na iDnes.cz (tj. internetový portál MF Dnes). Článek byl 

vybrán tak, aby objektivitou svého obsahu byl "publikovatelný" jako pro Blesk, tak pro 

Hospodářské noviny a participanti nemohli pojmout podezření, že je článek pro Blesk 

příliš objektivní a pro Hospodářské noviny příliš neobjektivní.  

Na konci zprávy byl ještě jednou uveden zdroj tak, aby bylo vyloučeno, že si participanti 

nevšimnou kontextu média, v jakém byl článek "publikován". 

C. Technické nastavení dotazníku 

Dotazník byl vytvořen pomocí služby survio.com a jeho vyplňování podléhaló 

následujícímu nastavení. Každá otázka byla zobrazena na samostatné stránce a po jejím 

vyplnění a odeslání nebylo možné se k ní vrátit. Aby účastník experimentu neukončil 

vyplňování předčasně v domnění, že dotazník je příliš dlouhý, byl před vyplňováním 

informován o počtu otázek a přibližné délce trvání experimentu. Navíc byl v průběhu 

vyplňování zobrazen ukazatel postupu. Otázky byly zobrazovány vždy ve stejném pořadí 

a každý participant byl oprávněn odeslat dotazník pouze jednou. 

D. Distribuce a sběr dat 

Aby bylo zajištěno přibližně rovnoměrné vyplňování obou verzí dotazníku, byl vytvořen 

jednoduchý PHP skript, který byl umístěn na adresu http://vojtechzika.cz/survey.php. 

Tento skript následně na základě funkce pro generování náhodného čísla (0 nebo 1) 

přesměrovával participanty přistupující na zmíněnou adresu na konkrétní verzi dotazníku. 

Přidělená verze dotazníku byla uložena do paměti prohlížeče, čímž bylo zamezeno 

případnému vyplnění obou verzí dotazníku jednou osobou (rsp. z jednoho prohlížeče).  

Odkaz pro přistupování k dotazníku byl náhodně distribuován prostřednictvím sociálních 

sítí a emailem. Výsledný vzorek respondentů tak nelze považovat za reprezentativní. 
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3.2.3 Data 

Navržený online experiment se uskutečnil od 14.12.2015 do 17.12.2015 a sběru dat se 

zúčastnilo celkem 198 participantů, z nichž 100 (69 % žen, 31 % mužů) vyplnilo verzi 

Bulvár a 98 (62 % žen, 38 % mužů) vyplnilo verzi Seriózní tisk. Tato kapitola nabízí 

základní přehled nejdůležitějších dat, která byla pomocí dotazníků získána. 

Na následující sestavě grafů jsou prezentovány odpovědi na otázku číslo 2, tedy "Měla 

by EU uzavřít své hranice a zamezit tak vstupu uprchlíků na území členských států?". Z 

výsledků je patrné, že participanti v obou skupinách (NB = 100, NS = 98) měli na tuto 

problematiku velmi podobný názor a celkově se 42 % z nich vyjádřilo pro uzavření 

hranic, 32 % proti uzavření hranic a 26 % nemělo na tuto problematiku vyhraněný názor. 

 
Graf 1: Měla by EU uzavřít své hranice a zamezit tak vstupu uprchlíků na území členských států? 

Na další sestavě grafů jsou prezentovány odpovědi na otázku číslo 3, tedy "Myslíte si, že 

informace v uvedeném článku jsou zavádějící?". Z výsledků vyplývá, že i v této otázce 

měli participanti v obou skupinách (NB = 100, NS = 98) velmi podobný názor a celkově 

20 % z nich považovalo informace za zavádějící, 35 % za spíše zavádějící, 29 % za spíše 

nezavádějící a 16 % za nezavádějící. Mírně tedy převažoval názor, že informace uvedené 

v článku jsou zavádějící (55 % v. 45 %), a to bez ohledu na kontext, v jakém byla zpráva 

prezentována. 
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Graf 2: Myslíte si, že informace v uvedeném článku jsou zavádějící?(N=198; NB=100, NHN=98)  

Protože hlavním cílem této práce je ověřit, zdali míra vnímaného zkreslení média může 

ovlivnit následné přistupování a vyhodnocování přijímaných informací, je nutné 

prezentovaná data z otázky č. 3 vyhodnotit v závislosti na tom, jak participanti odpovídali 

v otázce č. 2. K tomu je ideálním nástrojem kontingenční tabulka, která umožní získaná 

data testovat a určit, zdali mezi proměnnými existuje signifikantní vztah. Protože 

zkoumaná data vzešla z náhodného výběru, všechny proměnné jsou kategorické a 

očekávaná četnost každé buňky v kontingenční tabulce je vyšší než 5 (17), může být pro 

statistickou analýzu využit chí kvadrát test nezávislosti (X2). Tato statistika obecně říká, 

do jaké míry jsou pozorované (naměřené) hodnoty ve shodě s očekávanými hodnotami. 

Pokud ve shodě jsou, znamená to, že vysvětlující a vysvětlované proměnné jsou na sobě 

nezávislé, a tedy mezi nimi neexistuje žádný pozorovatelný vztah (H0). Naopak, v případě 

odlišnosti hodnot se lze domnívat, že mezi zkoumanými proměnnými nějaký vztah 

existuje (HA).  

 

 

 
                                                
17

 Po agregaci skupin ano (ano / spíše ano) a ne (ne / spíše ne). Kompletní kontingenční tabulky jsou přiloženy v části Přílohy. 
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Bulvár 
otázka č. 3 

celkem 
ano (pozorované | očekávané | X2) ne (pozorované | očekávané | X2) 

ot
áz

ka
 č

. 2
 pro 18 | 22.80 | 1.01 22 | 17.20 | 1.34 40 

proti 22 | 17.10 | 1.40 8 | 12.90 | 1.86 30 

neví 17 | 17.10 | 0.00 13 | 12.90 | 0.00 30 

celkem (NB) 57 43 100 

chi-square: 5.62 | p-value: .06 

Tabulka 4: Agregovaná kontingenční tabulka a výsledky chí kvadrát testu nezávislosti (Bulvár) 

Seriózní tisk 
otázka č. 3 

celkem 
ano (pozorované | očekávané | X2) ne (pozorované | očekávané | X2) 

ot
áz

ka
 č

. 2
 pro 12 | 22.82 | 5.13 31 | 20.18 | 5.80 43 

proti 25 | 17.51 | 3.20 8 | 15.49 | 3.62 33 

neví 15 | 11.67 | 0.95 7 | 10.33 | 1.07 22 

celkem (NHN) 52 46 98 

chi-square: 19.77 | p-value: .00005 

Tabulka 5: Agregovaná kontingenční tabulka a výsledky chí kvadrát testu nezávislosti (Seriózní tisk) 

 

V tabulce 4 a tabulce 5 jsou v každé buňce uvedeny tři hodnoty - první z nich reprezentuje 

počet skutečně pozorovaných odpovědí, druhé očekávaný počet odpovědí 

(Er,c = (nr * nc) / n) a třetí hodnotu chí kvadrát (Χ2 = (Or,c - Er,c)2 / Er,c). Po provedeném 

testu nezávislosti lze konstatovat, že v případě obou skupin lze zamítnout nulovou 

hypotézu (H0: Odpovědi na otázku č. 3 a č. 2 jsou nezávislé) a přijmout alternativní 

hypotézu (HA: Odpovědi na otázku č. 3 jsou závislé na odpovědích na otázku č. 2). V 

případě varianty Seriózní tisk byla p-value (tedy pravděpodobnost pozorování vzorku 

alespoň tak extrémního, jako je testovací statistika) rovna .00005 a alternativní hypotéza 

tedy byla přijata na 1% hladině významnosti (velmi silná závislost). Nicméně ve variantě 

Bulvár byla naměřená p-value .06, což umožnilo přijmout alternativní hypotézu pouze na 

10% hladině významnosti a to je podle konvencí považováno za velmi slabou závislost. 

Aby bylo možné na základě získaných dat učinit silnější závěry, bylo by vhodné, aby byla 

alternativní hypotéza ve variantě Bulvár přijata na nižší hladině významnosti (tj. alespoň 

5 %). Protože v kontextu nepřátelského vnímání informací jsou důležité především 

skupiny sympatizantů (tj. jednotlivců s vyhraněným názorem na danou tématiku), lze 
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dataset ověřit bez hodnot v řádku neví, který reprezentuje jednotlivce nemající vyhraněný 

názor. Vyřazením tohoto řádku vznikne v obou variantách kontingenční tabulka 2x2 

(tabulka 6), což umožňuje využití Fisherova testu. Oproti chí kvadrát testu má tato metoda 

tu výhodu, že p-value není pouhou aproximací, ale přesnou hodnotou. 

varianta Bulvár Seriózní tisk 

otázka č. 2 ano ne celkem ano ne celkem 

ot
áz

ka
 

č.
 2

 pro 18 22 40 12 31 43 

proti 22 8 30 25 8 33 

celkem: 40 30 NB = 70 37 39 NB = 76 

p-value: .0276 .0001 

Tabulka 6: 2x2 kontingenční tabulka a výsledky Fisherova testu 

Jak vyplývá z vypočtených p-value, pokud jsou brány v potaz pouze odpovědi obou 

skupin sympatizantů, lze alternativní hypotézu v případě varianty Bulvár přijmout na 5% 

hladině významnosti. Vztah mezi proměnnými v této variantě tedy lze považovat za 

statisticky významný. V případě varianty Seriózní tisk se p-value sice nepatrně zvýšila, 

ale stále je možné alternativní hypotézu přijmout na 1% hladině významnosti, což značí 

velmi silnou závislost mezi proměnnými. Lze tedy konstatovat, že pro následnou 

intepretaci dat je nejvhodnější zvolit dataset obsahující odpovědi pouze těch participantů, 

kteří v otázce číslo 2 odpovídali buď ano nebo ne (tzn. jsou buď zastánci nebo odpůrci 

uzavření hranic pro uprchlíky). 

V rámci dotazníku byli participanti dále tázáni na otázku č. 4 (Myslíte si, že informace v 

uvedeném článku mohou ovlivnit něčí názor na danou problematiku?). Při analýze 

závislosti odpovědí na tuto otázku na odpovědích na otázku č. 2 bylo Fisherovo testem 

zjištěno, že mezi proměnnými neexistuje signifikantní vztah (p-valueB = .1257, p-valueS 

= .1008). Tato data tedy nemá smysl dále interpretovat.  
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3.3 Interpretace výsledků 

Protože statistická analýza prokázala, že mezi odpověďmi na otázku č. 3 a odpověďmi na 

otázku č. 2 existuje signifikantní vztah, je možné výsledky dále interpretovat. V 

následující tabulce jsou v procentech vyjádřeny hodnoty z předchozích kontingenčních 

tabulek, a to pro obě varianty dotazníku.  

 otázka 
č. 2 

otázka č. 3 agregace 18 

ano spíše ano spíše ne ne zavádějící nezavádějící 

B
U

LV
Á

R
 pro 13% 33% 35% 20% 45% 55% 

proti 37% 37% 13% 13% 73% 27% 

neví 13% 43% 37% 7% 57% 43% 

SE
R

IÓ
ZN

Í pro 5% 23% 37% 35% 28% 72% 

proti 27% 48% 18% 6% 76% 24% 

nevím 36% 32% 32% 0% 68% 32% 
Tabulka 7: Odpovědi na otázku č. 3 v závislosti na odpovědích na otázku č. 2 

Vizuální zobrazení hodnot uvedených v tabulce 7 je znázorněno v Grafu 3. Tento graf 

prezentuje názory participantů (N=146), kteří v otázce č. 2 byli zastánci (NB=40, NS=43) 

či odpůrci (NB=30, NS=33) uzavření hranic (jedná se tedy o sympatizanty z obou 

názorových táborů). 

 
Graf 3: Odpovědi na otázku č. 3 v závislosti na vybraných odpovědích na otázku č. 2 

 
Z uvedených dat je patrné, že participanti vyjádřivší se pro uzavření hranic byli ovlivněni 

kontextem, v jakém byla zpráva v otázce č. 3 prezentována. Necelá polovina (45 %) z 

těch, kteří se domnívali, že zpráva pochází z bulvárního periodika, vnímala informace 

obsažené v této zprávě jako zavádějící. V případě participantů domnívajících se, že 

zpráva pochází ze seriózního zdroje, byly prezentované informace považovány za 

                                                
18

 Vzhledem k tomu, že test nezávislosti byl proveden na agregovaných skupinách dat (poznámka pod čarou č. 17), interpretace bude 
provedena v rámci těchto skupin. Ve sloupci agregace->zavádějící jsou proto v daném řádku sečteny hodnoty ze sloupců ano a spíše 
ano a ve sloupci agregace->nezavádějící jsou v daném řádku sečteny hodnoty ze sloupců ne a spíše ne. 
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zavádějící pouze 28 % procenty z nich. Celkový rozdíl způsobený kontextem, v jakém 

byla zpráva prezentována, tak je 17 %. Při bližším pohledu na data (bez agregace) se zdá, 

že participanti ve skupině Seriózní tisk byli, ve srovnání s kolegy ve skupině Bulvár, 

mnohem více přesvědčeni o tom, že informace zavádějící nejsou (NES = 35 % vs. 20 % 

= NEB) a naopak méně přesvědčení, že informace zavádějící jsou (ANOS = 5 % vs. 13 % 

= ANOB). Toto konstatování podporuje závěr, že sympatizanti s uzavřením hranic 

očekávali (a vnímali) více zavádějící informace v kontextu bulvárního média.  

Participanti sympatizující s názorem, že by hranice neměly být uzavřeny, odpovídali 

téměř identicky, nehledě na to, v jakém kontextu jim byla zpráva prezentována. Podle 

předpokladů efektu nepřátelských médií se 73 %, rsp. 76 % procent sympatizantů s 

uprchlíky domnívalo, že informace v uvedeném článku jsou zavádějící. Ačkoliv se v této 

variantě neprojevil žádný celkový efekt kontextu na rozhodování jednotlivců, při pohledu 

na distribuci jednotlivých odpovědí lze pozorovat patrný rozdíl. V porovnání s variantou 

Bulvár si participanti ve variantě Seriózní tisk byli méně jistí s krajními odpověďmi 

(ANOS = 27 % vs. 37 % = ANOB a NES = 6 % vs. 13 % = NEB) a naopak více jistí s 

prostředními odpověďmi (SPÍŠE ANOS = 48 % vs. 37 % = SPÍŠE ANOB a SPÍŠE NES = 

18 % vs. 13 % = SPÍŠE NEB). Tyto hodnoty naznačují, že i přesto, že celkově viděli 

participanti informace stejně zavádějící nehledě na kontext, více jistí si svým názorem 

byli ve variantě Bulvár a naopak méně jistí ve variantě Seriózní tisk. 

Krátký komentář zaslouží i odpovědi participantů, kteří na uprchlickou problematiku 

neměli vyhraněný názor. V kontextu bulváru 57 % z nich považovalo informace za 

zavádějící a v kontextu seriózního tisku byl tento podíl 68 %. Obecně tedy za více 

zavádějící považovali informace participanti ve variantě Seriózní tisk. Při pohledu na 

neagregovaná data lze největší rozdíl najít v odpovědi ANO, kterou v případě bulváru 

zvolilo 13 % a v případě seriózního tisku 36 %. Při interpretaci těchto hodnot je nutné 

mít na paměti, že ve variantě Bulvár byla hypotéza o závislosti mezi proměnnými přijata 

pouze na 10% hladině významnosti, což dává prostor pro výrazné odchýlení zjištěných 

hodnot od reality. Celkový rozdíl mezi variantami je 11 %, a to s přihlédnutím k možné 

chybě nelze považovat za statisticky významné. Nicméně v případě odpovědi ANO, kde 

je rozdíl 23 %, lze konstatovat, že kontext nejspíše nějakou roli hrál. 
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3.4 Diskuze 

Hypotéza, že míra vnímaného zkreslení na nabídkové straně může v kontextu denního 

tisku ovlivnit následné přistupování a vyhodnocování přijímaných informací, byla 

jednoznačně potvrzena ve skupině sympatizantů s uzavřením hranic, kdy kontext, v 

jakém byla zpráva prezentována (Bulvár vs. Seriózní tisk), způsobila 17% rozdíl v názoru 

na to, zdali jsou informace v prezentovaném článku zavádějící. Zajímavé však je, že více 

zavádějící informace vnímali sympatizanti ve variantě Bulvár, nikoliv ve variantě 

Seriózní tisk. Podle předpokladů by však právě bulvární média měla spíše potvrzovat 

názory odpůrců uprchlíků a seriózní média jejich názory spíše vyvracet. Hypotéza naopak 

nebyla potvrzena ve skupině sympatizantů s uprchlíky, kteří se vyjádřili proti uzavření 

hranic. Bez ohledu na kontext ca. 3/4 participantů vyjádřila názor, že informace v článku 

byly zavádějící. Hypotéza však nebyla ani naprosto vyvrácena, protože při pohledu na 

jednotlivé skupiny odpovědí je zřejmé, že v kontextu bulvárního média si, ve srovnání se 

seriózním médiem, bylo více sympatizantů jisto svým názorem. To napovídá, že by 

vědomí bulvárnosti média mohlo ovlivňovat způsob percepce informací. Prezentované 

výsledky vyvolávají několik otázek, které budou adresovány v následujících kapitolách. 

3.4.1 Dosah sdělení 

Bylo zmíněno, že ve skupině zastánců uzavření hranic participanti považovali informace 

za více zavádějící ve verzi Bulvár. Takový výsledek by mohl být vysvětlen efektem 

nepřátelských médií, který je postaven na domněnce, že pokud sympatizanti zaznamenají 

zprávu mající vliv na široké publikum, začnou vnímat více negativních nebo 

nepříjemných informací. Data z tabulky 3 říkají, že Blesk má 7x vyšší čtenost než 

Hospodářské noviny (1,4 mil. vs. 0,2 mil.). Sympatizanti s uzavřením hranic by tak v 

případě verze Bulvár (zastoupené deníkem Blesk) měli důvod vnímat více negativních či 

nepříjemných informací (vzhledem k jejich světonázoru - tzn. informací vyjadřujících 

podporu uprchlíkům) a v důsledku toho tyto informace hodnotit jako zavádějící. 

V otázce č. 6 byli participanti vyzváni, aby odhadli čtenost periodika, v jehož kontextu 

jim byla prezentována zpráva. I přes obtíže s vyhodnocováním dat 19, které nejspíše 

                                                
19

 Participanti byli vyzváni, aby odhad čtenosti vyjádřili "v tisících" - to vedlo k tomu, že např. hodnota 100 000 byla jednou vyjádřena 
jako "100 000" a jindy jako "100". Při zpracovávání dat tak byly odpovědi upravovány podle toho, jak byl subjektivně vyhodnocen 
záměr respondenta. Pokud uvedl například "10" pak tato hodnota byla zaznamenána jako "10 000". Pokud uvedl "6000", pak byla 
hodnota zaznamenána jako 6000, nikoliv jako 6 000 000. Několik odpovědí pak bylo vyřazeno kvůli jejich zjevné nesmyslnosti. 
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způsobily drobné zkreslení výsledných hodnot, jsou v Grafu 4 ilustrovány průměrné 

zjištěné odhady čtenosti (v tisících), rozdělené podle odpovědí na otázku č. 2 a obou verzí 

dotazníku (NB = 97 a NH = 95). Vodorovná čára pak značí celkový průměr v dané verzi 

dotazníku (!B = 744 a !H = 172) a chybové úsečky na ní reprezentují standardní chybu 

průměru (SEMB = 97 a SEMH = 26,7). Při pohledu na graf je patrné, že participanti ve 

variantě Seriózní tisk (rsp. Hospodářské noviny) byli relativně přesní v odhadu čtenosti a 

jejich odpovědi byly konzistentní bez ohledu na odpověď na otázku č. 2. Naopak, 

participanti ve variantě Bulvár (rsp. Blesk) poměrně výrazně podhodnocovali skutečnou 

čtenost a navíc se jejich odpovědi lišily v závislosti na opověď na otázku č. 2.  

 
Graf 4: Průměry odhadované čtenosti podle variant a odpovědí na otázku č. 2 (v tisících) 

 

Uvedená data naznačují, že vnímání skutečnosti, zdali jsou informace ve zprávě 

zavádějící či nikoliv, nesouvisí s dosahem sdělení. Odhady čtenosti Blesku jsou sice vždy 

vyšší (i když výrazně podhodnoceny, a to především u sympatizantů s uzavřením hranic) 

než odhady čtenosti Hospodářských novin, ale vzhledem ke grafu 3 "vysvětlují" pouze 

odpovědi sympatizantů s uzavřením hranic, kteří považují informace v Bulváru za více 

zavádějící než v Seriózním tisku. Sympatizanti vyjadřující se proti uzavření hranic (kteří 

svými odhady byli vždy nejblíže odhadům celé skupiny a v případě Hospodářských novin 

i skutečné čtenosti) vnímali informace stejně zavádějící nehledě na variantu dotazníku, a 

to i přes to, že odhadovaná čtenost Blesku byla více než 4x vyšší, než odhadovaná čtenost 

Hospodářských novin. Vezmeme-li navíc v úvahu, že u participantů nemajících na 

problematiku uzavření hranic vyhraněný názor, byl odhad čtenosti Blesku více než 7x 

vyšší než odhad čtenosti Hospodářských novin (což odpovídá skutečnému poměru 

čtenosti) a zároveň více participantů považovala informace za zavádějící ve variantě 

Seriózní tisk, pak nezbývá než domnívat se, že na evaluaci prezentovaných informací 

měly v tomto výzkumu zásadnější vliv jiné faktory, než dosah sdělení. 
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3.4.2 Zdroj informací a společenský kontext 

Jedním z takových faktorů může být zdroj informací. Předchozí výzkumy efektu 

nepřátelských médií nepřímo definovaly tento zdroj jako autora mediálního sdělení 

(student vs. žurnalista). Jak však naznačily hloubkové rozhovory provedené s několika 

participanty provedeného výzkumu, valenci nemusí sdělení dodávat pouze autor 

mediálního sdělení, ale také autor výroku následně citovaného v mediálním sdělení. 

Zpráva předložená participantům totiž byla postavena převážně na výrocích maďarského 

premiéra Viktora Orbána, který je všeobecně známý jako zastánce uzavření hranic EU a 

zamezení uprchlíkům vstupu na její území. 

Je možné (a plně v souladu s konceptem navrhovaným v této práci), že osoba Viktora 

Orbána v sympatizantech s uprchlíky vyvolává výrazně negativní emoce. Valence dodaná 

autorem mediálního sdělení či médiem samotným pak již z pohledu percepce a 

vyhodnocování informací nehraje významnou roli. Jinak řečeno, i přesto, že Hospodářské 

noviny jsou vnímány jako periodikum nevymezující se proti uprchlíkům (a tedy dodávají 

svým obsahům na toto téma spíše pozitivní či neutrální valenci), osoba V. Orbána je pro 

sympatizanty s uprchlíky tak neakceptovatelná, že jeho výroky automaticky vnímají jako 

zavádějící.  

Tato teorie je jedním z možných vysvětlení pro rozdíl mezi oběma skupinami 

sympatizantů, který je patrný na grafu 3. Sympatizanti s uzavřením hranic považují  

Orbána za člověka s podobným názorem, a tak v nich nevyvolává negativní emoce. Z 

tohoto důvodu se mohl projevit efekt kontextu, ve kterém byla zpráva prezentována. 

Naopak sympatizanti s uprchlíky považují Orbána za názorového oponenta, který v nich 

vyvolává výrazně negativní emoce. Ty mohou být tak silné, že bez ohledu na kontext v 

jakém je zpráva prezentována, hodnotí informace v ní jako zavádějící. 

Druhým způsobem jak vysvětlit prakticky nulový vliv kontextu prezentace zprávy na 

skupinu sympatizantů s uprchlíky může být valence dodávaná společenským kontextem. 

Podle zprávy České televize z výzkumu realizovaného společností Median vyplynulo, že 

na evropské území by běžence nepustilo 70 % respondentů 20. Je tedy možné domnívat 

                                                
20

 Průzkum: Češi by nejraději zavřeli evropské hranice. S uprchlíky přitom umí být solidární. (2015, November 5). Retrieved 
December 28, 2015, from http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1614072-pruzkum-cesi-nejradeji-zavreli-evropske-hranice-s-
uprchliky-pritom-umi-byt-solidarni  
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se, že sympatizanti s uprchlíky vnímají tuto celospolečenskou náladu a v důsledku toho 

očekávají (nehledě na autora sdělení či médium, v němž je zpráva prezentována), že 

informace prezentované médii budou a priori zavádějící. Společenský kontext se tedy 

zdá být jedním z dalších možných zdrojů valence, se kterou je posléze přistupováno k 

mediálním obsahům.  

3.4.3 Co z dat nevyplývá 

Ze získaných dat se nepodařilo určit, proč více zavádějící informace vnímali sympatizanti 

ve variantě Bulvár a nikoliv ve variantě Seriózní tisk. Podle předpokladů by však právě 

bulvární média měla spíše potvrzovat názory odpůrců uprchlíků a seriózní média jejich 

názory spíše vyvracet. Hlavní důvod, proč nelze tento vztah dostatečně vysvětlit, je 

skutečnost, že participanti nebyli tázáni na směr, jakým jim informace ve zprávě přijdou 

zkreslené.  

Jedním z možných hypotetických vysvětlení je, že sympatizanti s uzavřením hranic bez 

ohledu na svůj názor převzali stereotyp bulvárního média a jeho zprávu automaticky 

vnímali jako méně objektivní. Tento závěr by podporoval tezi, že již samotné médium je 

nositelem valence, se kterou lidé posléze přistupují k jeho obsahům. 

Dalším vysvětlením může být, že sympatizanti ve zprávě vnímali pouze informace ve 

prospěch uprchlíků a v obavě před dosahem sdělení považovali za více zavádějící 

informace v bulváru. Tento závěr by naopak podporoval dosavadní výsledky výzkumu 

efektu nepřátelských médií. Je ale potřeba připomenout, že právě ve skupině 

sympatizantů s uzavřením hranic byl rozdíl v odhadované čtenosti nejmenší a v ostatních 

skupinách se podobný efekt vůbec neobjevil. 
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4 Závěr 

Hlavním východiskem akcentovaným v této práci je skutečnost, že jednotlivci jsou v 

důsledku duálního systému myšlení vystaveni heuristikám a z nich pramenících 

systematických chyb, kognitivních biasů, které zásadním způsobem ovlivňují 

zpracovávání informací a jejich následné využití při rozhodování. Ačkoliv tento přístup 

je symptomatický především pro behaviorální ekonomii, tedy vědu spojující 

ekonomickou analýzu a psychologii, není důvod se domnívat, že nemůže být aplikován i 

na jiné vědní disciplíny. 

Jednou z těchto disciplín je i studium mass mediální komunikace. Ačkoliv tento obor ve 

svých modelech do velké míry ignoroval psychologické aspekty až do poloviny 20. 

století, podobně jako někteří ekonomové došli teoretici masové komunikace k závěru, že 

pokud chtějí své modely přiblížit realitě, bude nezbytné revidovat svůj postoj k 

psychologii. Jedním z prvních, který tak učinil, byl David M. White, který v roce 1950 

navázal na výzkum psychologa Kurta Lewina a teorií gatekeepingu vysvětlil způsob, 

jakým jsou vybírány informace, které budou prostřednictvím média předloženy publiku. 

Gatekeeping tak může být považován za jeden z hlavních zdrojů tzv. media bias, který 

na nabídkové straně trhu s informacemi způsobuje diskrepanci mezi realitou a její 

mediální reprezentací. Na vědomé úrovni se lidé zodpovědní za výběr informací mohou 

řídit zpravodajskými hodnotami, které v roce 1965 navrhli J. Galtung a M. Rugeová. Jak 

však poznamenal sám Lewin, tuto selekci může gatekeeper provádět, aniž by si toho 

musel být vždy vědom. Nisbett a Ross v roce 1980 potvrdili Lewinovo domněnku, když 

zjistili, že selekce zpráv může být výsledkem podvědomých procesů - heuristiky 

dostupnosti a heuristiky reprezentativnosti. 

Jak bylo řečeno, heuristiky obecně vedou k systematickým chybám v rozhodování. Pro 

nabídkovou stranu trhu ve spojení s gatekeepery jsou typickými biasy např. availability 

bias či confirmation bias. Možná největším zdrojem zkreslení však je afektivní heuristika 

(popř. haló efekt), která zjednodušeně řečeno nahrazuje chybějící informace o událostech 

(popř. osobách) emocionální odezvou na ně. Tímto způsobem zkreslené a následně 

prezentované informace spouští řetězovou reakci, která, prostřednictvím své rostoucí 

dostupnosti ve veřejném diskurzu, vytváří dojem zvyšující se hodnověrnosti této 
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informace. Tento sebe posilující proces tvorby kolektivní znalosti je označován jako 

dostupnostní kaskáda. 

Takto spuštěná dostupnostní kaskáda by však nebyla schopná přežití, pokud by nebyla 

živena chováním jednotlivců na poptávkové straně trhu. Právě ti jsou totiž její hlavní 

hnací silou, a to především kvůli způsobu, jakým lidé obecně přistupují k získávání 

informací (informační kaskády) a jak je využití těchto informací následně ovlivněno 

faktorem reputace (reputační kaskády). Hlavním příčinou vzniku informační kaskády je 

především neochota či neschopnost jednotlivců ověřovat veřejně dostupné informace. I v 

tomto případě hrají významnou roli chyby v úsudku, jako je například heuristika 

reprezentativnosti, assimilation bias či efekt rámování. Reputační kaskády pak vznikají v 

důsledku snahy jedinců o respektování společenských norem či dominantních názorů. 

Celý tento systém je o to komplikovanější, že do něj mnohdy vstupují tzv. podnikatelé s 

dostupností, kteří se snaží prostřednictvím médií spouštět dostupnostní kaskády za 

účelem naplňování vlastních agend. I přesto (nebo právě proto), že je pro jednotlivce 

prakticky nemožné validovat všechny přijímané informace, se zdá, že lidé vnímají 

zkreslení resultující z fungování nabídkové strany trhu s informacemi, a proto mohou být 

kaskády dostupnosti doprovázeny proti-mechanismy, které udržují vnímání konsistentní 

s relevantními fakty. 

Jedním z takových mechanismů může být efekt nepřátelských médií, který popisuje sklon 

publika posuzovat kontroverzní mediální obsahy šířené masovými médii jako nepříznivé 

vůči jejich vlastnímu názoru. Dosavadní výzkum dospěl k závěru, že nepřátelské vnímání 

informací je u sympatizantů vyvoláno dosahem sdělení a zdrojem informací. Dosah 

sdělení je vysvětlován především pomocí selektivní kategorizace, podle které 

sympatizanti z opačných táborů sice vidí stejný obsah, ale vnímají ho s odlišnou valencí. 

Tato valence je obsahu dodána prostřednictvím dosahu sdělení, kdy větší dosah vyvolává 

větší obavu z ovlivnění nezaujatých jednotlivců a naopak. U zdroje informací bylo 

experimentálně potvrzeno, že tato proměnná vyvolává nepřátelské vnímání informací, 

nicméně se nepodařilo odhalit mechanismus, který by takové chování vysvětloval. 

Tato práce však nabízí alternativní vysvětlení efektu nepřátelských médií (rsp. 

nepřátelského vnímání informací). To je založeno na domněnce, že sympatizanti 

primárně nevnímají dosah sdělení či zdroj informací, ale jednají v reakci na emoční 
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intenzitu, kterou v souvislosti s mediálním obsahem vnímají. Zdrojem této valence, se 

kterou posléze jednotlivci přistupují k prezentovaným informacím, by mělo být 

především vnímané zkreslení pocházející z nabídkové strany trhu - ať již se jedná o 

médium, mediátora či autora (prostřednictvím haló efektu) nebo předmět sdělení 

(prostřednictvím afektivní heuristiky). 

Prvním krokem k potvrzení této domněnky je zjistit, zdali pouhá změna kontextu, ve 

kterém je mediální obsah prezentován, může ovlivnit následné zacházení s tímto 

obsahem. Na základě této úvahy byla stanovena hlavní výzkumná hypotéza této práce, 

která zněla následovně: Míra vnímaného zkreslení na nabídkové straně může v 

kontextu denního tisku ovlivnit následné přistupování a vyhodnocování 

přijímaných informací.  

Tato hypotéza byla ověřena v online experimentu, kterého se zúčastnilo 198 participantů 

náhodně rozdělených do dvou skupin. Oběma skupinám byla prezentována identická 

zpráva týkající se uprchlické vlny s tím rozdílem, že jedné skupině byla tato zpráva 

předložena v kontextu deníku Blesk (jako zástupce bulvárního média) a druhé v kontextu 

Hospodářských novin (jako zástupce seriózního média). Všichni participanti pak byli 

shodně dotazováni, zdali vidí informace v předloženém článku jako zavádějící či nikoliv. 

Jednotlivé odpovědi na tuto otázku pak byly vyhodnoceny v závislosti na tom, jaký postoj 

k uprchlické vlně každý z participantů zaujímal. Aby mohla být zmíněná hypotéza 

potvrzena, pak by alespoň v jedné skupině sympatizantů musel být pozorován rozdíl v 

jejich hodnocení předložených informací, a to v závislosti na kontextu, ve kterém jim 

informace byly prezentovány. 

Hypotéza byla jednoznačně potvrzena ve skupině sympatizantů s uzavřením hranic, kdy 

kontext, v jakém byla zpráva prezentována způsobila 17% rozdíl v názoru na to, zdali 

jsou informace v prezentovaném článku zavádějící. Hypotéza naopak nebyla potvrzena 

ve skupině sympatizantů s uprchlíky, kteří se vyjádřili proti uzavření hranic. Bez ohledu 

na kontext ca. 3/4 participantů vyjádřila názor, že informace v článku byly zavádějící. 

Hypotéza však nebyla ani naprosto vyvrácena, protože při pohledu na jednotlivé skupiny 

odpovědí je zřejmé, že v kontextu bulvárního média si, ve srovnání se seriózním médiem, 

bylo více sympatizantů jisto svým názorem. Tyto výsledky tak naznačují, že by vědomí 

bulvárnosti média mohlo ovlivňovat způsob percepce informací. 
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Z výsledků také vyplynula minimálně tři další zjištění, která by měla být v budoucnu dále 

analyzována. Zaprvé data naznačují, že vnímání skutečnosti, zdali jsou informace ve 

zprávě zavádějící či nikoliv, nesouvisí s vnímaným dosahem sdělení. Ačkoliv téměř 

všichni správně vnímali Blesk jako čtenější než Hospodářské noviny, své odhady čtenosti 

Blesku v průměru výrazně podhodnocovali. To také potvrzuje domněnku, že lidé nejsou 

schopni systematicky správně odhadovat skutečný dosah sdělení. Za druhé, faktorem 

udělující sdělení valenci nemusí být pouze médium, mediátor či předmět sdělení, ale také 

osoby ve sdělení citované nebo společenský kontext. Za třetí, sebraná data nebyla 

schopna odpovědět na otázku, proč sympatizanti s uzavřením hranic vnímali informace 

více zavádějící v Blesku než v Hospodářských novinách, i přesto, že Blesk by měl být 

typickým médiem sdílející postoje této skupiny participantů.  

Na základě provedené analýzy lze učinit dva důležité závěry. Zaprvé, tato práce naplnila 

svá očekávání v tom smyslu, že prokázala vliv psychologických aspektů na percepci 

informací, které jsou šířeny masovými médii. Za druhé, výsledky provedeného 

experimentu naznačují, že dosavadní výzkum efektu nepřátelských médií se může plést 

ohledně důvodu, proč lidé mají tendenci vnímat některé informace v masových médiích 

jako nepřátelské vůči svému názoru. Tímto důvodem má být skutečnost, že se lidé obávají 

především velkého dosahu sdělení, které tak může ovlivnit nerozhodnuté jedince. Z 

pohledu duálního systému myšlení je však tato úvaha příliš komplikovaná. Je 

pravděpodobnější, že jedinci vnímají valenci generovanou médiem nebo mediátorem 

(skrze haló efekt či afektivní heuristiku) a s touto valencí následně přistupují k 

informacím. V důsledku toho může valence udělená obsahu neoblíbeným médiem nebo 

nesympatickým moderátorem zapříčinit, že prezentovaná informace je vnímána jako více 

nepřátelská, než ve skutečnosti je. 
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5 Summary 

The main aim of this work was to confirm a hypothesis that a perceived distortion of 

information resulting from supply side of a market (which is represented mainly by media 

organizations) may affect consequent processing of media contents. This hypothesis was 

tested in online experiment with 198 participants. Those participants were divided into 

two groups that differed only in context in which they have been presented one particular 

newspaper article. Participants from the first group were told that this article was 

published in Blesk (which represents a tabloid) and participants from the second group 

were told that this article was published in Hospodářské noviny (which represents a 

reputable media). Consequently, participants were asked to complete a questionnaire that 

first asked them about their attitude to main subject of the article, and second if they 

perceived presented information as misleading. To confirm the hypothesis, it was 

necessary to find out that there is some difference in evaluation of information within 

groups of participants with different attitude to the main subject of the article (there were 

three possible groups - sympathizers, opponents, undecided). According to results of this 

experiment, it has been proven that sympathizers of the topic were 17 % more sure that 

presented information were misleading in context of the tabloid (45% v. 28%). 

Interestingly, it was the tabloid that was supposed to confirm a worldview of 

sympathizers. In the group of opponents there was no significant difference among the 

two newspapers - c. 3/4 of opponents perceived presented information as misleading in 

both of them. After deeper analysis of data was concluded that hypothesis can be 

accepted. That means that the perceived distortion of information resulting from supply 

side of a market actually affects consequent processing of media contents. 

Those results suggest that a current research of a hostile media effect might be mistaken 

about the reason why people tend to see some information in mass media as hostile to 

their opinion. This reason is supposed to be a fact that individuals are afraid mainly of the 

reach of the mediated message, because this message can influence undecided others. 

From the point of view of dual process theory, this kind of reasoning is too complicated. 

It is more likely that individuals retrieve a valence (through halo effect or affect heuristic) 

from a media or a mediator, and with this valence in their minds they consequently access 

the presented information. So for example a negative valence caused by unsympathetic 

presenter can make the presented information appear more hostile than it actually is. 
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8 Přílohy 

A. Dotazník 

Vyplňte prosím následující krátký dotazník - zabere Vám to maximálně 3 minuty. 
Dotazník se skládá ze 6 otázek, samozřejmě je anonymní a zjištěná data budou použita 
výhradně pro akademické účely. Děkujeme, že pomáháte vědě! 

1) Pohlaví 

 žena | muž | jiné 

2) Měla by EU uzavřít své hranice a zamezit tak vstupu uprchlíků na území členských 
států? 

 ano | ne | nemám vyhraněný názor 

Hospodářské noviny publikovaly na téma "Uprchlická krize" následující článek: 

Uprchlíci vypadají jako armáda, jsou mezi nimi i bojovníci 

To, čemu Evropa v současnosti čelí, není uprchlická krize. Maďarský premiér Viktor 
Orbán na kongresu Evropské lidové strany v Madridu popsal uprchlíky mířící do 
Německa a Švédska slovy, že „vypadají jako armáda“. 

„Jedná se o migrační vlnu složenou z ekonomických běženců, uprchlíků a také 
zahraničních bojovníků. Je to nekontrolovatelný a neregulovaný proces,“ řekl Orbán. 

Podle něj nemůže Evropa přijmout každého, kdo touží po lepším životě. „Právo na 
lidskou důstojnost a bezpečnost jsou základními právy. Ale ani německý, ani maďarský 
způsob života nejsou základním právem pro všechny lidi na Zemi,“ uvedl maďarský 
premiér. 

Maďarsko na uprchlickou vlnu reagovalo stavbou plotu na svých hranicích se Srbskem a 
Chorvatskem. Tento krok se však setkal s tvrdou kritikou vládních představitelů z celé 
Evropy. 

zdroj: Hospodářské noviny 

3) Myslíte si, že informace v uvedeném článku jsou zavádějící? 

 Ano | Spíše ano | Spíše ne | Ne 
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4) Myslíte si, že informace v uvedeném článku mohou ovlivnit něčí názor na danou 
problematiku? 

 Ano | Spíše ano | Spíše ne | Ne 

5) Jaké periodikum nejčastěji využíváte jako zdroj informací? (včetně online verzí) 

 Aha! | Blesk | Právo (vč. novinky.cz) | MF Dnes | Deník | Hospodářské noviny 
 (vč. aktualne.cz) | Lidové noviny 

6) Odhadněte, jakou mají Hospodářské noviny čtenost (v tisících) 

 

B. Kontingenční tabulky 

Bulvár 
otázka č. 3 

celkem 
ano spíše ano spíše ne ne 

ot
áz

ka
 č

. 2
 pro 5 / 8.00 

1.12 
13 / 14.80 
0.22 

14 / 11.60 
0.50 

8 / 5.60 
1.03 40 

proti 11 / 6.00 
4.17 

11 / 11.10 
0.00 

4 / 8.70 
2.54 

4 / 4.20 
0.01 30 

neví 4 / 6.00 
0.67 

13 / 11.10 
0.33 

11 / 8.70 
0.61 

2 / 4.20 
1.15 30 

celkem (NB) 20 37 29 14 100 

chi-square: 12.34 | p-value: .055 

Tabulka 8: Kompletní kontingenční tabulka a výsledky chí kvadrát testu nezávislosti (Bulvár) 

 

Seriózní tisk 
otázka č. 3 

celkem 
ano spíše ano spíše ne ne 

ot
áz

ka
 č

. 2
 pro 2 / 8.34 

4.82 
10 / 14.48 
1.39 

16 / 12.72 
0.84 

15 / 7.46 
7.62 43 

proti 9 / 6.40 
1.06 

16 / 11.11 
2.15 

6 / 9.77 
1.45 

2 / 5.72 
2.42 33 

neví 8 / 4.27 
3.27 

7 / 7.41 
0.02 

7 / 6.51 
0.04 

0 / 3.82 
3.82 22 

celkem (NS) 19 33 29 17 98 

chi-square: 28.90 | p-value: .000064 

Tabulka 9: Kompletní kontingenční tabulka a výsledky chí kvadrát testu nezávislosti (Seriózní tisk) 


