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Abstrakt 

Práce sleduje distribuci mediálního prostoru politickým stranám v předvolebním období 

na příkladu Moravskoslezského a Pražského deníku. Teoreticky přitom vychází z 

politického paralelismu jako pojmu popisujícím ovlivnění struktury mediálního obsahu 

preferencemi subjektů podílejících se na jeho vzniku. Práce popisuje také press-party 

paralelismus Colina Seymour-Ura, na něj navazující práci Blumlera a Gurevitche a media-

party paralelismus van Kempenové. Stručně se věnuje i historickému vývoji vztahů mezi 

politickými a mediálními systémy v Evropě a USA. V praktické části sleduje v období od 

26. září do 26. října 2013 frekvenci a rozsah zpráv o vybraných politických subjektech. V 

obou periodicích odhaluje převahu levicové ČSSD, silněji se objevuje v 

Moravskoslezském deníku. Také ukazuje vzhledem k výsledkům voleb výraznou 

preferenci SPOZ. Odhaluje rozdílnost v distribuci mediálních obsahů mezi jednotlivé 

kategorie zpráv (zpravodajský článek, komentář, rozhovor), kdy v Moravskoslezském 

deníku dostávají politické subjekty více prostoru v rozhovorech. Dle výsledků práce se dá 

předpokládat, že Deník se na pravolevé škále politických preferencí staví spíše doleva.   

 

Abstract 

This bachelor´s thesis deals with distribution of media content between political parties 

in pre-election period on the example of Moravskoslezský deník and Pražský deník 

journal. The theoretical part covers concept of political parallelism, which describes 

interferences in media content by political preferences of subjects that creates them. The 

press-party parallelism of Colin Seymour-Ure, the related Blumler and Gurevitch´s work 

and van Kempen´s media-party parallelism are also mentioned. It pursue historical 

development of relation between political and media systems in Europe and USA. The 

experimental part is focused on the frequency and extent of reports on selected political 

subjects in the period from 26 September to 26 October 2014. In both journals it reveals a 

preponderance of left-wing Social Democrats. It strongly appears in Moravskoslezský 



 

 
 

deník. It also shows strong preference of SPOZ party, despite the result of the elections. 

The thesis reveals the disparity in the distribution of media content among different 

categories of messages (news article, commentary, interview). In Moravskoslezský deník 

political subjects receive more space in the interviews. According to the result of the work, 

there is strong indication that both journals is on the left side of the left-right scale of 

political preferences. 
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Úvod 

Tématem této práce je sledování vztahu mezi médii a politikou v předvolebním 

období. Ovlivnění mediálních obsahů politickými preferencemi subjektů podílejících se 

na jejich vzniku se dá sledovat prostřednictvím teoretického rámce politického 

paralelismu. V teoretické části práce je popsána jak historie vztah mezi médii a 

politikou ve vybraných oblastech Evropy a USA, tak i okolnosti vzniku teorie 

politického paralelismu a různé přístupy k jeho sledování.  

Protože v České republice neexistuje příliš prací hodnotících míru politického 

paralelismu, rozšiřuje tato práce objem dat nutný pro její určení. Sleduje politický 

paralelismus z pohledu upřednostňování určitých stran. Práce se nezabývá pozitivním či 

negativním (hodnotícím) přístupem k politickým subjektům, sleduje pouze, o kterých 

subjektech regionální mutace Deníku informují své čtenáře nejčastěji,   respektive 

jakým způsobem distribuují svůj mediální prostor mezi jednotlivé politické subjekty.  

Tato práce vyhodnocuje za období jednoho měsíce před volbami do Poslanecké 

sněmovny PČR v roce 2013 rozsah zpráv o deseti politických subjektech, 

prezentovaných v regionálních mutacích Deníku, a to v procentuálních i reálných 

hodnotách. Rozlišuje 3 typy mediálních obsahů a sleduje i odchylky mezi distribucí 

mediálního obsahu v těchto kategoriích. Na základě získaných dat se práce snaží 

odhadnout míru politického paralelismu v regionálním tisku.  

Vzhledem k politickým událostem předcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny 

bylo nutné odchýlit se od původního záměru uvedeného v tezi práce. Vyhlášení 

předčasných voleb přesunulo jejich uskutečnění z jara 2014 na podzim 2013, což 

značně zkrátilo délku sledovaného období. Z původních tří měsíců (únor - duben 2014) 

analýza sleduje období jednoho měsíce před volbou. Důvodem je poměrně pozdní 

vyhlášení termínu předčasných voleb, které se odehrálo asi 6 týdnů před volbami. 

Následovalo několik dní na přípravu volebních programů a vytvoření rozhovorů s lídry 

kandidátek, či dalšími zástupci stran. Období jednoho měsíce se tedy pro výzkum zdá 

být dostačujícím.  
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I. Teoretická část 

V teoretické části práce se budeme zabývat vývojem vztahu mezi politikou a médii 

na území České republiky, USA a vybraných zemí Evropy. Vztah mezi politikou a 

medii přinesl do dnešního pojetí médií v jednotlivých zemích řadu odlišnosti, které 

nejlépe zpracovali Hallin a Mancini ve své práci Systémy médií v postmoderním světě. 

Tuto publikaci také podrobněji rozebereme, jelikož byl v rámci ní vytvořen 

i nejpropracovanější rozbor politického paralelismu, který je základním východiskem 

této práce. Proto se budeme věnovat celé historii tohoto pojmu a teoriím, které 

předcházely jeho vzniku.   

Zaměříme se na jednotlivé ukazatele míry politického paralelismu dle dat 

dostupných v České republice. Přestože jejich rozsah není pro přesné určení dostačující, 

můžeme alespoň sledovat podobnosti s ostatními zeměmi a dle nich odhadovat realitu 

politického paralelismu u nás.  

1 Vývoj vztahu politiky a médií 

Vztah politiky a médií za dobu svého trvání nezískal jednotný teoretický pohled. 

Problematické určení ovlivňovatele a ovlivňovaného přináší do zkoumání tohoto vztahu 

mnohá úskalí. Teoretici se na jednu stranu přiklání k vlivu médií na společenský obraz 

politických subjektů, ale zároveň definují i tlaky politických sil na strukturu mediálních 

obsahů. Vztah mezi politikou a médii se tedy zdá být oboustranným ovlivňováním.  

Odlišné postavení obou subjektů vytváří i celkový historický vývoj společnosti. 

Proto v následujícím textu stručně popíšeme vývoj vztahu politiky a médií na území 

České republiky, vybraných zemí Evropy a USA.  

1.1 Česká republika 

V Českých zemích se pravidelné vydávání deníků rozšířilo v druhé polovině 19. 

století. Každý z deníků měl svůj veřejně známý politický postoj, ať už to byl radikální 

demokratismus (Pražský večerní list, Noviny Lípy slovanské, Občanské noviny), 

konzervatismus (Pokrok) či liberalismus (Národní noviny). Čtenáři si kupovali ty 

deníky, které jim svým obsahem nejvíce názorově vyhovovaly a často byly financovány 



 

    7 

jimi volenou stranou. Zároveň se i samotní novináři aktivně zapojovali do politického 

dění.
1  

Ke konci 19. století se již stával tisk součástí společenského života. Deníky se 

spojovaly s politickými stranami pevněji a tiskly se v hlavních organizačních centrech 

stran. S některými stranami deníky dokonce i vznikaly a následně zanikaly. Platilo, že 

strana se díky deníku spojuje se sympatizanty a strana, která nemá sympatizantů, 

nemohla ve volbách ani v prodeji deníku uspět.2  

V 90. letech 19. století se i v české mediální praxi objevily snahy o věcnost, 

ověřování faktů či odbornost. Hodnocením se zabýval například časopis Čas vedený 

okruhem lidí okolo Tomáše Garrigue Masaryka. Požadavek odborného vzdělání 

žurnalistů se objevil v roce 1912 v programu České strany pokrokové, nicméně těchto 

změn se nepodařilo dosáhnout.
3 Deníky se rozdělily do pěti politických směrů: 

sociálnědemokratického, liberálního, agrárního, katolického a národně sociálního.
4  

Silná pozice stranického tisku se udržovala i v meziválečném období. Nově 

vznikající deníky však již nebyly pouze stranické, například Národní osvobození 

(Československá obec legionářská), nezávislý deník Tribuna či komunistické Rudé 

právo. Politické obsahy měly hlavně raníky, naopak večerníky bývaly populárnější 

hlavně díky tématům zajímavým pro širokou veřejnost.5 

V druhé polovině 20. let 20. století se začal rozvíjet i bulvární tisk. Mezi nejznámější 

tituly patří Pondělní list tiskového koncernu Tempo. Následně přibyl Večerní list, 

Nedělní list či Expres. Podobně jako v dnešní době sledovaly tyto listy skandály 

slavných, vraždy, loupeže či politické aféry. A stejně jako dnes se jim dostávalo 

opovržení ze strany seriózní žurnalistiky.
6  

Vývoj mediálního systému a vztahu politiky a médií na území České republiky byl 

ovlivněn politickými změnami po druhé světové válce. Komunistický režim nás na 

dalších 40 let odtrhnul od mediálního vývoje probíhajícího za západními hranicemi. V 

tomto období byly "deníky spojeny s politickými organizacemi Národní fronty (Rudé 

právo s UV KSČ, Mladá fronta se Socialistickým svazem mládeže, Lidová demokracie 

s Československou stranou lidovou, Svobodné slovo s Československou stranou 

                                                 
1 Dějiny českých médií, 100 - 105 
2 Dějiny českých médií, 136 - 137 
3 Dějiny českých médií 139 
4 Dějiny českých médií 140 
5 Dějiny českých médií 159 - 160 
6 Dějiny českých médií 174 



 

    8 

socialistickou, atd.)"7 Ačkoliv určitým vývojem během tohoto období média procházela, 

stranickost či mocenské spojení s vládou zůstalo určujícím faktorem až do roku 1989. 

Na počátku 90. let se média v důsledku přeměny režimu stala ,,institucí svobody 

projevu"8 a veřejným prostorem, zároveň ale i oblastí soukromého podnikání. Jednotlivé 

mediální subjekty prošly privatizací, vytvořen byl duální systém a díky komercializaci 

došlo také k bulvarizaci obsahů. Postupně se mediální trh v České republice dostal až do 

podoby, kterou známe dnes. 

1.2 Evropa 

V Evropě se vztah mezi politickým a mediálním systémem historicky vyvíjel v 

několika směrech. Odlišné skupiny vytváří státy jižní Evropy, západní Evropy a severní 

Evropy, důvodem je podle Hallina a Manciniho průběh přechodu od tradiční k moderní, 

liberální společnosti.
9  

1.2.1 Severní a střední Evropa 

Státy severní Evropy sice neprošly vývojem k moderní společnosti nejrychleji, zato 

již v počátku těchto změn mělo velký vliv tamní měšťanstvo. Jeho zástupci se stali 

prvními čtenáři tisku, který byl svobodný (od roku 1776 ve Švédsku, v první polovině 

19. století pak i v ostatních severských zemích) a vzhledem k vysokému procentu 

gramotných občanů měl také poměrně vysoký náklad.10 V následujících letech se 

vývojově shodují se zeměmi Beneluxu, Německem a Rakouskem. I přes vysoký náklad 

a svobodu médií se v jejich mediálních systémech rozvíjel princip stranění médií 

určitým politickým skupinám, v počátku hlavně protestantům, následně i jiným 

uskupením.11 Tisk se následně vyvíjel ve spojení se společenskými skupinami a 

jednotlivé tiskoviny si své čtenáře nacházely právě podle svých názorů.  

Důležitost spojení politického a mediálního systému se projevila i při 

nejdůležitějších historických událostech 20. století. Například nutnost ovládnutí médií 

popsal Adolf Hitler v knize Mein Kampf. Noviny podle něj musí sloužit státu a národu 

tak, aby se masy skrze jejich nezodpovědnost nemohly dostat pod vliv zlých vůdců.
12   

                                                 
7 Hallin a Mancini 19 
8 Dějiny českých médií 368 
9 Hallin a Mancini 91 
10 Hallin a Mancini 174 - 175 
11 Hallin a Mancini 178 - 179 
12 Seymour-Ure 158 
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1.2.2 Jižní Evropa 

Naopak státy jižní Evropy se s přechodem k moderní společnosti potýkaly déle. To 

mělo vliv i na strukturu mediálního systému. Od počátku byl tisk spíše výsadou 

bohatšího obyvatelstva, gramotnost nebyla natolik rozvinutá a masový tisk na svůj 

rozvoj čekal déle. Ten přišel až s rozvojem masových politických stran, které měly 

každá svůj novinový titul. Určitý vliv si udržela i média spojena s církví. Neutrální tržně 

orientovaný tisk získal v těchto zemích své místo až v 70. letech 20. století, v Itálii je to 

například deník La Repubblica. Deníky však až do dnešní doby nevycházejí v 

nákladech podobného rozsahu jako v jiných částech Evropy. Místo masového média má 

v těchto zemích zaručené hlavně televize.
13  

1.3 USA 

V USA byl vývoj médií poněkud odlišný. Do konce 19. století byl počet deníků 

odpovídající počtu gramotných občanů.V té době se počet deníků snížil a jejich obsah 

stále více odpovídal pouze názorům nejvyšších vrstev, které deníky vlastnily. 

Vydavatelé museli přijít s novým pohledem na žurnalistiku, kterým by dokázali 

zaujmout masy čtenářů. Postupně přišly snahy o profesionalizaci novinářské práce, o 

nezaujaté zpravodajství.14 Vznikaly první žurnalistické obory na universitách, z nich 

jednou  byla i University of Missouri in Columbia. Zde se v roce 1908 rozhodl novinář 

Walter Williams otevřít první ročník žurnalistiky. V dalších letech ho následovaly i 

ostatní velké americké univerzity. Například v roce 1912 byl první ročník žurnalistiky 

na Columbijské Univerzitě v New Yorku dotován novinářem Josephem Pulitzerem.15  

Pro USA se stalo typickým odpoutání se od politických vlivů přes vlastnictví médií 

a zaměření se na komerční trh, což přineslo do struktury a obsahu deníků řadu specifik. 

Důraz na objektivitu, či snaha o nestrannost médií se stala tématem řady teoretických 

prací. Autoři kritizují proces komercionalizace, který se zaměřuje na snižování nákladů 

a zvyšování zisků,
16 tedy vytváření obsahů, které budou zajímavé pro masy čtenářů. 

Tato praxe dle řady autorů snižuje kvalitu mediálních obsahů. Zároveň však nikdy 

nebylo dosaženo absolutního oproštění od politického vlivu, který však nemá majetkový 

základ.  

                                                 
13 Hallin a Mancini 118 - 125 
14 McChesney 10 - 13 
15 Newseum 
16 McChesney 27 
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Tím se dostáváme k politickému paralelismu, který odkazuje právě na nepřímé vlivy 

politických subjektů na mediální obsahy a na vztahy mezi politikou a médii, které se 

dají v jednotlivých mediálních systémech odhalit. 

2 Moderní pohled na vztah politiky a médií 

Již v 70. letech se analytici zabývali vztahem mezi strukturou politického a 

mediálního systému. Z původního historického pojetí tisku a jeho funkce, kdy každá 

strana vlastnila svůj stranický tisk, který propagoval její názory, se postupně začalo 

přecházet k profesionalizaci žurnalistiky jako profese a k vytváření komerčního trhu, 

stojícího na zcela odlišných základech.  

2.1 Základní teorie 

Od původního vlastnění deníků jednotlivými politickými subjekty se postupně přešlo 

k příklonu periodik k určitému politickému směru. Tak se v každé zemi profilují média, 

která se k politice staví z určitého pohledu, který vyhovuje voličům s určitým 

politickým názorem a následně jsou definována jako podporující určité strany.  

Každá země, která tímto vývojem prošla, se s ním však vypořádala odlišně. K tomu, 

jaké skupiny zemí můžeme v tomto ohledu sledovat, se vrátíme v další části práce. 

Určitý vztah mezi politikou a tiskem byl zviditelněn termínem stranicko-tiskový (press-

party) paralelismus Colinem Seymour-Urem, který pojem vysvětloval jako podobnost 

mezi strukturou stranického a mediálního systému.17 Jeho teoretický základ rozvinuli 

Blumler a Gurevitch, kteří se press-party paralelismu věnovali následujících 20 let.  

Press-party paralelismus byl rozšířen v práci Hallina a Manciniho, kterým nestačilo 

zabývat se pouze rozdíly ve strukturách, ale sledovali přímo mediální obsahy a rozdíly 

mezi jejich pojetím v různých periodicích, či vztahy mezi žurnalistickými a politickými 

subjekty. Zároveň sledují i formu novinářské práce, například důraz na oddělování 

komentářů a reportáží. Celý tento koncept nazývají politickým paralelismem a stal se 

součástí jejich výzkumu mediálních systémů představeným v roce 2004.18  

Z obou těchto prací vycházejí ve svých zkoumáních i další analytici. V roce 2007 se 

Hetty van Kempen zaměřila na členy Evropské Unie v roce 1999 rozdělené výzkumem 

Hallina a Manciniho do tří skupin mediálních systémů a porovnávala chování čtenářů v 

                                                 
17 Hallin a Mancini 55 
18 Hallin a Mancini 56-57 
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těchto zemích. Zároveň však rozšířila teoretickou rovinu problematiky o pojem media-

party paralelismus. Do výzkumu přidala k dimenzi tisku i dimenzi televize jako média, 

které se také projevuje v rámci mediálního paralelismu.19 

2.2 Rozšiřující teoretické práce 

V následujících letech se objevily práce rozšiřující záběr výzkumu, či výzkumný 

proces, avšak terminologie paralelismu se již příliš nerozšiřuje. Mathias Fardigh se v 

roce 2010 snažil o potvrzení přístupu Hallina a Manciniho a do analýzy přiřadil 45 zemí 

Evropy. Zabýval se jak vlastnictvím deníků či televizí v jednotlivých zemích, tak 

svobodou tisku dle výzkumu organizace Freedomhouse. Porovnával náklady deníků v 

jednotlivých zemích, při čemž dle něj největšími distributory jsou Německo a Anglie. V 

obou zemích byly nejvíce čtené bulvární deníky Bild a The Sun. Fardigh sledoval i 

poměry počtu novin na 1 milion obyvatel, přičemž ČR se podle něj pohybuje v první 

polovině zemí s devíti deníky. Nejmenší poměr je například v Polsku (1,2) či na 

Ukrajině (0,9). Součástí práce bylo i porovnání finančních prostředků mířících do 

jednotlivých typů médií. V České republice se z celkového "rozpočtu" dostane asi 50% 

do televize a 20% do tisku. Převažuje zde tedy vliv informací podávaných televizními 

přijímači.  

Tato práce potvrzuje rozdělení mediálních systémů dle Hallina a Manciniho. Zároveň 

ale poukazuje na rychlé rozšiřování demokracie, která tyto rozdíly, vzniklé odlišným 

historickým vývojem, stírá. V některých postkomunistických zemích však tento vývoj 

zaostal. To se projevuje například vyšším procentem státem řízených deníků i 

televizních stanic.  

                                                 
19 Van Kempen 
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3 Formy paralelismu  

Při bližším sledování výše vybraných tří analytických prací, které nejvíce rozšířily 

teoretický rámec vztahu mezi politickými a mediálními subjekty, můžeme 

charakterizovat různé přístupy k této problematice, které se však vzájemně provazují, či 

ze sebe vycházejí.  

3.1 Press-party paralismus 

Nejstarším z nich je pojem press-party parallelismus, který odkazuje ke vztahu mezi 

médii a politikou. Objevil se v knize The political impact of mass media autora Colina 

Seymour-Ure v roce 1974. Ten jako jeden z prvních určil vztah těchto dvou subjektů 

založený na vlastnictví médií politickými stranami, redakčních volbách zpravodajských 

organizací a stranické příslušnosti čtenářů. V této práci se věnoval jak vztahům politické 

komunikace a efektů masových médií, tak i příkladům z mediální praxe.  

Detailně popsal vztahy mezi politickými stranami a médii na základě organizace 

médií, cílů a členů či podporovatelů politických stran mezi čtenáři.
20 Na příkladu 

Británie sledoval organizační strukturu tamních nejrozšířenějších deníků, jejich 

názorové proudy porovnával s názory politických stran. Našel korelaci mezi procentem 

nákladu deníků s liberálním, konzervativním či labouristickým názorem a volebním 

výsledkem těchto stran v jednotlivých volebních letech od roku 1940 do roku 1970. 

Zároveň však přiznává, že řada čtenářů si neuvědomuje příklon deníku k politickému 

proudu.  

V knize je popsán i vztah mezi politickým a mediálním systémem. Ten vzniká, 

pokud se splní podmínky popsané výše a zároveň existuje ke každé politické straně 

jeden deník. Míru paralelismu pak hodnotí dle splnění těchto čtyř podmínek 

(organizační vztahy, věrnost cílům politické strany, podpora strany čtenáři, proporční 

distribuce deníků mezi stranami).  

Zaměřil se na politické systémy, které rozdělil dle počtu politických stran. V zemích 

s jednou vládnoucí politickou stranou byla média ve většině vlastněna tímto subjektem 

či vládou. Nejnižší míra paralelismu mediálního a politického systému byla zjištěna v 

zemích se dvěma hlavními politickými stranami (USA, Británie, Rakousko,…). V 

                                                 
20 Seymour-Ure 160 
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zásadě je však paralelismus mezi škálou politických stran a deníků poměrně vysoký.
21 

Současně strany, které podporují změnu systému, jsou s médii propojeny častěji.  

Na případových studiích prokazoval vyšší míru tiskovo-stranického paralelismu v 

zemích, které neprošly přirozeným vývojem politického systému. Příkladem pro něj 

byly jak nacistické Německo, tak Sovětský svaz. V těchto zemích se "noviny stávají 

klienty politiků".
22   

Tato práce přinesla do studia médií a politiky mnoho odpovědí, které zvýšily zájem 

o danou problematiku, a reakce či rozšíření teoretického základu na sebe nenechaly 

dlouho čekat. Seymourův koncept byl o dvacet let později upraven Blumlerem a 

Gurevitchem, kteří se zabývali jakýmkoliv spojením mezi médiem a politickými 

subjekty, ale i právními omezeními mediálních subjektů k podporování jakékoliv 

politické strany. Již v roce 1975 navrhli srovnávací analýzu založenou na čtyřech 

parametrech, z nichž se dva dají chápat jako prvky politického paralelismu. Prvním je 

stupeň ideového stranění masových médií a druhým je úroveň integrace mediálních a 

politických elit.23 Následně ve své knize z roku 1995 rozdělili způsob podpory 

politického subjektu médiem na 5 stupňů. V tom nejvyšším je podpora strany 

vykoupena ekonomickou podporou média, přičemž vlastníkem je samotná strana, či se 

některý z jejich členů podílí na vedení deníku. Příklady se dají najít ve Švédsku či v 

Nizozemí. Druhým stupněm je nepodmíněná podpora politického subjektu, příklad 

nacházejí autoři ve Velké Británii a deníku Daily Telegraph, který podporuje 

konzervativce. Třetím stupněm je podmíněná podpora, při které sice převažují pozitivní 

zprávy o této straně, ale doplňují je i některé nedostatky, a dokonce se deník vyjadřuje v 

určité míře kladně i o jiných stranách. Dalším stupněm je příležitostná nahodilá podpora 

strany, dle daného tématu a názoru žurnalistů. Nejnižším stupněm je snaha o absolutní 

objektivitu, kdy samotný názor není vyjádřen v žádném případě, a periodikum se snaží 

udržet si neutralitu.
24 

                                                 
21 Seymour-Ure 191 
22 Seymour-Ure 196 
23 Hallin a Mancini 50 
24 Blumler a Gurevitch 65 
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3.2 Paralelismus Hallina a Manciniho 

Politický paralelismus je v práci Hallina a Manciniho jednou z dimenzí definice 

mediálního systému. V této práci je definován jako vztah mezi mediálním systémem 

a politickým silami a reflektováním těchto vztahů.25  

Po dalších deseti letech použili a rozvinuli základ těchto teoretických pojmů Daniel  

C. Hallin a Paulo Mancini. Pro svou teorii tří mediálních systémů vytvořili 

několikadimenzionální výzkum, který rozdělil sledované země dle profesionalizace 

žurnalistiky, struktury mediálních trhů, role státu a politického paralelismu.
26 V rámci 

poslední jmenované kategorie pak autoři poukazují na fakt, že ve většině evropských 

zemí jsou lidé schopni rozdělit celostátní deníky dle jejich politické orientace, avšak v 

Severní Americe tomu tak není. Určují také indikátory politického paralelismu, jedním 

je struktura mediálního obsahu, tedy jak moc je v médiích čitelná jejich politická 

orientace. Dalšími jsou organizační "propojení médií s politickými stranami", "tendence 

mediálních osobností aktivně se podílet na politickém životě", či v dnešní době častější 

působení v mediálních organizacích s obdobným politickým názorem. Dalším faktorem 

je "pojetí role novinářů a žurnalistické praxe". Paralelismus se však může objevit i přes 

samotné čtenáře, dle jimi preferovaných titulů.
27 

Autoři rozlišují dva typy plurality. Vnější se projevuje růzností politických názorů 

mezi jednotlivými deníky, paralelismus je tedy v takovém mediálním systému 

výraznějším. Při vnitřní pluralitě se v rámci jednoho mediálního subjektu objevují různé 

politické názory.  

3.3 Media-party paralelismus 

Nizozemská analytička Hetty van Kempen přidala do teoretického rámce také další 

typy médií a vytvořila pojem media-party paralelismus. Aktéry paralelismu jsou ti, kteří 

vytvářejí propojení mezi politickými stranami a médii. Mohou to být jak žurnalisté, tak 

vlastníci či odběratelé média. Paralely se mohou objevit v samotném textu zprávy, či 

jako preference žurnalistů, či preference samotných čtenářů. Současně se může politika 

a média spojit i přes osobu vlastníka či vydavatele média.
28 Ve svém výzkumu potvrdila 

vliv médií na voliče, přesněji to, že vztah mezi médii a politikou, tedy media-party 

                                                 
25 Fardigh 6 
26 Křeček 62-63 
27 Hallin a Mancini 54-58 
28 Van Kempen 307 
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paralelismus má pozitivní vliv na volební účast. Potvrdila totiž domněnku, že lidé, kteří 

nemají zájem o politickou situaci, jsou ovlivňováni médii, která jsou schopna je 

přesvědčit k volbě určitého politického subjektu. Zároveň však v závěru práce 

poukazuje na nový trend popsaný i Hallinem a Mancinim, kdy se média snaží nestranit 

žádnému subjektu, tedy snížit míru politického paralelismu. To může mít negativní vliv 

na volební účast, jelikož nebudou ovlivňovat nerozhodnuté voliče tak, jako dosud.  

3.4 Politický paralelismus v ČR  

I v České republice vznikly práce, které se tématu vztahu politiky a médií věnují. 

Například práce Zuzany Žiačikové z pražské VŠE převádí systém měření mediálního 

zkreslování Gentzkowa a Shapira na naše celostátní deníky. Z analýzy, která porovnává 

slovní spojení nejčastěji používaná politiky z různých stran se spojeními, která se 

nejčastěji objevují v jednotlivých denících, vyplývá, že spíše pravicovými, lépe řečeno v 

letech 2010 - 2011 koaličními deníky jsou Hospodářské a Lidové noviny. Naopak spíše 

opozičními, tedy levicovými deníky, jsou MF Dnes, Právo, Blesk a Haló noviny.
29  

Vztah mezi preferovanou politickou stranou a preferovaným celostátním deníkem 

byl sledován ve výzkumu společnosti Median, prezentovaném na konci roku 2012. V 

něm se například 40% čtenářů Hospodářských novin přihlásilo k pravicové politické 

orientaci. Více pravicových než levicových čtenářů má i Mladá fronta Dnes či Lidové 

noviny. Naopak více levicové strany preferujících čtenářů má Blesk či Právo. Nutno 

však dodat, že u každého deníku se největší skupina čtenářů hlásí ke středové politické 

orientaci, což příliš neodpovídá volebním výsledkům posledních let. Samotné určení 

politické orientace může být tedy pro respondenty tohoto výzkumu určitým 

problémem.30  

K hodnocení vztahů mezi politickými a mediálními subjekty se vyjadřuje i Tomáš 

Trampota v úvodu ke knize Hallina a Manciniho Systémy médií v postmoderním světě. 

Porovnává Českou republiku s třemi modely mediálních systémů dle jednotlivých 

použitých ukazatelů. Jedním z nich je i možnost určení politické inklinace jednotlivých 

deníků. Opírá se o výsledky výše zmíněného výzkumu společnosti Median z roku 2007, 

ve kterém byly nejvíce pravicovým deníkem vyhodnoceny Hospodářské noviny, jejíž 

čtenáři se v 58% přihlásili k pravicové orientaci. Pravicovým titulem je dle tohoto 

                                                 
29 Žiačiková 
30 Median.cz 
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výzkumu i Mladá fronta Dnes či Lidové noviny. Mezi levicové deníky patří naopak 

Právo.31 Vlastnické vztahy mezi deníky a politickými stranami byly v roce 2008 spíše 

výjimečné, proto by Tomáš Trampota ČR zařadil v tomto směru spíše k demokraticko-

korporativistickému modelu.  

Další hodnotící kategorií pro určení politického paralelismu je i politická orientace 

samotných novinářů, ta u nás vykazuje převahu pravicově smýšlejících žurnalistů.
32 

Pro popsání české mediální krajiny dle dalších ukazatelů definovaných Hallinem a 

Mancinim bohužel nemáme dostatečná data.  

Straněním jednotlivých deníků daným politickým stranám se věnuje například 

Václav Kodým ve své diplomové práci. Vybírá si dvouměsíční období v roce 2010 a 

sleduje sedm nejčtenějších pražských deníků. Z výsledků výzkumu je zřejmé, že nejvíce 

prostoru získala ČSSD v deníku Právo (25%) a také v Hospodářských novinách 

(22,5%). Naopak ODS získala nejvíce prostoru v Lidových novinách (73,9%) a v 

deníku Blesk (61%). Výzkum však nesleduje pozitivní či negativní zabarvení textů, i 

proto označuje autor určení preferencí jednotlivých deníků dle této práce za 

problematické.33 

Jak je zřejmé, určité práce sledující politický paralelismus v České republice vznikly, 

avšak nevytváří celistvý pohled na vztah mezi politikou a médii tak, jak by tomu bylo 

třeba pro určení míry politického paralelismu dle Hallina a Manciniho. Na základě 

získaných informací však můžeme říci, že u nás existuje větší počet deníků, jejichž 

čtenáři jsou převážně pravicové orientace, a že také mezi samotnými novináři převažují 

pravicově smýšlející jedinci. Rozdělení pravicových a levicových deníků je tedy 

podloženo objektivními daty. Určitá vyšší míra politického paralelismu je tedy na 

základě prokázané vnější plurality médií odhalena.   

                                                 
31 Hallin a Mancini 18 
32 Volek, Jirák 
33 Kodým 72 



 

    17 

4 Politické systémy dle Hallina a Manciniho 

Jelikož se pojem politického paralelismu v dnešní době nejčastěji používá ve spojení 

s teorií Tří modelů médií a politiky, podíváme se na celou tuto práci Daniela C. Hallina 

a Paola Manciniho podrobněji.  

Jak již bylo řečeno výše, autoři si pro výzkum vybrali státy západní, severní a jižní 

Evropy a Severní Ameriky. Vybrané státy srovnávali dle vývoje mediálních trhů, 

politického paralelismu, vývoje novinářského profesionalismu a stupně a způsobu 

intervence státu do mediálního systému. Následně vytvořili tři modely médií a politiky, 

z nichž každý vytváří ideální model na základě sloučení vlastností států, které pod něj 

patří. 

4.1 Středomořský model 

První z nich je model Středomořský, který popisuje státy s polarizovaným 

pluralismem, které prošly v průběhu 20. století důležitou proměnou politického 

systému. Patří mezi ně Řecko, Portugalsko, Španělsko, Itálie a v menší míře Francie. 

Tisk v těchto zemích byl dlouhou dobu pod silným vlivem politických subjektů. 

Ačkoliv se komerční tisk začal rozvíjet ve stejném období jako v ostatních sledovaných 

zemích, záhy přišlo snížení jejich nákladů. Příčina se dá najít v nízké gramotnosti 

jižanských států, či v nestabilitě tamních tehdejších režimů. Naopak stranický tisk se i 

ve 20. století těšil v Itálii a Francii velké oblibě.
34  

Zástupci tohoto modelu se odlišují od ostatních zemí nízkým nákladem tisku (78 

výtisků na tisíc obyvatel v Řecku až 190 výtisků na tisíc obyvatel ve Francii) a také 

velkými genderovými rozdíly ve čtenosti tisku. Tyto země také postrádají bulvární 

tisk.35  

Pro naši práci je důležitý pohled na politický paralelismus v tomto modelu. Vztah 

mezi novináři a politiky je i z historického hlediska poměrně pevný. Časté jsou i 

případy, kdy jeden člověk zastává během svého života obě tyto profese, jedním 

příkladem za všechny je Benito Mussolini. Zároveň deníky těchto zemí poměrně 

výrazně určují své politické názory. Autoři také poukazují na silné ovlivnění výběru 

tiskovin dle politických preferencí čtenářů například v Itálii. Ve všech státech tohoto 

                                                 
34 Hallin a Mancini 117-123 
35 Hallin a Mancini 124-125 
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modelu, na rozdíl od ostatních států, se míra propojení mezi médii a politikou v 

posledních 20 letech 20. století nesnižovala. Míra politického paralelismu je dle všech 

ukazatelů poměrně vysoká.  

4.2 Severo/středoevropský model 

Nejvíce států popisuje severo/středoevropský neboli demokraticko-korporativistický 

model. V těchto státech je tisk velmi oblíbeným médiem, náklady jsou vysoké a 

historicky je jeho vliv ve společnosti zakořeněn. Pro země jako Německo, Rakousko, 

Švýcarsko, Skandinávské země a země Beneluxu je "typická vysoká míra politického 

paralelismu".36 Ta však v posledních letech mírně klesá. S tím souvisí i profesionalizace 

žurnalistické profese a důraz na profesní normy.   Diference obsahů je vytvářena 

vnějším pluralismem, kdy má každá strana alespoň jeden deník, který zastává podobné 

názory. Současně se stranickými deníky se však v těchto zemích rozvíjí komerční 

masové deníky. Ještě v 70. letech 20. století byla většina norských, převážně 

socialistických novinářů, členy politických stran.
37 U médií veřejné služby je naopak 

zastáván interní pluralismus, zde je praxí snaha o neutrálnost, na kterou dohlíží vedení 

složené z politických zástupců dle proporčního zastoupení a zástupců "sociálně 

relevantních skupin".38 U těchto států existuje zároveň liberální přístup k tisku i snaha o 

zásahy, jelikož média jsou brána jako "sociální instituce".
39  

4.3 Severoatlantický model 

Třetím modelem je severoatlantický neboli liberální. Tyto státy mají podobný 

historický vývoj jako státy západní a severní Evropy. V USA, Kanadě, Británii a Irsku 

hraje důležitou roli profesionalismus novinářů a neutralita mediálních obsahů. Kromě 

Irska se dá říci, že komerční vysílání má hlavní slovo a nedochází k intervencím státu. 

Komerční verze tisku byla již v 19. století nejúspěšnějším typem média v USA. 

Svoboda tisku se stala jedním ze základů legislativy Spojených států již na konci 18. 

století, i přes to se dnešní pojetí svobody nestalo normou tohoto zákona od počátku.  

Pro naši práci je nejdůležitější odlišnost od jiných modelů skrze míru politického 

paralelismu. Ta je totiž v severoatlantickém modelu mnohem nižší než v ostatních dvou. 

                                                 
36 Hallin a Mancini 172 
37 Hallin a Mancini 185 
38 Hallin a Mancini 195 
39 Hallin a Mancini 221 
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Komerční tisk, který je nejrozšířenějším typem, si zakládá na neutralitě. Žurnalistika je 

orientovaná informačně, pluralismu je dosaženo (kromě případu Velké Británie) 

vnitřně, tedy v každé redakci. Odpoutáno od politických vlivů je zde i řízení vysílání. 

Ve Velké Británii jsou sice voleni zástupci politického spektra, avšak veřejnost počítá s 

jejich profesionalitou a odborností, která je staví do role zástupců celé společnosti.40  

Liberální přístup má mnoho kladů i záporů, komercionalizace zapříčiňuje nižší počet 

témat, ale i problematické postavení novinářské etiky. Publicistická profese se netěší 

příliš velké prestiži či důvěře. I přes to se tento přístup stává ideálem a ostatní modely k 

němu v posledních letech vzhlížejí. Důkazem může být i snižující se politický 

paralelismus ve státech demokraticko-korporativistického modelu. V naší práci i v 

poslední části knihy Hallina a Manciniho jsou popsány některá úskalí těchto 

nastávajících změn.  

                                                 
40 Hallin a Mancini 260 
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II. Analytická část 

1 Regionální deníky a politická situace ve vybraných 

oblastech 

1.1 Zkoumaná periodika 

Pražský i Moravskoslezský deník jsou regionálními deníky spadajícími pod 

vydavatelství Vltava-Labe-Press. Tiskoviny vydávané tímto vydavatelstvím se zaměřují 

na spojení regionálních a celostátních zpráv. Samotné deníky můžeme rozdělit dle 

oblastí, například Pražský deník patří pod oblast Středních Čech a Prahy, 

Moravskoslezský naopak pod Severní Moravu. Zpráva, kterou si přečtou čtenáři 

Pražského deníku, se objeví například i v Kladenském, Kolínském, Mělnickém či 

Rakovnickém deníku. Tyto oblasti mají vždy jednoho šéfredaktora, či manažera 

distribuce.  

Deníky vycházejí šestkrát týdně od pondělí do soboty. Rozsah jednotlivých vydání se 

často liší, zůstávají však rubriky a některé z nich se ve svém obsahu v obou krajských 

mutacích shodují. Často jsou to zprávy vydané agenturou ČTK, či komentáře, které 

vycházejí plošně pro celou republiku. Odlišnostmi a shodami v obsahu se budeme 

věnovat v rozboru níže.  

Náklad Deníku jako celostátního média se v loňském roce pohyboval pod 170 tisíci 

výtisků denně. V lednu 2013 byl 170 795, v únoru již pouze 160 tisíc. Až do listopadu 

se hodnoty pohybovaly nad 160 tisíci, v listopadu byl náklad přesně 159 084. V prosinci 

2013 náklad znovu převýšil hranici 160 tisíc.41  

Počet čtenářů jednotlivých regionálních mutací se velmi liší. Způsobeno je to jak 

odlišnou oblibou periodika, tak i počtem obyvatel v regionu. Nejvyšší počet čtenářů ze 

všech Deníků má Deník Střední a Východní Morava (130 tisíc čtenářů v únoru 2014). 

Nejnižší má Deník Vysočina (45 tisíc čtenářů v únoru 2014). Počet čtenářů obou těchto 

jmenovaných však v posledním roce velmi výrazně stoupnul. Deník Střední a Východní 

Morava četlo v únoru 2013 70 tisíc lidí, Deník Vysočina v té době četlo 28 tisíc čtenářů.  

                                                 
41 Prodaný náklad deníků, Unie vydavatelů 
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Dva námi sledované deníky jsou však v naprosto jiné situaci. Deník Severní Morava 

a Slezsko měl v únoru 2013 108 tisíc čtenářů, o rok později už je to 81 tisíc.42 Deník 

Střední Čechy a Pražský deník měl v únoru 2013 122 tisíc čtenářů, v květnu téhož roku 

už jich bylo 136 tisíc, avšak v únoru 2014 naopak pouze 96 tisíc čtenářů.
43 Dle údajů 

statistického úřadu žije v oblasti, ve které se vydává Moravskoslezský deník, asi 1 200 

000 obyvatel. Oproti tomu ve Středočeském kraji a Praze žije obyvatel zhruba 

dvojnásobek.44 Můžeme tedy předpokládat, že čtenějším je deník právě v 

Moravskoslezském kraji.   

Odhad čteností tisku provádí od loňského roku společnosti STEMMARK a 

MEDIAN. Zadavatelem je Unie vydavatelů. Součástí výzkumu jsou rozhovory s 25 000 

respondenty. Ti jsou vybráni vícestupňovým stratifikovaným náhodným výběrem. 

Výsledky tohoto výzkumu, narozdíl od zkoumání výtiskových nákladů, podléhají 

statistickým chybám a odchylkám.45 

1.2 Politická situace ve vybraném období 

Vládní koalice, která vznikla v létě 2010 si za období své existence prošla nejednou 

krizí. Sestávala se z dvou pravicových stran (ODS a TOP 09) a nově vzniklé strany 

Věci veřejné. Na podzim roku 2010 měla 118 mandátů poslanecké sněmovny, i přes to, 

že vítězem voleb se stala ČSSD, ta však nedokázala vytvořit nejsilnější koalici.  

Přes veškeré nejasnosti ve financování, soudní spory či štěpení koaličních stran se 

podařilo vládě dojít až do roku 2013, ve kterém díky události dnes známé jako ,,Kauza 

Nagyová" došlo v červnu ke konci této vlády. 

Následovalo několik týdnů pod vedením premiéra Rusnoka, avšak tato vláda 

nezískala důvěru Poslanecké sněmovny, a proto byly 28. srpna 2013 vyhlášeny 

prezidentem republiky předčasné volby s termínem 25. a 26. října 2013.
46 Z těchto 

voleb vzešla vítězně Česká strana sociálně demokratická, která získala 20,45% všech 

hlasů. Nově vzniklé hnutí ANO získalo 18,65% a třetí největší počet hlasů získala 

KSČM (14,91%). První dvě jmenované strany vytvořily koalici se stranou lidovců, ta 

získala ve volbách 6,78% hlasů. Do sněmovny se dostaly pravicové strany TOP 09 

                                                 
42 Čtenost deníků, Unie vydavatelů 
43 Čtenost deníků, Pražský deník, Unie vydavatelů 
44 Český statistický úřad 
45 Odhad čtenosti tisku – Media projekt 
46 Zpravodajnm.cz 
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(11,99%) a ODS (7,72%) a také hnutí Úsvit (6,88%). Strana zelených získala 3,19%, 

Pirátská strana 2,66% a SPOZ 1,51%.47  

1.3 Politická situace ve vybraných oblastech 

Pro naši práci jsou důležité i detailní výsledky voleb v oblastech, kde  vydávají námi 

sledované deníky. V hlavním městě nejvíce hlasů získala TOP 09 (23,03%). 

Občanští demokraté získali 11,99%, a vítězná strana celostátních voleb, ČSSD,   získala 

v Praze 14,09%. Druhý největší počet hlasů získalo stejně jako v celé republice hnutí 

ANO (16,46%). Hranici pěti procent přesáhly také KSČM (8,52%), Strana zelených  

(6,45%) či KDU-ČSL (5,46%). 

V Moravskoslezském kraji získala nejvíce hlasů ČSSD (26,38%), druhé hnutí ANO 

získalo 18,07% a třetí komunisté 17,53%. Nad pěti procenty hlasů měli také ODS 

(5,45%), TOP 09 (6,16%), KDU-ČSL (7,24%) či hnutí Úsvit (7,78%).48  

Potvrzuje se určitá levicovost Moravskoslezského kraje a pravicovost Prahy tak, jak 

jsou v tomto výzkumu předpokládány vzhledem k výsledkům voleb v roce 2010. V 

tomto roce v Moravskoslezském kraji zvítězila s 29% ČSSD, následována ODS (17%), 

KSČM (13%), VV (12%) a TOP 09 (10%).
49 V Praze v roce 2010 s 27% zvítězila TOP 

09, o dvě procenta méně získala ODS (25%), do poslanecké sněmovny by se dostaly i 

ČSSD (15%), VV (10%) a KSČM (7%).50  

                                                 
47 Volby.cz 
48 Volby.cz 
49 Volby.idnes.cz 
50 Volby.idnes.cz 



 

    23 

2 Metodika výzkumu     

2.1 Výzkumný problém a hypotézy 

Tato práce se zabývá pluralitou v distribuci mediálního prostoru mezi jednotlivé 

strany v předvolebním období. Porovnáním obsahů článků věnujících se vybraným 

politickým stranám v obou mutacích Deníku, můžeme sledovat odlišnosti, které 

vytvářejí zpravodajství v oblastech, kde se tyto periodika vydávají. Zjištění těchto 

odlišností by mělo přispět k odhalení vlivu regionálních redakcí na veřejné mínění, či na 

výsledky voleb ve sledovaných oblastech.  

Jelikož neexistuje výzkum, který by sledoval preference Deníku jako celku, tedy 

které politické subjekty mají v tomto periodiku své místo nejčastěji, budeme naše 

hypotézy odvíjet od volebních výsledků v předchozích volbách do Poslanecké 

sněmovny v roce 2010. Budeme předpokládat, že nejvíce prostoru v nejčtenějším 

regionálním deníku získávají v každé jeho mutaci politické strany s nejvyššími 

preferencemi v daném regionu.  

Výzkumné otázky se tedy týkají přímo jednotlivých deníků a toho, jak rozdělují 

prostor svých stran mezi jednotlivé politické subjekty. 

VO1: Jaký je poměr zastoupení jednotlivých stran v obsazích Pražského deníku? 

H1: Mezi mediálními obsahy Pražského deníku budou převažovat zprávy o TOP 09. 

Předpokládáme, že ve zprávách o regionu a regionální politice se bude vzhledem 

k výsledkům voleb, či postavě primátora Prahy Hudečka, častěji objevovat právě 

pravicová TOP 09.  

VO2:Jaký je poměr zastoupení jednotlivých stran v obsazích Moravskoslezského 

deníku? 

H2: Mezi mediálními obsahy Moravskoslezského deníku budou převažovat zprávy 

o ČSSD. 

Podobně jako v předchozím případě předpokládáme, že převaha regionálních 

informací zapříčiní i převahu levicové ČSSD, která v této oblasti stabilně vítězí ve 

všech volbách a má i své zástupce v regionální politice.  
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2.2 Výzkum 

Ve výzkumu se zabývám dvěma zástupci jednoho celostátního deníku, který však 

vychází v různých regionálních mutacích. Záměrně byly vybrány ty regiony, které jsou 

na pravolevé škále politických preferencí od sebe nejvíce vzdáleny. Za hodnotitele 

těchto vzdáleností jsem pojala výsledky posledních známých voleb do Poslanecké 

sněmovny, z roku 2010. V tomto roce dosáhla v Praze strana TOP 09 27% všech hlasů, 

na druhém místě byla ODS s 25%. Hlavní město se tedy dá považovat za 

nejpravicovější oblast České republiky. Podobně na tom byl i přiléhající Středočeský 

kraj, kde se vítěznou stranou stala ODS s 24% hlasů.
51 Na opačné straně škály byl podle 

tehdejších voleb Moravskoslezský kraj, kde zvítězila s 29% strana ČSSD. Následována 

byla stranou ODS, která získala 17% hlasů.
52 Ostravsko bylo vybráno jako 

nejlevicovější oblast v naší republice. 

2.2.1 Metoda výzkumu: Kvantitativní obsahová analýza 

Pro tento výzkum byla nejvhodnější kvantitativní obsahová analýza, která se 

zaměřuje na exaktní vyjádření počtů či procentuálních zastoupení proměnných v daném 

výběrovém souboru. Je jednou z nejčastějších metod obsahové analýzy a vyznačuje se 

vysokou mírou ověřitelnosti a možnosti statistických analýz. Výsledkem je 

"kvantitativní popis mediovaných obsahů"
53 

Díky přesné klasifikaci všech proměnných získáváme od subjektivního pohledu 

výzkumníka očištěná data, která mohou přinést zcela nový pohled na zkoumanou 

problematiku. Metoda může vyvrátit společností přijaté představy, tak jako tomu bylo v 

roce 1976, kdy skupina Glasgow University Media Group vydala knihu Bad News, ve 

které pomocí tohoto typu analýzy dokázala, že i rozhlasové či televizní vysílání je 

podobně stranné a předpojaté jako zpravodajství tištěné.
54  

2.2.2 Časové rozmezí  

Náš výzkum se zabýval články, které vyšly v Pražském a Moravskoslezském deníku 

od 26. září do 26. října. Tento časový úsek byl vybrán z toho důvodu, protože 26. října 

byl první den voleb a vliv na rozhodování voličů prostřednictvím médií v tu dobu 

                                                 
51 Volby.idnes.cz 
52 Volby.idnes.cz 
53 Scherer 31 
54 Burton, Jirák 35 
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vrcholil. Jelikož byly volby předčasné a prezident republiky je vyhlásil až na konci 

srpna, neměli političtí aktéři mnoho času na vytvoření kampaní či volebních programů. 

Zabývat se tedy jedním měsícem před volbou je odpovídající, vzhledem k časovému 

rozmezí mezi vyhlášením předčasných voleb a jejich zrealizováním.  

2.2.3 Sledované subjekty 

Do svého výzkumu jsem zařadila dle výsledků voleb, které jsem již při tvorbě znala, 

všechny strany, které se dostaly do Poslanecké sněmovny. Tedy vítěznou ČSSD, hnutí 

ANO, pravicovou TOP 09 a ODS, dnes vládní KDU-ČSL, dále KSČM a Úsvit přímé 

demokracie. Zároveň jsem zařadila i Stranu zelených a Pirátskou stranu, o jejichž 

zastoupení v médiích se před i po volbách velmi diskutovalo. Zařadila jsem i 

proměnnou s názvem Jiné, tedy další strany, kterou však již v prvních článcích z velké 

části naplnila strana SPOZ, jejíž frekvence zmiňování po celou dobu námi vybraného 

období, byla překvapující, přihlédneme-li k následnému volebnímu výsledku. Počet 

proměnných byl tedy následně upraven a strana SPOZ byla kódována samostatně. 

2.2.4 Proměnné 

Analýza rozlišuje i jednotlivé typy článků, k jejímu zhotovení bylo použito 

jednoduchého a poměrně základního dělení na články zpravodajské, u kterých 

předpokládáme určitou míru názorové neutrality. Dalším druhem pak byl komentář a 

posledním rozhovor, který je svou strukturou od ostatních snadno odlišitelný. 

Mezi rozhovory se v předvolebním období objevovaly převážně rozhovory s lídry 

či zástupci jednotlivých politických subjektů, méně často to byly například rozhovory 

s nepolitickými aktéry, ve kterých se však vzhledem k blížícím se volbám toto téma 

objevilo. 

Velikost zmínky o jednotlivé straně byla hodnocena dle rozsahu v článku. Pod číslem 

1 byla kódována drobná zmínka, příkladem je pouze výčet dané strany mezi ostatními, 

či rozhovor se zástupcem strany, který se však tématicky nezabýval samotnou stranou.  

Jako hodnotu 2 byla zaznamenávána zmínka s rozsahem menším než čtvrtina článku. 

Reálná velikost zmínky se tedy mění dle velikosti článku. Důležitým faktorem však je, 

že se nejedná pouze o zmínění samotného názvu strany, ale o určitou informaci o dané 

straně.  
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Číslem 3 byly označeny zmínky, které se rozsahem přibližovaly polovině obsahu 

článku. O straně, či jejím programu se tedy ve vybrané kódovací jednotce objevil větší 

počet informací, či byla jedna informace pojata šířeji.  

Pod hodnotou 4 můžete v záznamovém archu nalézt zmínky zasahující do více 

než poloviny článku. Nejvyšší hodnotou je číslo 5, články s takovou zmínkou byly 

většinou celé o názorech či postojích dané strany a jejich zástupců.  

3 Výsledky a diskuze 

Rozsah článků byl měřen dle počtu slov v článku. Jelikož se mezi vybranými články 

vyskytovaly jak rozhovory, tak například i krátké zprávy, či Výrok dne, diference těchto 

rozsahů byla poměrně velká. Nejmenší článek měl 28 slov, největší naopak 3 375 slov. 

V průměru obsahoval jeden článek 516 slov. Medianem byl v tomto případě článek s 

260 slovy, takto rozsáhlý článek se objevil šestkrát. 

Celkem se za toto měsíční období objevilo v obou denících 299 článků, které 

zmiňovaly některou z námi vybraných stran. Z těchto článků se jich 165 vyskytlo v 

Pražském deníku a 134 v deníku Moravskoslezském. Hned na začátek je třeba uznat, že 

obsahy těchto článků se mnohdy naprosto shodovaly. Deníky totiž, jak bylo řečeno 

výše, sdílí obsahy rubrik Česká republika, Zpravodajství, či Události.  

Frekvenci počtu článků během jednotlivých dnů nevykazuje žádnou vzrůstající 

tendenci, jak by se vzhledem k přiblížení se voleb dalo předpokládat. Určitým vrcholem 

v počtu článků na den je 24. říjen, kdy se v obou denících objevilo 18 článků, v případě 

Moravskoslezského deníku se jich v tento den objevilo 13, což je nejvyšší počet ze 

všech námi sledovaných dní. Vrcholem v případě Pražského deníku je 4. říjen, kdy se 

objevilo 12 článků. Průměrně se v Moravskoslezském deníku objevilo 4,6 článků 

denně. V Pražském deníku to bylo 5,6 článků denně.      

3.1 Celkový prostor věnovaný daným stranám 

Výsledky výzkumu se dají sledovat jak z výpočtu procentuálního poměru počtu 

zmínek o daných stranách či počtu článků, tak i z pohledu reálného množství slov, která 

se těmto stranám věnují. Každá analýza je vhodnější pro jiný typ zkoumání a přináší 

jiné poznatky, proto se věnujeme všem z nich.  
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3.1.1 Počty článků 

Pokud se podíváme na výsledky výzkumu z pohledu zkoumání prostoru věnovanému 

jednotlivým stranám, nejčastěji zmiňovanou stranou byla ČSSD, a to ve 191 případech. 

Následovala ji ODS s 157 články a další pravicovou stranou byla TOP 09 s 151 články. 

Hnutí ANO, které ve volbách předčilo svým výsledkem obě tyto strany, však v rámci 

množství zmínek v námi vybraných denících skončilo až na místě čtvrtém s 98 články. 

Komunisté se objevili v 90 článcích. Vzhledem k výsledku voleb bylo 83 článků 

zmiňujících Stranu práv občanů Zemanovci, velkým překvapením.  Až za Zemanovci se 

tak objevilo například Strana zelených (71 článků), Úsvit (65 článků), KDU-ČSL (65 

článků), či Pirátská strana (36 článků). Pod proměnnou Jiné strany se objevovaly 

například strany zmiňované v celkovém přehledu kandidujících, či Věci veřejné, které 

byly zmiňovány hlavně v článcích dokumentujících výsledky minulých voleb. 
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Graf  1: počet článků o jednotlivých stranách 

U většiny ze sledovaných politických subjektů byla převažující pouze drobná 

zmínka. Občanská demokratická strana byla v 52% článků, zmíněna pouze drobně. U 

hnutí ANO je to 54%, u TOP 09 55%. KSČM má takovýchto zmínek 59%. Nad 60% se 

pohybují Úsvit (63%), SPOZ (64%), KDU-ČSL (65%), či Pirátská strana, která byla v 

80% článků, ve kterých se o ní objevily nějaké informace, zmiňována pouze několika 
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slovy. Výjimkou z tohoto pravidla byla Strana zelených, která se pohybovala na hranici 

50%, ale hlavně ČSSD, neboť v jejím případě bylo drobnou zmínkou o nich pouze 44% 

článků, ve kterých se objevila. Ve 45% případů byla zmínka o této straně hodnocena 

jako větší než drobná, tedy menší než čtvrtina celého článku.  

Zajímavostí v tomto rozboru může být, že se ve výzkumu neobjevil jediný článek, 

který by celý hovořil o hnutí ANO, KDU-ČSL či KSČM. Další politické subjekty ve 

výzkumu měly alespoň jeden celý článek věnovaný pouze jejich programu, či 

stanoviskům. Častější byly dokonce dva takového články v celém období, jelikož se 

obsahy obou deníků v mnoha případech duplikovaly. Nejvíce článků s celým obsahem 

věnovaným dané straně měla ČSSD (4). Zajímavé také je, že jediný článek, který se 

celý věnoval Pirátské straně, se objevil v Moravskoslezském deníku.  

3.1.2 Počty slov 

Další pohled na výsledky výzkumu přináší analýza celkového prostoru věnovaného 

jednotlivým politickým subjektům. Hodnot uvedených v následujícím rozboru se 

dosáhlo vytvořením proměnné pro každou sledovanou stranu, ve které se zaznamenávají 

přímo počty slov z každého článku, ve kterém je daná strana zmíněna.  

Tyto číselné hodnoty se vytvářely pomocí následujícího klíče. Za každou drobnou 

zmínku se k celkovému počtu slov připočetla desetina slov z daného článku. Za druhou 

kategorii rozsahu zmínky se připočetla čtvrtina z celkového počtu slov v článku. 

Polovina slov z článku se připočetla za každou stať označenou hodnotou 3. Tři čtvrtiny 

slov za zmínku větší než polovina článku a celkový počet slov z článku se připočetl při 

každém označení rozsahu zmínky číslem 5. 

Takto se dosáhlo přesnějších hodnot pro určení převahy jednotlivých stran v daných 

denících či v typech obsahů. Celkově se ve vybraném období v obou denících hovořilo 

nejvíce o ČSSD. Výše popsaný výpočet jim přiřadil více než 27 tisíc slov z celkových 

154 tisíc. Poměrně velký prostor byl věnován také ODS, či TOP 09.  

Další trojicí s podobným počtem slov z celkového výběru byly hnutí ANO, KSČM 

a SPOZ. Poslední jmenované straně se dostalo výrazné množství procentuálního 

prostoru i při hodnocení počtu zmínek v článcích, v reálných číslech zkoumání rozsahu 

se však dostává až za dvě poměrně úspěšné volební subjekty. 
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V porovnání s výsledky voleb je zajímavý i rozsah zmínek o hnutí ANO. S počtem 

slov pod hranicí 15 tisíc se dostalo prakticky na úroveň KSČM. Ve výsledcích voleb je 

ale dělil poměrně výrazný procentuální rozdíl. 

Graf  2: Počet slov o jednotlivých stranách 

Další trojici s podobným rozsahem zmínky se dají určit strany KDU-ČSL, Zelení či 

hnutí Úsvit. Všechny se pohybují okolo hranice 10 tisíc slov. Absolutně nejmenšího 

rozsahu zmínek dosáhla Pirátská strana, ta se stala obsahem asi 2 tisíc slov v celém 

měsíčním období. 

3.1.3 Závěr celkového pohledu 

Toto základní zhodnocení počtu zmínek poukazuje na určitou převahu ČSSD napříč 

oběma mutacemi Deníku. Zároveň předkládá i poměrně zásadní otázku, zda má četnost 

či rozsah zmínek vliv na volební rozhodování čtenářů, a může například zapříčinit nižší 

procento hlasů pro strany, které se v médiích tolik neobjeví. Vzhledem k tomu, že v 

našem případě SPOZ silně předčila všechny ostatní malé či nové strany, a přes to z nich 

dopadla naprosto nejhůře, zdá se být její mediální působení více či méně nepodstatné. 

Pravdou je, že se tato strana objevovala doopravdy ve všech velkých přehledech, a to i 

dva dny před volbami, kdy podle průzkumů veřejného mínění neměla příliš šancí na 
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úspěch. V těchto přehledech se objevovala i Strana zelených, jako druhá z následně 

neúspěšných stran. Naopak Pirátská strana se v Denících objevovala spíše sporadicky. 

Při porovnání počtů článků a počtů slov věnujících se jednotlivým stranám je možné 

zjistit, že ač se Úsvit přímé demokracie objevuje v méně článcích než Zelení a ve 

stejném počtu statí jako KDU-ČSL, dostávají v nich více prostoru, jelikož jsou obsahem 

vyššího počtu slov než dvě předchozí strany. Zdůrazňuje se také menší rozsah prostoru 

věnovanému Pirátské straně. V počtu článků má sice odstup, ten ale není tak propastný 

jako při výpočtu reálného množství slov, jejichž je tato strana obsahem. K dalšímu 

rozboru těchto vlivů se dostaneme při dělení zmínek dle typu obsahu článku a také dle 

samotného deníku. 

3.2 Prostor v každém deníku 

Jak již bylo řečeno v úvodu, počet článků v jednotlivých médiích se lišil. Zdá se, že 

větší zájem o politická témata je v Pražském deníku, kde se za sledované období 

objevilo 165 článků. V Moravskoslezském pak 134.  

Další odlišnost se objevila i v diverzitě typů obsahů. V Pražském deníku bylo 76% 

článků zpravodajskými, 13% komentáři a 11% zpracovaných článků byly rozhovory. 

V Moravskoslezském deníku byl menší poměr zpravodajských článků (66%) a naopak 

více rozhovorů (20%). Procento komentářů bylo podobné jako v Pražském deníku 

(14%). 

Dá se říci, že redaktoři Pražského deníku se celkově volbám, či politickým stranám 

věnovali častěji. Zároveň se tyto zprávy častěji objevovaly jako zpravodajské články. 

V moravskoslezské mutaci se zase o politiku zajímali mnohem častěji v rozhovorech. 

3.2.1 Rozdíly mezi deníky dle procentuálních poměrů počtu zmínek 

Zajímavá z pohledu odlišnosti zmínek o jednotlivých stranách v jednom či druhém 

deníku, byla například strana KDU-ČSL. O lidovecké straně se psalo ve 25% 

zaznamenaných článků v Moravskoslezském deníku, ale pouze v 18% článků v deníku 

Pražském. Zároveň se v prvním jmenovaném objevila i jediná větší zmínka o této 

straně. V ostatních případech se procentuální rozdíly podílů zmínek v obou denících liší 

maximálně o tři procenta (v případě SPOZ, Pirátů, TOP 09, ANO a ČSSD). Nejen v 

případě TOP 09 stojí za informaci, že vyšší z podílů (52%) je v Moravskoslezském 



 

    31 

deníku, i když v reálných číslech se o TOP 09, ale i třeba ODS napsalo více článků v 

deníku Pražském. 
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Graf  3: Procentuální poměry zmínek o jednotlivých stranách   

3.2.2 Rozdíly mezi deníky dle počtu slov 

Při pohledu na reálné počty slov věnujících se jednotlivým subjektům se více projeví 

některé rozdíly. Výrazně vyšší počet slov některých stran se objevil v 

Moravskoslezském deníku, a to přestože počet článků a tedy i slov z tohoto periodika 

byl v naší analýze výrazně nižší, než počet článků a slov v deníku Pražském.  

Výraznější rozdíly mezi rozsahem obsahu v jednotlivých denících jsou viditelné u tří 

stran. Je to ČSSD, SPOZ a KDU-ČSL. Všem byl vyšší počet slov věnován v 

Moravskoslezském deníku. Přičemž u prvních dvou jmenovaných je převaha výraznější.  

Důležitou poznámkou je, že počet článků a tedy i počet slov, které byly 

zaznamenány v obou denících, byl celkově vyšší v pražské verzi. Přesto se ve třech 

případech věnoval větší prostor daným stranám v deníku Moravskoslezském.  

Z pohledu politického paralelismu by se dle těchto výsledků dal vytvořit předpoklad, 

stanovující Deník jako médium podporující levicovou sociální demokracii. Přičemž tato 
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podpora sílí v těch mutacích, které jsou vydávány v regionu s politickou převahou 

ČSSD. 

 

Graf  4: Počty slov v jednotlivých denících 

3.2.3 Závěr porovnání obou deníků 

Pokud se porovnají oba pohledy na rozdíly mezi jednotlivými deníky, dá se zjistit, 

že ač jsou rozdíly v procentech zmínek výraznější pouze v případě KDU-ČSL, rozdíly v 

počtu slov jsou znatelnější v případě tří stran. Z tohoto pohledu to vypadá, že větší 

prostor v jednotlivých článcích byl věnován jak ČSSD tak SPOZ. Naopak dvě největší 

pravicové strany sice mají drobnou převahu v počtu článků v moravskoslezské mutaci, 

avšak při pohledu na reálné počty slov není prostor jim věnovaný v jednom či druhém 

periodiku nijak signifikantně odlišný.  

Tento jev by se dal prezentovat tak, že v Praze se v rámci Deníku věnuje politice více 

článků, avšak zmínky o samotných stranách nejsou nijak rozsáhlé. Naopak v Ostravě a 

okolí se politice články tolik nevěnují, pokud už se tak stane, dostávají strany více 

prostoru na vyjádření svých programů, či na zhodnocení programů a stanovisek jiných 

stran či hnutí. 

Z tohoto pohledu se tedy potvrzuje jedna ze zadaných hypotéz. V Moravskoslezském 

deníku byl v měsíčním předvolebním období dán ČSSD větší prostor než ostatním 
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stranám. Rozdíl mezi touto stranou a druhou nejčastěji zmiňovanou ODS byl asi 3500 

slov. Třetí stranou v rozsahu věnovaného obsahu byla TOP 09 s odstupem 1300 slov. 

Převaha sociálních demokratů je z tohoto zkoumání zřejmá. A dá se říci, že politická 

situace v regionu v tomto směru koreluje s rozdělením mediálního prostoru v rámci 

regionálního Deníku. 

Pokud by se sledovala korelace rozsahu prostoru a celkových výsledků voleb, 

návaznost zřejmě nebude prokázána. Ve volbách druhé hnutí ANO a třetí KSČM 

získávají sice v Deníku srovnatelný prostor, podobně jako byl srovnatelný jejich 

podzimní výsledek, jsou však méně mediálně sledované než dvě největší celostátní 

pravicové politické strany.  

Druhá z daných hypotéz předpokládala převahu TOP 09 v mediálních obsazích 

Pražského deníku. Tato pravicová strana je dle výzkumu až na třetím místě. Větší 

prostor dostala jak ODS (o 1500 slov), tak ČSSD. Prostor věnovaný levicové straně 

nebyl o tolik větší jako v případě Moravskoslezského deníku, přesto se zmiňovala v 

největším počtu slov.  

Vysvětlení se dá najít v dualitě jak pravicového voličstva, tak i volených zástupců 

v pražských zastupitelstvích. Praha totiž v posledním volebním období zažívá určitý boj 

o náklonnost většiny voličstva, které je pravicové a rozděluje své hlasy mezi dvě strany. 

TOP 09 sice v posledních volbách v Praze zvítězila, ale na úrovni městských částí má 

ODS stále mnoho zástupců. Na obsah Pražského deníku však dle výsledků šetření nemá 

soudobé rozložení hlasů větší vliv. 

3.3 Porovnání dle typu článků 

Z kategorií, které byly určeny, se 214 článků řadilo mezi zpravodajské. Rozhovorů 

bylo zaznamenáno 46 (15%). Komentářů zmiňujících volby či politické strany jsme do 

výzkumu zpracovali 39, což je 13% ze všech článků.  

I z tohoto pohledu analýzy jasně vychází, že větší podíl zpravodajských článků se 

objevil v Pražském deníku. Moravskoslezský deník byl naopak bohatší na rozhovory. 

Zároveň byl nalezen i vztah mezi počtem jednotlivých typů článků a zbývajícími dny do 

voleb. Od 22. do 25. října převýšil počet zpravodajských statí hranici deseti denně. V 

těchto čtyřech dnech se zpravodajských článků objevilo stabilně více, vzhledem k 

nadcházející volbě je tento stav pochopitelný. V pátek 26. října, tedy v první den voleb, 

už se objevilo pouze 8 zpravodajských článků na toto téma.  
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V případě rozhovorů přišlo vrcholné období o několik dní dříve. Od 18. října se 

každý den až do 24. října zmínily politické strany alespoň ve třech rozhovorech, neboť 

vrcholilo období předvolebních rozhovorů s lídry jednotlivých stran. Také komentářů s 

přicházejícími volbami přibývalo. Vrcholem byl 19. říjen, kdy se jich objevilo 5.  

3.3.1 Procentuální poměr zmínek v jednotlivých kategoriích 

U jednotlivých stran se z pohledu různého zastoupení zmínek o těchto stranách dají 

sledovat odchylky v jednotlivých typech obsahů. Poměrně vyrovnané zastoupení 

ve zpravodajských článcích, komentářích i rozhovorech má například ODS či ANO.  

Zajímavé je postavení ČSSD. O tuto stranu byl celkově v námi sledovaném období 

zájem největší, avšak pokud se podíváme na jednotlivé kategorie, převažovaly zmínky o 

této straně hlavně mezi zpravodajskými články a rozhovory, v těch se našly dokonce tři 

články, které byly celé o této straně. Podobně, i když v naprosto jiných hodnotách, na 

tom byla i Strana zelených a KSČM.   

Menší zastoupení v komentářích měly i strana SPOZ a hnutí Úsvit. Těmto subjektům 

však byl dán největší prostor v rozhovorech. V této kategorii si Zemanovci získali 

prostor v 37% článků, jeden z nich byl dokonce celý o této straně. Hnutí Tomia 

Okamury si mezi komentáři získalo prostor jen v 18% případů, v rozhovorech to bylo 

29% a ve zpravodajství 21%.  

Naprosto výjimečným případem v tomto hodnocení se stala Pirátská strana. Ta 

získala prostor hlavně v komentářích, a to ve 20% procentech případů. Naopak v 

rozhovorech se objevila pouze jednou, a to jen v drobné zmínce. Ani mezi 

zpravodajskými články se pro tuto stranu nenašlo příliš prostoru, zmíněna byla v 

desetině těchto článků.  

Pravicovým stranám společně s hnutím ANO byl ve všech kategoriích dán podobný 

procentuální poměr prostoru. Naopak strany levicové společně se Stranou zelených byly 

méně často zmiňovány v rozhovorech. Naprosto opačným případem byla Pirátská 

strana.  
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Zkoumání procentuálních počtů zmínek však v tomto případě nepřináší objektivní 

data, což uvidíme při pohledu na reálné počty slov v další části práce.  

3.3.2 Počet slov o daných subjektech v jednotlivých kategoriích 

Neméně zajímavý pohled získáme při sledování počtu slov věnovaným jednotlivým 

stranám a hnutím v daných kategoriích. Kategorie zpravodajských článků odhaluje 

převahu ČSSD, TOP 09  a ODS podobně jako v případě procentuálních vyjádření. Více 

prostoru však z pohledu reálného počtu slov oproti procentuálnímu vyčíslení počtu 

zmínek získává hnutí ANO. Změna je také u Strany zelených, která z pohledu počtu 

slov získává o něco více prostoru než komunisté, kteří z těchto tří stran vyšli ve výše 

popsané analýze nejlépe.  

Viditelné je také, že Zemanovci se sice objevili v řadě rozhovorů, ale prostor, který v 

nich získali, nebyl příliš rozsáhlý. Naopak v porovnání s ostatními stranami získali 

poměrně široký prostor v komentářích, zde se zařadili po bok ČSSD. ODS získala 

podobně jako v procentuální analýze v této kategorii nejvíce zájmu. Druhá pravicová 

strana sice také měla místo v řadě komentářů, ale v reálných číslech se jí tolik prostoru 

nedostalo.  

Pouze v krátkých informacích se v komentářích objevili také Piráti. Procentuálně 

byli sice zmíněni stejně často jako například SPOZ, v reálných číslech se jim ale 

věnovalo pouze minimum slov. 
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   Graf 5:  Procenta zmínek v kategoriích 
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Graf  6: Počet slov v každé kategorii 

3.3.3 Srovnání obou pohledů 

Při sledování diferencí mezi jednotlivými typy mediálních obsahů se dají zaznamenat 

různé tendence. Znovu se jako nejvíce zmiňovaná strana jeví ČSSD. Pravicové strany se 

ve zpravodajství a rozhovorech staví na druhou příčku. Zároveň vidíme určitý nezájem 

o hnutí ANO či KDU-ČSL, tedy subjekty, které v následujících volbách získaly 

dostatečný a možná i překvapující počet hlasů. Velký prostor, vzhledem k výsledku 

voleb, je dán straně SPOZ, a to hlavně v kategorii komentářů. Je tedy zřejmé, že o tuto 

stranu se zabývali samotní redaktoři Deníku. Z pohledu politického paralelismu by se z 

námi vytvořených dat dalo předpokládat, že tím, kdo v tomto případě vytváří vztah mezi 

stranou a médiem, jsou komentátoři Deníku. V jakém duchu se však této straně 

věnovali, se z našich dat zjistit nedá. Zástupci této strany se však objevili v tehdejší 

nevolené vládě, která si příliš pozitivních ohlasů médií nevysloužila. Vzhledem k tomu, 

jak velký prostor měla strana v rozhovorech, dá se předpokládat, že se objevila nejen v 

rozhovorech se zástupci strany, ale i jako téma jiných rozhovorů, což vysvětlujeme 

právě tehdejší politickou situací, ve které hráli zástupci SPOZ, jako tehdejší ministři 

vlády odborníků, výraznou roli.  

 Nejmenší zájem ve všech kategoriích byl o Pirátskou stranu, je tedy možné vidět 

určitý nezájem ze strany médií, na který Piráti před volbami upozorňovali. Tato strana 
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jako poměrně nový politický subjekt, nemá s největší pravděpodobností upevněné žádné 

vazby s médii, které by jí zajišťovali náklonnost vydavatelů, šéfredaktorů, či samotných 

novinářů tak, jak je tomu potřeba dle teorie politického paralelismu. Tento fakt, 

způsobený jak odlišností přístupu zástupců strany, tak jistou jejich revolučností, či 

nestandartností ve vystupování či samotném vzezření lídra strany, mohl mít za následek 

i jejich volební výsledek.  

3.3.4 Rozdělení obsahů v kategoriích v jednotlivých denících 

Jelikož se tato práce zabývá rozdílem mezi jednotlivými mutacemi stejného deníku, 

pozornost si zaslouží rozdělení prostoru jednotlivých subjektů mezi kategoriemi v obou 

periodicích. V Pražském deníku získávají obě největší pravicové strany větší prostor 

ve zpravodajských článcích a naopak více zmínek se o nich objevilo v rozhovorech 

tištěných na stránkách deníku Moravskoslezského. Podobný rozsah mají jak ODS, tak 

TOP 09 v kategorii komentářů v obou denících. Zatímco ODS má při součtu počtů slov 

v obou denících srovnatelné výsledky, u TOP 09 právě větší prostor v rozhovorech 

vytváří převahu v Moravskoslezském deníku. Tato strana tedy byla častějším tématem 

rozhovorů s moravskoslezskými lídry či zástupci kandidátek. 

ČSSD získala v obou periodicích největší prostor. V Pražském deníku se jí věnovalo 

více slov v kategorii zpravodajství, ale v porovnání s Moravskoslezským deníkem 

výrazně menší prostor mezi rozhovory. Dá se tedy říci, že v kraji s nejsilnější podporou 

byl o tuto stranu v rozhovorech velký zájem. Věnoval se prostor jak názorům 

samotných zástupců, ale i názorům zástupců jiných stran na samotnou ČSSD. Například 

17. října byl v Moravskoslezském deníku rozhovor s Miloslavem Kalouskem, v němž se 

dvě z pěti otázek týkaly ČSSD.  

Tento typ mediálního obsahu má v Moravskoslezském deníku oproti druhé mutaci 

mnohem větší prostor, který distribuuje mezi všechny sledované subjekty, avšak 

nejvýrazněji mezi SPOZ a ČSSD. Ostatní strany mají oproti Pražskému deníku pouze 

mírné navýšení, které se dá vysvětlit zvýšeným celkovým prostorem pro rozhovory. 

Naopak v Moravskoslezském deníku se v rozhovorech vůbec neobjevila Pirátská strana, 

i když ve zpravodajství měla v této mutaci drobnou převahu nad pražským 

zpravodajstvím. Hnutí ANO či Strana zelených nezaznamenaly žádný rozdíl v prostoru 

v rozhovorech.  
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Graf  7: Pražský deník 

Graf  8: Moravskoslezský deník 

Graf 7 - Pražský deník 
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3.4 Porovnání výběru bez duplicitních článků 

Vzhledem k tomu, že doposud se výzkum zabýval články, které se objevily v obou 

denících, můžeme se nyní zaměřit detailně na rozdíly v obsazích těchto dvou 

regionálních periodik. Z 299 článků jich 178 mělo svou kopii i v druhém deníku. Jinak 

řečeno 89 článků se v našem výzkumu objevilo dvakrát.  

Ze zbývajících 121 článků bylo 63% na stránkách Pražského deníku. V 

Moravskoslezském deníku bylo 45 článků bez duplikátu v druhém deníku. Z těchto 121 

článků bylo 71% zpravodajskými, 11% komentáři a 18% rozhovory.  

Dvanáct z těchto článků se na stránkách obou deníků objevilo 24. října. Určitou 

zvyšující se tendenci počtu článků můžeme sledovat dle modu, který se objevuje až na 

hranici 15. a 16. října, prvních 50% článků se tedy zaznamenalo do tohoto data, druhá 

polovina vznikla během posledních 10 dní před volbou.  

Průměrný rozsah článku z tohoto výběru je 470 slov. Články, které se objevovaly jen 

v jednom z obou periodik, jsou tedy v průměru kratší než články, které se objevily v 

obou tiscích. Nejrozsáhlejší článek z tohoto výběru má pouze 1606 slov, což je skoro o 

polovinu méně než nejrozsáhlejší článek z celého výzkumu.  

3.4.1 Procentuální poměr článků  

V 59% článků se objevila ČSSD. Dokonce ve čtyřech případech byl obsah těchto 

článků celý věnován této straně. Většina (28%) případů však byly pouze drobné 

zmínky. Druhým nejčastějším subjektem byla TOP 09, informace o této straně byly ve 

více než polovině ze 121 článků. Měla stejný poměr drobných zmínek jako strana 

předchozí a tři články byly celé o této pravicové straně. Následovala ODS, ta už se 

pohybovala pod hranicí 50%, zprávy o této straně však byly častěji rozsáhlejší než 

drobné.  

Následující strany měly velmi výrazný odstup od tří předchozích. Nejméně zpráv 

měli znovu Piráti, nejvíce překvapivě SPOZ. Většina z těchto stran se objevovala spíše 

v drobných či menších zmínkách. Jako o výjimce můžeme hovořit o hnutí Úsvit, které 

mělo dva články celé o svém programu a názorech, či Pirátskou stranu, která měla 

takový článek jeden. Více prostoru, i co do rozsahu zpráv, dostala také strana SPOZ, 

která měla celé články dva a k nim jeden, kde se objevila na více než polovině obsahu. 
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Graf  9: Procenta neduplikovaných článků o jednotlivých stranách 

Krátce se můžeme podívat i na odlišnosti v jednotlivých kategoriích, podobně jako 

byl zkoumán celý výběrový soubor v předchozích částech. Při porovnávání Pražského 

a Moravskoslezského deníku je signifikantní hlavně vyšší poměr rozhovorů v ostravské 

mutaci. Třetina ze 45 článků, které byly zaznamenány, byla zařazena do této kategorie. 

V deníku Pražském to byla pouze desetina. Naopak 79% článků v Pražském deníku 

byly zpravodajské. Znovu tedy platí, že Moravskoslezský deník se výrazně častěji 

zabývá politickou situací v rozhovorech.  

Při bližším zkoumání jednotlivých deníků jsme došli ke zjištění, že ČSSD byl dán 

větší prostor v moravskoslezské mutaci. Zmínka o této straně se objevila v 62% těchto 

článků (v druhém deníku pouze 55%) a navíc se všechny 4 články, které se celé 

věnovaly této straně, objevily právě v tomto deníku.  

Zároveň se však na stránkách Moravskoslezského deníku objevily i oba články 

hovořící v celé délce o ODS. Ostatní sledované strany nezískávají většího prostoru v 

jednom či druhém deníku. Výjimkou může být strana SPOZ, které se co do 

procentuálního vyjádření dostalo více pozornosti v Moravskoslezském deníku než v 

deníku Pražském, a to 33% : 26%, v tomto deníku výrazně převyšovala i co do rozsahu 

zpráv. Ve sledovaném období se v Moravskoslezském deníku objevily dva články celé 

o této straně a jeden článek s více než polovinou obsahu o SPOZ. Zajímavostí je, že dva 
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z těchto tří článků byly rozhovory a poslední byl komentář. Zemanovci tedy získávali 

prostor častěji v těchto kategoriích obsahů.  

3.4.2 Reálný počet slov o každém subjektu 

Z pohledu reálných počtů slov znovu výrazně převyšují ČSSD, ODS a TOP 09. 

Stejně jako při pohledu přes počty článků se za nimi objevuje SPOZ, v reálných číslech 

má zhruba o 1500 slov v článcích více než následující pětice stran, s poměrně stejným 

výsledkem. Nejméně slov se věnovalo Pirátské straně. Pohled na reálné počty slov s 

obsahem o daných stranách tedy pouze rozšiřuje rozdíly dané již při pohledu na počty 

článků. 

Graf  10: Počet slov v neduplikovaných článcích o jednotlivých stranách 

Jelikož rozdílnost obsahů jednotlivých deníků se nezmění po vyfiltrování 

duplikovaných článků, můžeme se podívat alespoň na to, kolik slov se objevilo pouze v 

jednom z nich a kolik jich bylo v obou článcích. Poměry totiž nejsou u všech stran 

totožné. V duplikovaných článcích jsou statě vytvářené pro celostátní zprávy, mezi 

neduplikovanými jsou spíše regionální události, rozhovory či komentáře. 

Slova jsou počítána celkem za oba deníky. V počtech duplikovaných je tedy článek 

započítán jednou za Pražský a jednou za Moravskoslezský deník. Na první pohled je u 

většiny subjektů jasné, že se většina "jejich" slov objevila jak v jednom, tak v druhém 
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periodiku. Kromě Pirátské strany, o které se hovořilo spíše v článcích regionálního 

pojetí, tedy těch, které se objevily právě jen v jednom deníku. Z analýz výše je dáno, že 

se jim více prostoru věnovalo v pražské mutaci.  

V neduplikovaných článcích znovu dochází k vyšší distribuci prostoru ČSSD, ODS a 

TOP 09. Nejblíže se jim v rozsahu přibližuje SPOZ. Tato strana však více ztrácí v 

článcích duplikovaných, kde byly častěji zmiňovány kromě tří jmenovaných stran i 

hnutí ANO, KSČM či hnutí Úsvit. Zemanovci tedy v celostátních článcích nezískávali 

tolik prostoru jako v článcích regionálních, z předchozích rozborů víme, že větší prostor 

jim byl poskytnut v Moravskoslezském deníku.  

Graf  11: Poměr slov v duplikovaných a neduplikovaných článcích 
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Závěr 

Výzkum, který sledoval obsah Pražského a Moravskoslezského deníku v 

předvolebním období od 26. září do 26. října, nepotvrdil vyřčenou hypotézu, že se deník 

vydávaný pro občany Prahy bude více zabývat vítěznou TOP 09. Prokázalo se však, že 

byl deník vydávaný v Ostravě více zaměřen na levicovou ČSSD.  

Převaha ČSSD jako subjektu s nejvíce prostorem byla zřejmá již při sledování 

rozsahů zpráv. Tato strana měla nejmenší procentuální zastoupení mezi drobnými 

zprávami, naopak se častěji objevily články s rozsáhlejšími informacemi o sociální 

demokracii. 

Nejenže deníky sdílejí řadu obsahů, a proto se ve více než polovině článků nemohly 

najít rozdíly mezi oběma periodiky, ale zároveň ani v článcích, které neměly své 

duplikáty, nebyla nalezena výraznější pravolevá polarita.  

Určité rozdíly v obsazích obou regionálních mutací deníku nalezeny byly. 

Zaprvé, Moravskoslezský deník se výrazně častěji zabýval politickými tématy v 

rozhovorech, naopak pražská verze preferovala zpravodajské články. Celkově se 

Pražský deník politickými stranami zabýval více.  

Překvapivým byl i rozsah prostoru věnovaný stranám, které se do Poslanecké 

sněmovny nedostaly a většina předvolebních výzkumů voličských preferencí jim velkou 

šanci ani nedávala. Řeč je o straně SPOZ, která se objevila ve více článcích než dnes již 

vládní strana KDU-ČSL či Úsvit přímé demokracie. S počtem zpráv překonala i Stranu 

zelených či Pirátskou stranu, které následně ve volbách získaly mnohem více hlasů než 

Zemanovci.  

Sledování regionů z pohledu politického paralelismu tedy nepřináší v tomto 

výzkumu předpokládané výsledky. Deník jako médium má jedno vydavatelství a 

majitele, což může vysvětlovat podobné výsledky distribuce mediálního prostoru v 

jednotlivých mutacích. Určujícím vlivem mohou být jak vydavatelé samotní, tak i 

preference šéfredaktorů či novinářů, tak jak jsou dimenze vlivu popisovány van 

Kempenovou.  

Regiony samotné mohou být příliš malou oblastí pro tak zásadní obsahové změny 

v jednotlivých mutacích. Jelikož neexistují žádné výzkumy politických preferencí 

čtenářů Deníku, můžeme se pouze domnívat, že důvodem převahy největší levicové 

strany v obou sledovaných mutacích může být převaha levicových čtenářů tohoto 
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periodika. Zároveň je však prokazatelné, že redakce Moravskoslezského deníku se 

levicovým stranám (ČSSD, SPOZ) věnuje častěji. Míra politického paralelismu je tedy 

v této mutaci větší.  

Zde naznačený výzkum preferencí čtenářů či žurnalistů regionálních deníků by byl 

rozhodně důležitým rozšířením informací získaných tímto výzkumem. Doplnil by 

celkový rámec politických preferencí největších celostátních deníků.  
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Summary 

The research was aimed at the content of Pražský Deník and Moravskoslezský Deník 

journal in the pre-election period from 26 September to 26 October. There was not 

confirmation the hypothesis that the daily published for the citizens of Prague will be 

more concerned with winning TOP 09 party, however Moravskoslezský journal was 

more focused on left-wing Social Democrats. The dominance of the Social Democrats 

as having the most space was obvious when watching scope of the report. This party 

had the smallest percentage of between retail news. On the contrary, more articles 

appeared with more extensive information on social democracy. Both Journals share a 

number of content and, therefore, more than half of the articles have the same content. 

To further there was no significant right-left polarity in the case of articles without their 

duplicates. Certain differences in the contents of the two regional newspaper mutations 

were found. First, Moravskoslezský deník significantly more often dealt with political 

themes in the interviews, while the Prague version preferred news articles. Overall, the 

Pražský deník concerned with political parties more. A surprising was the extent of the 

space devoted to parties that do not get the Chamber of Deputies while they were very 

small chance according the pre-election surveys of voter preferences. Namely the SPOZ 

party, which appeared in more articles than now ruling party KDU-ČSL or Úsvit přímé 

demokracie party. Both parties outnumbered Green Party or the Pirate Party on the 

number of articles. While Green Party and Pirate Party get many more votes than 

SPOZ. 

Tracking of journals in terms of political parallelism does not get results expected. Both 

Journals as a medium has one publisher and owner, which may explain the similar 

results for the distribution of media space in different versions. The decisive influence 

can be both publishers themselves, and preference editors and journalists, as the 

dimensions of influence described by van Kempen. Region itself may be too small for 

area for such fundamental changes in the content of individual mutations. Since there 

are no studies of the political preferences of Deník readers, we can only assume that the 

reason for the predominance of the biggest parties of the left-wing in both versions may 

be the predominance of left-wing readers of this journal. But it is also arguable that the 

editors of Moravskoslezský Deník pay more to the left-wing parties (Social Democrats, 
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SPOZ). Degree of political parallelism is therefore greater in this mutation. Here 

indicated research of preferences of readers and journalists of regional newspapers 

would be definitely important addition to the information derived from this research. It 

would add the overall framework of the political preferences of the biggest national 

journals. 
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