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Abstrakt 

 

Tato práce vychází z teoretických základů teorie agenda-setting, konkrétně z její části 

popisující vliv médií na veřejné mínění. Hlavními cíli práce je ověřit hypotézu, že 

teoretické předpoklady vlivu médií na veřejné mínění formulované teorií agenda-setting 

jsou platné v mediálním a veřejném prostoru v České republice a ověření homogenity 

obsahu agend jednotlivých médií a jednotlivých agend v rámci různých časových úseků. 

 

V empirické části je použita metoda obsahové analýzy a výsledky z průzkumů veřejného 

mínění ve vymezeném časovém úseku. Obsahová analýza se týká zpráv, které vybraná 

média uvádějí jako nejdůležitější. K analýze jsme vybrali tato média: Česká televize, 

Český rozhlas Radiožurnál, MF DNES a Právo. Analýza byla provedena na třech časových 

úsecích v rozmezí od 16. 12. 2013 do 2. 3. 2014. Dále byly použity výsledky výzkumů 

veřejného mínění realizovaných vždy po skončení časového úseku zahrnutého při 

obsahové analýze. Analyzovány byly odpovědi na otázku na nejdůležitější 

celospolečenská témata. Následně bylo vytvořeno srovnání výsledků obsahové analýzy a 

analýzy veřejného mínění. 

 

Na bázi výsledků výzkumu je diskutováno zhodnocení a možnosti aplikace teorie 

agenda-setting a jejího empirického výzkumu na české prostředí a popis charakteru 

hlavních témat a tematických kategorií mediální a veřejné agendy v českém prostředí. 

Mimo to práce přináší několik doporučení pro další výzkumy. Výzkum nepotvrdil ani 

jednu z vytčených hypotéz, nicméně většina dílčích zjištění této práce potvrzuje 

teoretické předpoklady, ale některá zjištění jsou k dřívějším poznatkům v protikladu. 
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Agenda-setting, Mediální agenda, Veřejná agenda, Veřejné mínění, Téma, Tematická 

kategorie 

 



 
 

Abstract 

 

This Bachelor thesis is based on the theoretical foundations of the agenda-setting 

theory, especifically the section describing the influence of media on public opinion. The 

main objective of this work is to verify the hypothesis that the theoretical assumptions 

of the impact of media on public opinion formulated by agenda-setting theory are valid 

in the media and public space in the Czech Republic and to verify the homogeneity of the 

contents of agendas of different media and individual agendas across different time 

periods.  

 

A content analysis method is employed in the empirical part along with the results of 

opinion polls within a limited timeframe. Content analysis  aims at those articles, which 

are showed to be the most important in selected media. The following Czech media have 

been chosen for the analysis: Česká televize, Český rozhlas Radiožurnál, MF DNES and 

Právo.  It was carried out on three time periods sectors between 12th December 2013 

and 2nd March 2014. The results of opinion polls realized after the end of time involved 

in the content analysis were used for further analysis. The analysis involved data on 

responses to the „Most Important Problem“ question. Then the comparation of the data 

from content analysis and analysis of public opinion pool have been done. 

 

Based on the results of the research this study discusses the possibility of application 

and evaluation of agenda-setting theory and it´s empirical research on the Czech 

environment and a description of the nature of the main issues in media and public 

agenda in the Czech environment. Moreover there are set few recommedations for 

future researchs. This study does not confirm any of the hypotesis, however the majority 

of partial findings of this study confirms the theoretical assumptions, but some of the 

findings do not corespond to them. 
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1. Úvod 

 

Bakalářská práce Vliv mediální agendy na veřejnou agendu v České republice vychází z 

teoretických základů teorie agenda-setting, konkrétně z její části popisující vliv 

masových médií, respektive zpravodajství masových médií na veřejné mínění. 

Teoretickými podklady budou především práce zahraničních autorů, například dílo 

McCombse, jednoho z hlavních představitelů teorie agenda-setting. 

 

Média hrají ve veřejném a politickém dění zásadní roli, naprostou většinu informací 

společenského a politického charakteru se lidé dozvědí pouze jejich prostřednictvím.  

Podle četných studií ze zahraničí, především z USA, obsah mediální agendy výrazným 

způsobem formuje veřejné mínění a politické rozhodování.  Pokud je mi známo, 

v českém prostředí existuje jen velmi málo studií vycházejících z teorie agenda-setting. 

Většinou se jedná o práce ryze teoretické, empirických prací je menšina a zabývají se 

pouze dílčími tématy.  

 

Ve své práci předpokládám, že koncepce této teorie, přestože byla formulována 

v sedmdesátých letech dvacátého století v USA, je relevantní i pro současná média 

v České republice. Jsme si vědom, že v současném mediálním prostředí hraje velmi 

významnou roli internet, ale domnívám se, že zde informace uvedené na zpravodajských 

webech odpovídají obsahu klasických masových médií. Předpokládám také, že agendy 

jednotlivých zpravodajských médií jsou si strukturou témat velmi podobné, a proto 

k analýze stačí použít pouze vzorek několika vybraných médií a není potřeba činit 

vyčerpávající výzkum. 

 

Práce začíná teoretickým úvodem, ve kterém bude představena mediální a veřejná 

agenda a hlavní pojmy, které jsou pro tuto práci relevantní. Následně budou uvedeny 

teorie o vzájemném vlivu těchto agend, především teorii agenda-setting, která je pro 

tuto práci klíčová a z jejichž předpokladů bude následně vycházet metodologie výzkumu. 

V empirické části bude analyzováno zastoupení nejčastějších témat a tematických 

kategorií v hlavních zprávách vybraných českých masových médií (hlavní zpravodajský 

pořad v případě televize a rozhlasu a titulní stránka u tištěných periodik) a ve veřejné 
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agendě, kterou reprezentují odpovědi na otázku MIP (Most Important Problem) 

z výzkumu veřejného mínění realizovaného CVVM. 
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2. Vymezení mediální a veřejné agendy 

 

2.1 Mediální agenda 

 

Mediální agenda označuje soubor informací, které jsou obsaženy ve sdělení daného 

média. V našem případě budeme za mediální agendu považovat obsah masových médií 

na území daného územního celku. Pod pojmem masová média si představujeme 

většinou nosiče informací, jakými jsou tiskoviny, rádio, televize a internet. Tato média 

jsou sledována významnou částí populace na daném území. Cílem této práce není 

prozkoumat obsah médií jako celek, pohled zúžíme pouze na část masových médií, 

kterou označujeme jako zpravodajství. 

 

 

2.1.1 Zpravodajství a jeho vztah k realitě 

 

Na zpravodajství lze nahlížet jako na soubor médiem předkládaných informací 

reflektujících aktuální realitu. Publikum zpravodajství daného média v naprosté většině 

nemá možnost bezprostředního kontaktu s uvedenou událostí. Z toho plyne, že 

zpravodajství se stává hlavním nebo jediným zdrojem informací o daném tématu. 

(Trampota, 2006)  McQuail (2009) upozorňuje na to, že zpravodajství si sice nedává za 

cíl diváka učit a jeho obsah je často velmi okrajový a rychle zastarává, přesto je však 

významným zdrojem, ze kterého lidé získávají informace a poučení. Luhmann (2000) jde 

ještě o něco dál, když tvrdí, že všechno, co o společnosti a světě, ve kterém žijeme, víme, 

víme díky masovým médiím. Zároveň však upozorňuje na fakt, že toho také hodně víme 

o samotných masových médiích a jsme si vědomi toho, že jim nemůžeme zcela věřit. 

Proto si klade otázku, jestli příjemci zpravodajství dané informace považují za realitu či 

nikoliv. Svými úvahami dochází k tomu, že za realitu publikum považuje konsistentní 

obsah systému, který má smysluplný význam. 

 

Kromě toho, jestli je předkládaná informace reálná, je pro diváka také podstatné, jestli je 

objektivní. Objektivní informace působí důvěryhodněji, a proto může být spíše přijata za 

reálnou.  Příjemce informace není u většiny případů schopný objektivitu daného sdělení 
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ověřit přímo, nicméně k hodnocení objektivity může použít indikátory, jakými jsou 

fakticita, přesnost, relevance a nestrannost dané zprávy. McQuail (2009) definuje 

fakticitu jako odpověď na otázky Kdo?, Co?, Kde?, Kdy? a Proč?, přesnost jako úplnost 

informace, relevanci jako její zajímavost či užitečnost, a nestrannost jako uvedení více 

rozdílných pohledů. Z definice uvedených indikátorů vyplývá, že ani jeden z nich 

objektivitu informace nemůže garantovat. I zpráva, která je uměle zkonstruovaná, může 

splňovat základní kritéria a pouhé uvedení dvou protichůdných názorů nás nutně 

nemusí dovést k pravdě. Stejně tak Luhmanem uváděná konzistence systému nic 

nevypovídá o vztahu daného systému k reálné situaci. 

 

Pro odlišení reality od jejího vnímání používá Luhmann (2000) pojmy operace a 

observace. Operace představuje děj, který je reálný ve smyslu skutečné reality, nikoli 

pouze jejího vnímání. Observace je popisem operace uvedeným v médiích. Tento popis 

je vytvořený zpovzdálí, tudíž přináší jen selektivní a zkreslený obraz skutečné operace. 

Dále pak upozorňuje na to, že média při výběru prezentovaných informací prezentují jen 

určité typy zpráv, a to takové, které splňují některou z následujících charakteristik: 

- Hovoří o něčem novém nebo nečekaném 

- Nastiňují konflikt, ve kterém je napětí, nejistota, ale také možné spekulace dalšího 

vývoje 

- Přinášejí přesná čísla, která působí dojmem nezvratitelné pravdivosti informace 

- Zabývají se výrazným porušením zavedených norem, například zákonů, morálky či 

profesní etiky 

- Mají lokální význam v prostoru dosahu publika 

Postman (1999) tvrdí, že v televizním vysílání je kladen důraz především (ne-li pouze) 

na prvky zábavy. Důraz na zábavu se týká i zpravodajských pořadů, jejich koncepce, 

stylizace i samotného výběru zpráv. Zábavu v médiích Postman nechápe jen ve smyslu 

předkládání obsahu, jenž lze považovat za legrační, ale také práci s dalšími emocemi, 

jako hrůza či vzrušení. Upozorňuje také na nutnost obrazového zachycení zprávy, 

protože zpráva, která není podpořená vizuálním důkazem, není zajímavá ani 

důvěryhodná. K vytvoření zprávy stačí poutavý záznam, nehledě na důležitost či 

relevanci zachycené skutečnosti. Z uvedených poznatků je tedy patrné, že některé druhy 

informací tedy mají větší šanci na uvedení ve zpravodajství než jiné a ani jednotlivé 

informace samy o sobě nejsou nutně objektivní. Mediální agenda proto nekopíruje 
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reálnou situaci, ale přináší pouze její značně zkreslený obraz, který ale publikum může 

za realitu považovat. 

 

Otázkou je, jestli je obraz reality vytvářený jednotlivými médii jednotný, nebo jestli 

každé médium přináší svůj vlastní obraz reality. Podle Nečase (2008) mezi tématy 

prezentovanými v médiích existuje vysoká míra podobnosti a agenda různých médií je 

poměrně uniformní. Podobný názor zastávají také Dearing a Rogers (1996), kteří tvrdí, 

že obsahy všech médií jsou podobné, rozlišnosti jsou třeba v čase, ve kterém pokrývají 

jednotlivá témata. Jedná se samozřejmě o agendu médií působících ve stejném prostoru 

zabývajících se obdobným typem zpravodajství. Důvod této uniformity nespočívá pouze 

v tom, že by všechna média potencionální témata selektovala stejným způsobem a 

docházela tak ke stejným závěrům. Výraznou roli hraje také intermediální agenda, tedy 

přebírání zpráv z jiných médií. Novináři si tak zjednodušují svou práci ve vyhledávání 

žádaných a srozumitelných informací. Podle Luhmanna (2000) jsou 

nejsrozumitelnějšími informacemi ty, které média sama vyprodukují. Reese a Danielain 

(1991) uvádějí, že směr vlivu je převážně z větších médií do menších. Menší média 

přebírají především zprávy, které se již osvědčily v agendě médií větších. 

 

 

2.1.2 Vysílatelé a příjemci sdělení zpravodajství 

 

Když hovoříme o selekci témat do zpravodajství, je potřeba uvést pojem gatekeeping, 

který lze do češtiny přeložit jako „hlídání brány“. Myšlena je imaginární brána z reálného 

světa, skrz kterou prochází vybraná témata do obsahu média.  Vzhledem k tomu, že 

prostor v každém médiu je značně omezený, musí u brány do každého média stát někdo, 

kdo bránu „hlídá“. Tento „hlídač“, většinou novinář, editor nebo vydavatel, ale třeba také 

cenzor, z nepřeberného množství informací v reálném světě vybírá ty, které budou 

v agendě daného média uvedeny. Pojem gatekeeping zavedl americký sociolog White 

v padesátých letech dvacátého století. White rozlišuje dva důvody k zamítnutí zprávy. 

Obsahový, tzn., že daná zpráva za zveřejnění nestojí, a organizační, který naráží na 

nedostatek prostoru v daném médiu. (Trampota, 2006) Louw (2005) píše, že politici v 

současnosti nemají de facto jinou šanci, jak promlouvat k široké veřejnosti než skrze 

masová média, a proto se snaží sebe a své názory v médiích zviditelnit, v kontextu 
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gatekeepingu můžeme říci „protlačit skrz bránu“. Zároveň přisuzuje novinářům klíčovou 

úlohu v tvorbě a změnách politické agendy prostřednictvím zpráv, které se rozhodnou 

do mediálního obsahu umístit, a jejich interpretace. Dále upozorňuje na pojem „hlídací 

pes“, kterým John Delane označil novináře a přičlenil jim tak funkci dozoru nad činností 

politiků a ochrany demokracie. Nehledě na to, jestli „hlídací pes“ svůj úkol splňuje či 

nikoliv, je práce novinářů tímto způsobem vnímána a většina lidí nemá přímou možnost 

si informace o politickém dění přímo ověřit. Lze předpokládat, že obsahové důvody 

k vyčlenění nebo začlenění zprávy do mediálního obsahu mohou být ekonomického, 

politického nebo ideologického charakteru. Nemusí tedy nutně zohledňovat pouze 

zajímavost či důležitost tématu. 

 

Skupinu lidí, kteří informace ze zpravodajství přijímají, označujeme jako publikum. 

Názory a pohled na realitu může být členy publika přijímaným zpravodajstvím ovlivněn. 

Podle Trampoty však neexistuje žádné jedno homogenní publikum, a to ani v rámci 

jednoho média či jeho výseku. „Vzhledem k tomu, že jednotliví příjemci přistupují ke 

zprávám různým způsobem, je lépe […] mluvit o různých publicích s odlišnými motivy, 

pozorností a rozdílným vnímáním významu zpráv.“ (Trampota, 2006, p. 127) Tato 

rozdílnost vnímání zpráv se zpětně projevuje v rozdílnosti účinků na dané publikum, 

které se mohou projevovat na odlišných úrovních společnosti, a lze na ně nahlížet 

z hlediska různých kritérií.  (Škodová, 2008) 

 

 

2.1.3 Vnitřní struktura mediální agendy 

 

Mediální agenda obsahuje různé typy zpráv, jejichž množství a proporce jsou 

předmětem našeho výzkumu. Zprávy lze třídit podle nejrůznějších klíčů. Trampota 

(2006) uvádí jako příklad dvě typologizace zpráv. Typologizace Johna Harteye citované 

z práce Understanding News se na zprávy dívá z hlediska témat. Jednotlivé tematické 

kategorie pak jsou: 

 Politické události (domácí) 

 Ekonomické události 

 Zahraniční události – především vztahy vlád mezi sebou 

 Domácí události – lidsky jímavé příběhy 
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 Příležitostné události 

 Sport 

Jinou uvedenou typologizaci, tentokrát z hlediska časového zakotvení zprávy, přebírá 

Trampota (2006) ze studie Making News: A Study in the Construction of Reality od Gay 

Tuchmanové. Ta zprávy dělí na: 

 Horké novinky – hard news 

 Doplňující informace – soft news 

 Vyvíjející se zprávy – developing news 

 Průběžné zprávy – continuing news 

Obě typologizace představují obecný průřez mediálním obsahem. Proporce jednotlivých 

kategorií se může lišit dle zaměření a publika daného média. Zvláštním druhem události, 

kterou lze za jistých okolností začlenit do jakéhokoli z uvedených typů, je pseudoudálost. 

Přestože se nejedná o observaci reálné operace, bývá pseudoudálostem, jak médii, tak 

publiky, často věnována značná pozornost. Trampota v knize Zpravodajství pojem 

pseuodoudálost vysvětluje jako událost, která je uměle zinscenovaná, často přímo 

konkrétním médiem za účelem následné mediace. Příkladem pseudoudálosti může být 

například tisková konference nebo řízený únik informací. (Trampota, 2006) 

 

 

2.2 Veřejná agenda 

 

Veřejnost a veřejné mínění jsou často používané pojmy, nicméně existuje více možných 

pohledů na to, co znamenají. Stejně jako můžeme hovořit o různých publicích (byť třeba 

se jedná o skupiny lidí přijímajících stejné informace ze stejného média), nabízí se 

spekulace, že existuje také více veřejností a více veřejných mínění odvíjejících se od 

odlišných témat, životních zkušeností či sociálních skupin. Tato práce se bude zabývat 

obsahem veřejného mínění, tedy veřejnou agendou. Červenka a Kalvas (2008) 

v příspěvku do sborníku Agenda-setting: teoretické přístupy nabízejí vymezení pojmu 

veřejná agenda jako celkovou reflexi různých témat ve veřejnosti v daném čase. Zároveň 

také připouštějí řadu dílčích aspektů, jakými jsou úroveň informovanosti či míra 

důležitosti, jaká je tématům připisována, a upozorňují na potřebu vymezení skupiny, 

jejíž veřejnou agendu sledujeme. Jako veřejnost můžeme chápat stejně rodinu, určitou 

sociální skupinu, populaci žijící v dané oblasti či dokonce i lidstvo jako celek. V kontextu 
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teorie agenda-setting se za veřejnost považuje většinou obyvatelstvo daného území, kde 

byl na reprezentativním vzorku realizován dotazníkový průzkum. Veřejná agenda pak 

znamená souhrn odpovědí dotázaných respondentů, kteří veřejnost zastupují. V naší 

práci za veřejnost budeme považovat obyvatelstvo České republiky reprezentované 

vzorkem respondentů pro výzkum CVVM a za veřejnou agendu odpovědi těchto 

respondentů. 

 

 

2.2.1 Veřejný problém 

 

Tématem veřejné agendy může být prakticky jakákoli záležitost, která se ve veřejnosti 

(ať si veřejnost ohraničíme jakýmkoli způsobem) řeší.  Kalvas (2008) používá anglický 

pojem „issue“, který překládá jako „problém veřejného zájmu“ nebo též „veřejný 

problém“. Zároveň je možný překlad „téma“, tzn. nejen problém v pravém slova smyslu, 

ale i jakákoli skutečnost, která je objektem zájmu. Veřejný problém, respektive téma, 

není však pouze součástí agendy veřejné, analogicky se může vyskytovat v agendě 

mediální, kde je reprezentován hlavními tématy mediálního obsahu. Dearing a Rogers 

(1996) uvádějí několik teorií šíření tématu ve veřejném mínění, respektive šíření 

vnímání daného tématu (či veřejného problému) jako důležitého. Tyto teorie potažmo 

mohou vysvětlovat i přejímání určitých názorů a postojů.  Mezi nejvýraznější teorie patří 

tzv. „Bandwagoon effect“ popsaný O´Gormanem. Tato teorie popisuje tendenci lidí 

k přejímání názoru, který považují za většinový. Naopak „spirála mlčení“, o které mluví 

Noelle-Neumannová, popisuje postupně se zvyšující tendenci mlčet o tématu, jež je 

potlačeno tématem jiným, většinově přijímaným. Teorie o sociálních hnutích popsané 

Blumerem a Gamsonem hovoří o kolektivním řešení určitého problému. V uvedených 

teoriích mediální působení může, ale nemusí mít vliv. 
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3. Vliv mediální agendy na veřejnou 

agendu 

 

3.1 Vývoj teorií mediálních účinků 

 

Teorie o vlivu masových médií na veřejné mínění se objevují již od začátku dvacátého 

století. McQuail (2009) dělí jejich historický vývoj do čtyř fází: Nejstarší je teorie 

všemocných médií, která převládala od začátku dvacátého století do konce třicátých let. 

Přesvědčení, že média výrazným způsobem ovlivňují svá publika, v této době nebylo 

podloženo empirickými výzkumy, pouze pozorováním vysoké popularity tisku, rozhlasu 

a filmu. Ve druhé fázi byla teorie mocných médií vystavena zkoušce. První empirické 

studie zpochybňující všemocnost médií se objevily ve třicátých letech. Objevovaly se 

například výzkumy kampaní a vlivu dalších složek mediálního obsahu, které ukázaly na 

mnohem nižší účinek, než se předpokládalo. Pod vlivem Katzovy a Lazarsfeldovy práce 

Personal Influence roku 1955 a práce The Effect of Mass Communication vydané 

Klapperem v roce 1960 vznikl „mýtus nulového účinku médií“. Fáze znovuobjevení 

mocných médií se objevuje v šedesátých letech jako opozice proti „mýtu nulového 

účinku“. Mnohé výzkumy spoléhaly na vliv stupně vystavení mediálním podnětům na 

měření postojů, mínění informovanosti a chování. Začaly se také objevovat studie 

zabývající se tím, jak média formují obsah sdělení. Toto třetí období je dobou vzniku 

teorie agenda-setting, která se vrací k teoretickým předpokladům fáze všemocných 

médií a mimo to přináší i první empirické poznatky, které tyto předpoklady potvrzují. 

Poslední fází, objevující se ke konci sedmdesátých let, je tzv. „dohodnutý“ vliv médií. 

Tato fáze přináší teorii, podle které mediální účinek spočívá v konstruování významů, 

které pak publika na základě „dohody“ včleňují do vlastních významových struktur. 

S vlivem médií na veřejné mínění se tedy počítá, není však absolutní, ale míra tohoto 

vlivu je spoluutvářena publikem.  
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3.2 Teorie agenda-setting 

 

3.2.1 Vznik teorie agenda-setting 

 

Za přímý teoretický podklad teorie agenda-setting je považována Lipmannova kniha 

Public Opinion. (Protess & McCombs, 1991) První kapitola Lippmanovy knihy z roku 

1922 se jmenuje The World Outside and the Pictures in Our Heads. „Světem venku“ je 

myšlena ta část reality, se kterou nemáme vlastní přímou zkušenost, „obrazy v našich 

hlavách“ jsou pak představy, které o „světě venku“ máme. Tyto představy jsou vytvořeny 

pod vlivem mediálního obsahu. Ten je však kvůli omezeným kapacitám novinářů 

redukován na pouhou výseč reality. Zpravodajství podle Lippmana není obrazem 

sociálních podmínek, ale jen těch aspektů, které se do něj samy vnutily. (Lippmann, 

1991) Na stanovení teoretických základů prvních výzkumů teorie agenda-setting se 

výrazně podílela kniha The Press and Foreign Policy, kterou vydal Bernard Cohen v roce 

1963, konkrétně zde předkládaná teze o vlivu médií na společnost. Cohen zde tvrdí, že 

média nedokáží lidem říci, co si mají myslet, nicméně velice úspěšně dokáží sdělit, na co 

mají lidé myslet. (McCombs 2009) Vznik teorie agenda-setting spadá do doby 

McQuailovi třetí fáze vývoje teorií mediálního účinku a její rozvoj pokračoval i ve fázi 

„dohodnutého“ vlivu médií. Přímým začátkem výzkumů teorie agenda-setting pak byla 

práce McCombse a Shawa The Agenda-Setting Function of Mass Media. Neméně 

významná je Funkhouserova práce The Issues of the Sixties: An Exporatoty Study in 

Dynamics of Public Opinion.  

 

Článek The Agenda-Setting Function of Mass Media, poprvé publikovaný v roce 1972 

v časopise The Public Opinion Quarterly, zpracovává první empirický výzkum teorie 

agenda-setting, který se uskutečnil ve městě Chapell Hill, výzkum je proto 

v akademickém prostředí známý jako Chapell Hill Study. Výzkum se konal v době 

předvolební prezidentské kampaně, při které se, dle předpokladů autorů, voliči na 

základě sledování médií rozhodovali o tom, koho budou volit. Volební rozhodování pak 

mělo být určeno nejdůležitějšími tématy. Výchozí hypotéza studie předpokládala, že 

spolu budou korelovat hlavní témata v agendě mediální, veřejné i politické. McCombs a 

Shaw (1991) pracovali s důslednou obsahovou analýzou témat nejčtenějších novin a 

časopisů, stejně jako televizního zpravodajství. Dále se pak dotázali sta respondentů 
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vybraných z řad nerozhodnutých voličů z Chapell Hill na to, co považují za 

nejvýznamnější celospolečenský problém. Tento typ otázky se označuje zkratkou MIP 

(Most Important Problem). V diskuzi studie autoři přiznávají, že hypotéza potvrzena 

nebyla, ale tendence ke korelaci témat veřejné a mediální agendy zde je. Z těchto 

poznatků usuzují, že masová média mají na veřejné mínění větší vliv než jakékoli další 

alternativní vlivy. 

 

Článek Raye Funkhousera The Issues of the Sixties: An Exporatoty Study in Dynamics of 

Public Opinion vyšel v časopise The Public Opinion Quarterly v roce 1973. I tato studie si 

klade za cíl hledat vztah mezi hlavními tématy mediální a veřejné agendy. Funkhouser se 

zabývá mnohem širším výběrovým vzorkem než Chapell Hill Study, konkrétně veřejnou a 

mediální agendou celých Spojených států a časovým úsekem od roku 1960 do roku 

1970. K analýze použil obsahovou analýzu masových médií a data z Gallupova šetření 

odpovídající na otázku typu MIP: „Jaký je nejdůležitější problém, kterému čelí Amerika?“ 

Funkhouser (1991) studii uzavírá tím, že existuje poměrně přesvědčivá korelace mezi 

mediální a veřejnou agendou. Zároveň poukazuje na to, že tato korelace již neplatí ve 

vztahu obou agend k reálným událostem. Kalvas a Kriegel (2007) se domnívají, že tento 

slabý vztah k realitě až příliš poznamenal další vývoj výzkumů vlivu médií na veřejné 

mínění, které tak sílu médií často nadhodnocují.  

 

 

3.2.2 Princip teorie agenda-setting a základní pojmy 

 

Teorie agenda-setting popisuje vzájemný vliv tří agend. Zjednodušený popis této teorie 

říká, že témata se nejprve objevují v agendě mediální, odkud přechází do agendy 

veřejné, z které se následně přesouvají do agendy politické. Celý proces je možné vnímat 

jako neustálou soutěž témat o probojování se z jedné agendy do druhé. (Dearing & 

Rogers, 1996) Zároveň však existuje řada teorií i studií, které poukazují jiný směr 

přesunu témat mezi agendami, například z veřejné do mediální. Je také možné, že 

empiricky zjištěné asociace mezi mediální a veřejnou agendou jsou ve skutečnosti 

nepravou korelací způsobenou jiným vlivem, například reálným děním. (Kalvas & Kriedl, 

2007) Podle Kalvase (2009) je statisticky signifikantní vztah veřejné agendy s mediální 
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velikostí tématu, nikoli však s postavením tématu na mediálním žebříčku či mediální 

homogenitou. 

 

McCombs, jeden z autorů teorie agenda-setting popisuje její základní principy přesunu 

témat z mediální agendy do agendy veřejné takto: 

 

„Novinová sdělení nám nepřebernými způsoby dokážou napovědět, jaká je relativní 

významnost určitého tématu v denní agendě. Hlavní zpráva na titulní straně, rozdíl 

mezi titulní stranou a dalšími stranami, velikost nadpisu, a dokonce i délka zprávy – 

to vše vyjadřuje významnost témat ve zpravodajské agendě. […] Napovědět dokáže 

také pozice zprávy ve vysílání a délka jejího trvání. Pro všechna zpravodajská 

média platí, že pokud se některé téma den po dni objevuje znovu, jde o nejmocnější 

sdělení o jeho důležitosti. 

Veřejnost využívá tuto nápovědu ohledně významnosti v médiích k tomu, aby si 

uspořádala své vlastní agendy a rozhodla se, která témata jsou nejdůležitější. Po 

určité době začne veřejnost považovat za nejdůležitější ta témata, na něž je kladen 

důraz ve zprávách. Agenda zpravodajských médií se stává, do značné míry, 

veřejnou agendou. Jinými slovy, zpravodajská média nastolují veřejnou agendu. […] 

 

Role zpravodajských médií při nastolování agendy tkví v ovlivňování významnosti 

témat, tedy v ovlivňování toho, zda podstatnému množství lidí bude skutečně stát za 

to si na dané téma vůbec vytvořit svůj vlastní názor.“ (McCombs, 2009, p. 26-27) 

 

Trampota zdůrazňuje, že proces nastolování agendy není otázkou jednorázového výběru 

tématu, nýbrž se jedná o dlouhodobější kumulativní účinek opakovaného výběru zpráv 

pojících se k danému obecnějšímu výběru. (Trampota, 2006) McCombs (2009) z 

řady empirických zjištění odvozuje, že přenos informací z mediální agendy do veřejné 

trvá čtyři až osm týdnů a že noviny mají dvakrát větší vliv než televizní zpravodajství. 

Zároveň zprávy uvedené na titulních stranách novin mají dvakrát větší množství čtenářů 

než zprávy na dalších stranách.  

 

Podle Kalvase (2009) existují tři koncepty, které mají přímý vliv na přejímání informací 

z agendy televizního vysílání do agendy jednotlivého diváka (jinými médii se v této části 
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své práce Kalvas nezabývá, ale lze předpokládat podobné charakteristiky). Těmito 

koncepty jsou model paměti, model důvěry médiím a model individuálních šancí a 

priorit. Ve své disertační práci stanovuje tyto hypotézy, ke kterým se na bázi výsledků 

svého výzkumu následně přiklání: 

 

„H1: Podobnost mezi agendou diváka a agendou televizního zpravodajství se 

zvyšuje s růstem frekvence sledování televizního zpravodajství. 

[…] 

H2: Osoba, která důvěřuje televiznímu vysílání, vykazuje vyšší úroveň podobnosti 

mezi její agendou a agendou televizního zpravodajství. 

H3: Vztah mezi podobností agend televizního zpravodajství a diváka na jedné 

straně a frekvencí sledování televizního zpravodajství na druhé straně platí pouze 

pro osoby, které důvěřují televiznímu zpravodajství. Tento vztah je konstantní pro 

osoby, které zpravodajství nedůvěřují. 

[…] 

H4: Vztah mezi podobností agend televizního zpravodajství a diváka na jedné 

straně a frekvencí sledování televizního zpravodajství na druhé straně není lineární. 

V první fázi se podobnost zvyšuje s růstem frekvence sledování televizního 

zpravodajství, ale od určitého zlomového bodu s dalším růstem frekvence tato 

podobnost klesá.“ (Kalvas 2009, p. 57-58) 

 

V kontextu teorie agenda-setting nelze nezmínit pojmy priming (vypíchnutí) a framing 

(rámcování). Pojem priming vysvětluje Tabery jako spojení „mezi významností objektu 

(tématu) v médiích danou nastolením agendy a názory členů publika, konkrétně má 

možnost ovlivnit směřování jejich názorů např. vůči jiným příbuzným tématům. Vypíchnutí 

pracuje s psychologickými pojmy jako dostupnost (accessibility) názorů nebo informací. 

Média, která přinášejí lidem stále nové informace, jsou největším stimulem pro práci 

s postoji, pro jejich dostupnost, dosažitelnost, aktivaci. Pokud média kladou důraz na 

nějaké určité téma, může to u členů publika na čas zvýšit zmiňovanou dostupnost postojů.“ 

(Tabery 2008, p. 37) Priming tedy může zásadním způsobem předurčit, kterou část 

mediálního obsahu bude publikum považovat za důležitou a bude jí proto i věnovat větší 

pozornost. Framing označuje způsob, jakým je dané téma vyloženo. Rámcování lze 

vyložit jako kauzální interpretaci problému nebo tak, že některé atributy problému se 
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zamlčí a jiné zdůrazní. (Kalvas, Váně, Štípková & Kreidl, 2012) Rámec, ve kterém je téma 

prezentováno, tedy může ovlivnit postoje a názory členů publika k danému tématu. 

Priming a framing tedy spoluutváří náhled publika na významnost a kontext témat 

v mediální agendě, což následně může zásadně ovlivnit strukturu a obsah veřejné 

agendy. 

 

Významnou roli ve vnímání důležitosti tématu může hrát také osobní zkušenost diváka a 

rozdílný zájem o různá témata. Například dlouhodobě nezaměstnaný divák může svou 

pozornost soustředit na zprávy týkající se nezaměstnanosti a ostatní témata, byť třeba 

pokrývají mnohem větší část mediálního obsahu, zcela ignorovat. (Dearing & Rogers, 

1996) Osobní zkušenost s významným celospolečenským problémem se ale ve vnímání 

jeho důležitosti projevuje u různých témat různým způsobem. V českém prostředí 

například ve vzorku nezaměstnaných bylo na otázku MIP dáno více odpovědí spojených 

s problematikou nezaměstnanosti častěji než ve vzorku všech respondentů. Naopak 

respondenti postižení v době sběru dat nedávnými povodněmi tuto problematiku 

zmiňovali ve srovnatelné míře, v jaké se objevovala v odpovědích celého vzorku. (Kalvas, 

2009) Lidé s určitou zkušeností se tedy na zpravodajství mohou dívat pouze optikou 

určitého rámce nebo přihlížet pouze k vypichování některých typů témat. 

 

Jak jsme si uvedli již výše, ve zpravodajství dostávají často přednost ty zprávy, které jsou 

něčím výjimečné, zábavné nebo nečekané. Takové zprávy ale nemusí mít s reálným 

děním ve společnosti mnoho společného, nebo naopak mohou upozornit na dlouhodobý 

problém, kterému je ale po většinu času věnováno málo pozornosti. Medializací 

dlouhodobých problémů se zabývá Downs v teorii Issue-Attention Cycle. Mnohá 

ekologická témata, kterými se ve svém výzkumu zabýval, patří mezi klasické dlouhodobé 

problémy, které existují nehledě na to, jestli jsou medializovány a jestli je veřejnost jako 

významné problémy vnímá. Období, kdy problém reálně existuje, ale není jí věnována 

pozornost, Downs označuje jako předproblémové stádium. Z problému se stává téma 

mediální agendy až ve chvíli, kdy se objeví nečekaná „alarmující událost“ jako třeba 

demonstrace nebo tragédie spojená s dlouhodobým problémem (např. etnicky 

motivovaná vražda v oblasti, kde je dlouhodobý problém s rasovou nenávistí). Následně 

se téma přesouvá do agendy veřejné a společnost začne hledat řešení daného 

dlouhodobého problému. Po určité době ale společnost zjistí, že řešení by bylo příliš 
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nákladné a znamenalo by snížení komfortu většiny, načež se téma z obou agend vytrácí. 

Daný problém navzdory své absenci v agendách v reálném světě zůstává dál. Downs 

(1991) říká, že popsaný princip se týká především problémů menšin, záležitostí, které 

přinášejí užitek většině či mocné menšině, nebo témat, která nejsou vnitřně vzrušujícími 

problémy, ale jsou právě ukazovány. Dearing a Rogers (1996) používají termín 

„spouštěcí událost“, která vytváří téma mediální agendy a následně veřejné agendy. 

Taková událost má větší vliv než události reálné, protože působí značným efektem. Může 

se jednat například o nečekanou tragédii nebo emotivní reportáž. „Spouštěcí událost“ 

může splývat s „alarmující událostí“ z Downsovy teorie. Pro výzkum mediální a veřejné 

agendy jsou oba uvedené principy důležité, protože do nich vnášejí témata, která jsou 

v reálném světě buď zcela minoritní, nebo naopak velmi důležitá, nicméně jejich reálné 

působení v čase neodpovídá době mediálního pokrytí a veřejného zájmu. 

 

 

3.2.3 Další vývoj teorie agenda-setting 

 

Po zmíněných studiích se objevila celá řada dalších, které podle McCombse více či méně 

potvrdily korelaci mediální a veřejné agendy. Sám McCombs výsledky dalších výzkumů 

komentuje takto: 

 

„Účinky nastolování agendy jsou dalekosáhlé. Pozorováním byly zjištěny účinky 

nastolování agendy v malých i velkých městech po celých Spojených státech. Byly 

zjištěny také ve světě ve městech tak rozdílných, jako jsou Tokio v Japonsku a 

Pamplona ve Španělsku, stejně jako v odlišných zemích jako Argentina a Německo. 

Dohromady existuje více než 400 empirických studií nastolování agendy, z nichž 

mnohé navázaly na příklad studie z Chapel Hill a byly provedeny během 

předvolebních kampaní, jiné sledovaly veřejné mínění mimo období voleb.“ 

(McCombs 2009, p. 69) 

 

Na jiném místě stejné knihy McCombs (2009) uvádí, že vliv této teorie byl prokázán i na 

vzorcích historických úseků dávno před definováním této teorie. Mediální vliv se podle 

něj prokázal například už v době před vyhlášením nezávislosti USA, tedy v průběhu 

osmnáctého století.  
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Výzkum teorie agenda-setting je sice založen primárně na hledání vztahu mezi 

mediálními obsahy a preferencemi veřejnosti, nicméně pozdější modely jsou rozšířené o 

další aspekty, jako je vliv politické agendy nebo vztah mediální a mimo-mediální agendy. 

(Nečas, 2008) Podle Burda (1991) se většina výzkumníků příliš spoléhá na 

zjednodušený jednodimenzionální přístup v produkci a výrobě veřejného mínění a 

politiky. Studie zabývající se teorií agenda-setting kritizuje také za to, že počítá 

s přehnanou mocí mediálních technologií a stojí na naivních předpokladech, že existuje 

racionální lidská přirozenost a objektivní „veřejný zájem“.  

 

Výzkum teorie agenda-setting se v posledních letech značně komplikuje nástupem 

internetu. Internetové zpravodajství v mnoha ohledech funguje velmi odlišným 

způsobem než tisk, televizní a rozhlasové vysílání, tedy média, která byla v klasických 

výzkumech této teorie analyzována. Na analýzu internetového zpravodajství proto není 

možné aplikovat totožné výzkumné metody. Mnoho tištěných titulů již má svoji on-line 

verzi, jiná média již ani tištěnou verzi nemají a existují pouze na internetu. (Wimmer & 

Dominick, 2011) Polský badatel Walczak (2010) vytvořil studii vycházející z teorie 

agenda-setting, ve které vlivu internetových zpravodajských portálů přiřazuje dokonce 

takovou váhu, že se ve svém výzkumu zaměřuje pouze na ně a klasická média do 

výzkumu nezahrnuje. Skupina sociálních vědců z Jižní Koreje poukázala na existenci 

vzájemného ovlivnění mezi agendami tištěných a on-line médií. (Lee, Lancenforfer & 

Lee, 2005) Do naší analýzy internetová média zahrnuta nejsou. Předpokládáme, že 

v českém prostředí témata obsažená v agendách klasických médií korespondují s tématy 

ukazovanými na zpravodajských webech.  K tomuto předpokladu docházíme z důvodu, 

že největší české zpravodajské portály jsou redakčně propojeny s redakcemi klasických 

médií.  

 

Kromě on-line verzí klasických médií mohou mediální agendu značným způsobem 

pozměnit například multimediální a interaktivní prvky komunikačních webů, jakými 

jsou například takzvané sociální sítě nebo blogy. V práci čínského vědce Luo (2014)  je 

dokonce část obsahu internetu považována nikoli za mediální agendu, ale za specifickou 

formu agendy veřejné. Luo pak na bázi tohoto předpokladu zkoumá vliv „on-line 

veřejného mínění“ na mediální a politickou agendu v Číně. I tyto prvky veřejně přístupné 

internetové komunikace v naší analýze zanedbáváme. Předpokládáme, že mají 
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podobnou funkci jako vliv interpersonální komunikace, který také není možné analýzou 

vycházející z klasické formy teorie agenda-setting postihnout. 

 

 

3.2.4 Agenda-setting v českém prostředí 

 

V českém prostředí zatím teorii agenda-setting nebylo věnováno příliš mnoho 

pozornosti. Pokud je mi známo, neexistují ani překlady všech zásadních prací klasiků 

této teorie. Z původně českých teoretických prací je nejvýznamnější sborník Agenda-

setting: teoretické přístupy editovaný Markétou Škodovou. Empirické práce se doposud 

zabývaly jen dílčími souvisejícími tématy.  Škodová s Nečasem editovali sborník Veřejná 

a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry, který obsahuje 

několik dalších dílčích výzkumů. Dále můžeme uvést například výzkum intermediální 

agendy českých médií publikovaný Trampotou a Nečasem (2007) v časopise Naše 

společnost roku 2007, který se mimo jiné zabývá problematikou gatekeepingu. 

 

Zatím nejširší studii ověřující principy teorie agenda-setting v českém prostředí vytvořil 

Kalvas. Dizertaci obhájenou na Západočeské univerzitě vydal v knize Nastolování 

agendy: Role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti a genderu. Kalvas 

zkoumal několik dílčích výzkumných otázek, každou na jiném časovém vzorku. 

K analýze použil data z CVVM na otázku MIP a monitoringy poskytnuté společností 

InnoVatio. V závěru své práce vyvozuje čtyři podstatné poznatky o některých aspektech 

fungování procesu, který teorie agenda-setting popisuje: 

 

- „Proces nastolování agendy je založen na fungování lidské paměti […] 

- Tematická struktura obsahu zpravodajství nemá vliv na proces nastolování veřejné 

agendy […] 

- Osobní zkušenost má pouze omezený vliv na proces nastolování veřejné agendy […] 

- Při nastolování agend se velmi pravděpodobně uplatňuje dvojstupňový tok 

komunikace“ (Kalvas 2009, p. 121-125) 

 

Kalvas v závěru své práce doporučuje pro další výzkumy vylepšené metodologie 

zkoumání aspektů, kterým se ve své dizertaci věnuje.  Kromě toho existuje i celá řada 
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dalších výzkumných otázek a metodologických přístupů, které v českém prostředí zatím 

zkoumány nebyly. Není mi například známo, že by existoval výzkum obsahu mediální a 

veřejné agendy a jejich vzájemného vlivu v porovnání několika po sobě jdoucích 

časových úseků. Tato práce si klade za cíl pokusit se takovou analýzu v českém prostředí 

udělat. 

 

 

3.3 Cíle empirické části této práce 

 

Cílem empirické části této práce je vytvoření analýzy, ve které bude sledován obsah 

mediální a veřejné agendy ve třech po sobě jdoucích časových úsecích v České republice. 

Budu zde testovat asociaci obsahů jednotlivých agend. Otestuji uniformitu agend 

jednotlivých médií v daném časovém úseku, kterou předpokládá Nečas (2008) a kloní se 

k ní také Dearing a Rogers (1996) s námitkou, že témata jsou rozdílnými médii 

pokrývána v odlišných časových úsecích. Dále budu sledovat uniformitu obsahu každé 

ze sledovaných agend v průběhu všech sledovaných časových úseků, abych ověřil, zda je 

obsah agend tematicky stabilní nebo naopak citlivý na vliv výrazných krátkodobých 

témat. V neposlední řadě otestuji asociaci mezi obsahem mediální agendy a agend 

jednotlivých médií s agendou veřejnou, která je základním předpokladem teorie agenda-

setting. 

 

Pro náš výzkum si stanovuji následující hypotézy: 

1. Zastoupení témat a tematických kategorií v hlavních zprávách masových médií se 

shoduje s jejich zastoupením mezi nejvýznamnějšími celospolečenskými 

problémy označenými respondenty výzkumu veřejného mínění. 

2. Zastoupení témat a tematických kategorií v hlavních zprávách různých médií se 

vzájemně shodují. 

3. Zastoupení tematických kategorií se shodují v rámci každé agendy v různých 

časových úsecích. 

 

Výzkumné otázky vycházející ze stanovených hypotéz, které si pokládám, jsou tyto: 

1. Jaké je procentní zastoupení témat a tematických kategorií v agendách 

jednotlivých médií, v celkové mediální agendě a ve veřejné agendě? 
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2. Korespondují agendy jednotlivých médií spolu navzájem? 

3. Koresponduje obsah agend jednotlivých médií a celkové mediální agendy s 

obsahem agendy veřejné? 

4. Koresponduje procentuální zastoupení jednotlivých tematických kategorií jedné 

agendy v různých časových úsecích? 
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4. Metodologie výzkumu 

 

V této části práce je popsán metodologický postup výzkumu. Pro ověření účinků teorie 

agenda-setting je třeba porovnat zastoupení témat v obsahu mediální a veřejné agendy. 

Konkrétní způsob analýzy mediální a veřejné agendy a způsob jejich srovnání popíši 

v následujících částech práce. Pro svou analýzu jsem si určil tři časové úseky, které jsem 

vytvořil v závislosti na prvním dnu sběru dat výzkumu Naše společnost. Tato plošná 

šetření se konají vždy jednou za měsíc a terénní sběr dat začíná vždy (alespoň co se 

vybraných časových úseků týká) v pondělí, trvá celý týden a končí následující pondělí. 

Fakt, že několik dotazníků v řádu jednotek bývá sebráno již ve dnech předcházejících 

nebo následujících uvedeného časového úseku, ve své analýze zanedbávám. Pro analýzu 

jsem vybral data z šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Naše 

společnost, která byla nasbírána ve výzkumech realizovaných v lednu, únoru a březnu 

2014. 

 

Vzhledem k empirickým poznatkům McCombse (2009), zmíněným v teoretické části 

práce, jsem se rozhodl vzorek obsahové analýzy v délce čtyř týdnů (dvaceti osmi dnů) 

před začátkem sběru dat šetřením pro CVVM. Analýza mediálního obsahu kratšího 

časového úseku dle mého názoru není smysluplná, protože by zanedbávala význam 

dlouhodobějšího mediálního vlivu.   

 

Analyzované časové úseky jsou tyto: 

 

1. Obsahová analýza od 16. 12. 2013 do 12. 1. 2014 a data CVVM od 13. 1. do 20. 1. 

2014. 

2. Obsahová analýza od 6. 1. do 2. 2. 2014 a data CVVM od 3. 2. do 10. 2. 2014. 

3. Obsahová analýza od 3. 2. do 2. 3. 2014 a data CVVM od 3. 3. do 10. 3. 2014. 
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4.1 Měření mediální agendy - obsahová analýza 

 

Klasickou metodou kvantitativního výzkumu médií je obsahová analýza, kterou poprvé 

použil Bernard Berelson. Před použitím této metody je nutné nejprve konstruovat 

obsahové kategorie určené k měření a ohraničit výběrový soubor z hlediska vybraného 

média a časového úseku. (Trampota, 2010) Analýza se nemusí týkat celého obsahu 

média, ale jen části relevantní pro daný výzkum. Hlavním požadavkem obsahové analýzy 

je systematičnost a intersubjektivní ověřitelnost.  V praxi to znamená, že všechna média 

zkoumaná v jednom výzkumu je nutné zkoumat stejným způsobem a při aplikaci stejné 

metody na stejném vzorku by každý výzkumník měl dojít k totožným výsledkům. 

(Schultz, Scherer, Hagen, Reifová & Končelík, 2004) Množství zpráv k danému tématu 

naměřené v daném vzorku měří jeho relativní význačnost. (Dearing & Rogers, 1996) 

Trampota (2008) pro míru důležitosti, která je tématu médii přikládána, používá pojem 

salience. Zdůrazňuje také to, že nejmenší prvek obsahové analýzy by měl být 

jednoznačně operacionalizován, stejně jako měřené kategorie, které by se neměly 

vzájemně překrývat. Jednotka měření může být například slovo, ale také článek, téma 

nebo třeba zmínka o určitém aktérovi či aktu. Kalvas a Kriedl (2007) používají tři 

ukazatele mediálního pokrytí určitého tématu vycházející z údajů zjištěných při 

obsahové analýze. Jsou jimi: 

- mediální velikost, ukazující, jaké množství dané téma zabírá v celkovém prostoru 

mediální agendy 

- postavení na mediálním žebříčku, které ukazuje poměr daného tématu s tématem 

s největší mediální velikostí 

- a mediální homogenita, která označuje poměr tématu s největší mediální velikostí 

s počtem všech mediálních příspěvků ve vzorku  

 

Pro svou práci jsem se rozhodl použít obsahovou analýzu čtyř českých masových médií, 

která budou reprezentovat mediální agendu. Z každého vybraného média je k analýze 

použit pouze určitý výsek zpravodajství.  Každá zpráva v daném výseku je 

kategorizována dvojí způsobem: podle tematické kategorie a podle konkrétního tématu. 

V následné analýze pak bude porovnávána mediální velikost sledovaných témat a 

tematických kategorií ve vzorcích jednotlivých agend vždy v daném časovém úseku. 



29 
 

4.1.1 Vybraná média 

 

Pro analýzu jsem se pokusil vybrat nejsledovanější česká média, která přinášejí denní 

zpravodajství. Z televizí jsem pro analýzu zvolil hlavní zpravodajství České televize. 

Komerční televize bohužel odmítly poskytnout data, proto jsem je nemohl ve své 

analýze použít.  

 

Dále jsem k analýze zvolil zpravodajství Českého rozhlasu Radiožurnálu. Ze 

čtyř nejsledovanějších stanic podle žebříčku dat z průzkumu Radioprojekt 1. čtvrtletí 

2014 realizovaného společnostmi STEM/MARK a MEDIAN (2014) právě tato stanice 

jako jediná disponuje seriózním zpravodajstvím. 

 

Z tisku jsem se zaměřil pouze na deníky. Podle výzkumu MEDIA PROJECT realizovaného 

společností MEDIAN, který sleduje čtenost českého tisku v prvním a druhém čtvrtletí 

roku 2014, byly v tomto období nejčtenější deníky Blesk (čtenost 1 128 000), MF DNES 

(čtenost 709 000) a Právo (347 000). (Unie vydavatelů 2014) Protože Blesk se zaměřuje 

především na bulvární, nikoli seriózní zpravodajství, rozhodl jsem se toto médium do 

své analýzy nezačleňovat. Pro analýzu jsem tedy z tiskovin vybral MF DNES a Právo. 

 

 

4.1.2 Vybrané úseky médií a způsob sběru dat obsahové analýzy 

 

Česká televize (ČT) 

K analýze jsem se rozhodl pro použití zpráv z hlavního zpravodajského pořadu Události 

vysílaného každý den v 19:00 na kanálech ČT 1 a ČT 24. Konkrétně jsem pro analýzu 

vybrat tři zprávy, které jsou zmíněné v úvodním přehledu hlavních zpráv.  

Předpokládám, že zařazení zpráv do úvodního přehledu je formou rámcování, která má 

za úkol vyčlenit tyto zprávy od dalších zpráv uvedených ve zpravodajství a poukázat na 

to, že právě těmto zprávám by měla být věnována větší pozornost než zprávám 

ostatním. To samo o sobě významně dopomáhá vypíchnutí témat daných zpráv na úkor 

ostatních témat zmíněných ve zpravodajství. Také předpokládám, že těmto vybraným 

zprávám je většinou ve vysílání věnována větší časová dotace nežli zprávám ostatním. 
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Z těchto důvodů nepovažuji za potřebné do analýzy zahrnovat i další zprávy, které do 

úvodního přehledu zahrnuty nebyly. 

 

Výchozím zdrojem dat z tohoto média je videoarchiv České televize. 

 

Český rozhlas Radiožurnál (ČRo) 

K analýze jsem se rozhodl pro použití zpráv z hlavního zpravodajského pořadu Hlavní 

zprávy vysílané každý den mimo sobot a nedělí v 18:10. O sobotách a nedělích je na této 

stanici zpravodajství vysíláno v jiném formátu, který není s formátem Hlavních zpráv 

souměřitelný, proto víkendové dny do analýzy nezahrnuji. I zde vzorek zužuji na zprávy 

uvedené v úvodním přehledu, ze stejných důvodů, jaké jsem popsal u zkoumání vzorku 

zpravodajství České televize. Jedná se většinou a tři až čtyři zprávy.  

 

Výchozím zdrojem dat z tohoto média je audioarchiv Českého rozhlasu. 

 

MF DNES, Právo 

K analýze jsem si určil všechny články (včetně pouhého uvedení fotografie) na titulní 

stránce. Titulní stránku u novin považuji za analogii k úvodnímu přehledu zpráv 

v televizním a rozhlasovém vysílání. Domnívám se, že titulní strana slouží jako jakási 

výkladní skříň toho nejdůležitějšího, co dané číslo obsahuje. A to nehledě na fakt, že 

některým zprávám, které nejsou na titulní straně uvedeny, může být v jiné části vydání 

věnován podstatně větší prostor než zprávám, které na titulní stránce uvedené jsou. 

Podstatný rozdíl mezi úvodním přehledem zpráv v televizním a rozhlasovém vysílání a 

články na titulní straně tištěného deníku je v jejich počtu. V úvodních přehledech zpráv 

vzorku České televize a Českého rozhlasu Radiožurnálu je každý den stejný nebo skoro 

stejný počet zpráv, zatímco na titulních stranách deníku MF Dnes a Právo je každý den 

uveden rozdílný počet zpráv. V obsahové analýze těchto médií všem zprávám přikládám 

stejnou hodnotu, nehledě na velikost článku, titulku, množství zpráv na titulní stránce 

atp. Z analýzy vylučuji reklamy a upoutávky na magazíny a přílohy daných novin. Oba 

tituly vycházejí denně, jen o víkendu vychází dvojčíslo na oba dny. Zprávám z tohoto 

dvojčísla přikládám stejnou váhu jako zprávám z běžných vydání určených na jediný 

den.  Analýza těchto médií tištěných vychází přímo z primárních zdrojů. 
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4.1.3 Kategorizace zpráv obsahové analýzy podle tematických kategorií 

 

V analýze sleduji tematické kategorie, které v agendách alespoň dvou médií zabírají více 

než 5 % zpráv.  Zprávy, které není možné do žádné z těchto kategorií začlenit, jsou 

začleněny do kategorie „jiné“. Sledované tematické kategorie jsou ve všech vzorcích a 

všech časových úsecích definovány stejným způsobem. Seznam tematických kategorií 

určených k analýze a jejich popis je následující: 

 

Domácí politika 

Tato kategorie zahrnuje všechna témata týkající se domácích politických otázek, včetně 

těch, které mají mezinárodní přesah (např. setkání českého a zahraničního politika). 

Nejsou zde obsaženy zmínky o zločinech politiků (např. korupci) nebo podezření na ně. 

Dále nejsou zahrnuta ekonomická a sociální témata, která jsou s politikou spjatá, ale 

v daném sdělení je upřednostněn jejich ekonomický nebo sociální aspekt, např. zvýšení 

důchodů. Obsažena jsou naopak ta témata, která sice mají ekonomický charakter, ale 

více než ekonomickým nebo sociálním problémem jsou problémem politickým. Jedná se 

např. o církevní restituce (pokud není zpráva vyloženě zaměřena přímo na ekonomické 

a sociální dopady) nebo platy politiků. 

 

Zahraničí 

Kategorie „zahraničí“ zabírá veškeré zahraniční zprávy kromě sportovního dění a 

politických událostí, které mají jasně zmíněný přesah do české politiky. Většina témat 

zařazených do této kategorie se týká politiky, zařazena jsou ale další témata, jako 

kultura nebo počasí, a obecné pojmy týkající se dění ve světě, jako EU, terorismus nebo 

války, pokud u těchto pojmů není jasně zmíněný vztah k České republice. 

 

Krimi, zločin 

V této kategorii jsou začleněna všechna témata týkající se konkrétních zločinů či 

podezření na ně. Zahrnuty jsou také zločiny mezi politiky a ve státní sféře, především 

korupce a podezření na ni. Přiřadil jsem také obecné pojmy jako „kriminalita“, ale již ne 

pojmy s přesahem do sociálních problémů, jako je např. kriminalita Romů. 
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Ekonomika, sociální problémy 

Tato kategorie zahrnuje všechna témata ekonomického charakteru, která se přímo týkají 

českého prostředí. Většina z analyzovaných témat tohoto charakteru mají též sociální 

aspekt, proto jsem tyto dva tematické okruhy spojil do jedné kategorie. Tématy této 

kategorie jsou z velké části problémy nezaměstnanosti, platů, výše důchodů, ale také 

aktivity významných firem jako ŠKODA AUTO či OKD nebo zmínky o kurzu české koruny 

a aktivitách ČNB. Ze sociálních témat se zde vyskytuje například úroveň zdravotnictví 

nebo školství či problematika menšin. Jsou zde také témata s politickým přesahem, při 

jejichž prezentaci je ale zdůrazňován jejich sociální aspekt. Např. zvýšení důchodů nebo 

zrušení tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví. 

 

Sport 

V kategorii „sport“ jsou obsaženy všechny domácí i zahraniční sportovní události i 

události nesportovní, které však mají ke sportu blízký vztah, např. zranění závodníka 

Schumachera. Nejsou zahrnuty korupční aféry sportovních klubů. 

 

Jiné 

Všechna zbylá témata, která nelze zařadit do žádné z výše uvedených kategorií. Jedná se 

například o kulturní události, společenské akce, vědu a techniku, historii, zajímavosti, 

počasí, zdravou výživu ad. Tyto ze zmíněné podkategorie byly v agendách jednotlivých 

médií tak řídce zastoupeny, že nepovažuji za smysluplné pro ně vytvářet speciální 

kategorie. 

 

  

4.1.4 Kategorizace zpráv obsahové analýzy podle konkrétních témat 

 

Zprávy obsahové analýzy kategorizuji také podle jejich příslušnosti ke konkrétním 

tématům. Sleduji zde ta témata, jejichž mediální velikost v agendách alespoň dvou médií 

v rámci jednoho časového vzorku činí minimálně 5 % ze všech sledovaných zpráv 

vzorku daného média a časového úseku. Maximálně však zde sleduji tři témata v jednom 

časovém vzorku s největší mediální velikostí. Kategorizace sledovaných témat je 

v každém časovém úseku konstruována samostatně. Z toho důvodu nejsou všechna 

konkrétní témata sledována ve všech časových vzorcích, ale pouze v některých. Zprávy, 
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které se nedají přiřadit k žádnému ze sledovaných témat, jsou v této kategorizaci 

označeny jako „jiné“.  

 

Seznam sledovaných témat určených k analýze a jejich popis je následující: 

 

Nová vláda 

Téma „nová vláda“ bylo sledováno v prvním, druhém i třetím úseku. Všechny zmínky 

týkající se tohoto tématu byly začleněny do kategorie „domácí politika“. 

 

Téma zahrnuje vše, co se týká vyjednávání o nové vládní koalici stran ČSSD, ANO a KDU-

ČSL, domlouvání koaliční smlouvy atp. Zařazeny jsou také zmínky o nových ministrech, 

změny na jednotlivých resortech a jména a aktivity zúčastněných politiků, které mají se 

vznikem nové vlády nějaký vztah. Začlenil jsem sem také všechny zmínky o aktivitách 

prezidenta Zemana v souvislosti se sestavováním a jmenování vlády a také zmínky o 

konci úřednické vlády Jiřího Rusnoka. Pod téma „nová vláda“ nejsou zařazeny zmínky o 

vládě, které nejsou spojeny s jejím vznikem, například zmínky o jednání vlády či 

schvalování zákonů, které nejsou nijak spjaty ani ovlivněny okolnostmi jejího vzniku. 

 

Vánoce 

Téma „Vánoce“ bylo sledováno v prvním úseku. Téma se v mediální agendě objevilo 

v různých souvislostech, podle kterých bylo pak začleněno do jednotlivých tematických 

kategorií. V kategorii „ekonomika, sociální problémy“ jsou začleněny problémy jako 

zadlužování a slevy spjaté s Vánocemi, v kategorii „zahraničí“ vánoční mše ve Vatikánu a 

v kategorii „jiné“ byla začleněna další témata týkající se Vánoc, např. vánočních tradic. 

 

Ukrajina 

Téma „Ukrajina“ bylo sledováno v druhém a třetím úseku. Většina zmínek okolo tohoto 

tématu patří do kategorie „zahraničí“, zmínky týkající se postoje českých politiků 

k tématu jsem začlenil do kategorie „domácí politika“. 

 

Toto téma zahrnuje veškeré zmínky o politickém dění na Ukrajině. V průběhu 

sledovaného období se jednalo především o protesty v Kyjevě, masakr, který zde 

proběhl, konec vlády prezidenta Janukovyče a anexe Krymu. Do tohoto tématu jsem 
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začlenil také zmínky o vztahu Ruska k Ukrajině a následných reakcí dalších zemí 

vzhledem k Rusku, vyvolaných ruskými aktivitami směrem k Ukrajině, a to i tehdy, kdy 

v dané zmínce nebyla Ukrajina přímo zdůrazněna jako hlavní téma. 

 

Sochi 

Téma „Sochi“ bylo sledováno ve třetím úseku. Většinu zmínek k tomuto tématu jsem 

začlenil do kategorie „sport,“ zmínky, které se týkaly postoje českých politiků k tématu 

do kategorie „domácí politika“. 

 

Téma zahrnuje veškeré dění týkající se zimních olympijských her v Sochi a zmínky o 

úspěších sportovců na této akci. Většina zpráv týkajících se tohoto tématu byla o jeho 

sportovní dimenzi, ve sledovaném vzorku se objevilo jen velmi málo zpráv týkající se 

politických a sociálních aspektů těchto olympijských her.  

 

 

4.2 Měření veřejné agendy – Most Important Problem 

 

Veřejná agenda, respektive témata v ní obsažená, je měřena v rámci průzkumů 

veřejného mínění. Tyto průzkumy většinou předpokládají existenci pouze jedné 

veřejnosti, a to té, která odpovídá skupině všech lidí žijících v daném územním celku. 

Výzkum obsahu veřejné agendy poprvé provedl George Gallup v roce 1935, který do 

výzkumu zavedl otázku: „Jaký je podle vás nejdůležitější problém, kterému dnes čelí tato 

země?“  Obdobná otázka byla položena v celé řadě dalších výzkumů, kde se objevila celá 

řada variant. Místo slova „země“ se objevuje například slovo „společnost“ nebo „vláda“, 

některé varianty používají formulace jako „čím jste nejvíce znepokojen/a v tyto dny?“ 

atp. (Červenka & Kalvas, 2008) Všechny tyto otázky se souhrnně označují jako MIP 

(Most Important Problem) a výsledky vyhodnocení této otázky ukazují relativní pozici 

témat ve veřejné agendě.  (Dearing & Rogers, 1996) 

 

Zpracování otázky MIP může být doprovázeno metodologickými problémy, vzhledem 

k existenci různých variant této otázky i s ohledem na různé možnosti její interpretace 

respondentem. Výsledky výzkumů ukazují, že respondenti mají tendenci se ve svých 

odpovědích zaměřovat na negativní či problematické jevy.  Otázka může být pokládána 
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ve variantě otevřené či uzavřené. V případě uzavřené otázky není respondent tlačen 

k tomu, aby si uvědomil všechna potenciální témata, zároveň však může jeho odpověď 

být ovlivněna daným výběrem. Otevřená otázka dává neomezené možnosti odpovědí, je 

ale náročnější na vyhodnocení a analýzu. Proto je potřeba jasně daný kódový klíč, 

kterým se konkrétní odpovědi přičleňují k obecnějším kategoriím. (Červenka & Kalvas, 

2008) Získaná data pak lze následně analyzovat hierarchicky v jednom časovém úseku 

nebo longitudinálně dle vývoje témat v čase. (Dearing & Rogers, 1996) 

 

 

4.2.1 Výstup výzkumu Naše společnost 

 

V naší analýze používáme odpovědi na otázku MIP z výstupů výzkumů Naše společnost 

realizovaných CVVM ve výše zmíněných časových úsecích.  Podle informací na webu 

Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., který CVVM zřizuje, je Naše společnost 

kontinuálním výzkumem veřejného mínění, konaným každý měsíc na reprezentativním 

vzorku celé České republiky. (Sociologický ústav Akademie věd ČR v.v.i. 2015) Každého 

z výzkumů, který jsem při analýze použil, se zúčastnilo více než tisíc respondentů. 

Předpokládejme tedy, že data z výzkumu Naše společnost jsou reprezentativním a 

věrohodným obrazem veřejného mínění v České republice. 

 

Otázka MIP byla v dotaznících výzkumu Naše společnost definována takto: „Jaká jsou 

podle Vás v současné době dvě nejdůležitější celospolečenská témata? Vyjmenujte je v 

pořadí, jak jsou důležitá pro Vás osobně:“ Otevřené odpovědi na tuto otázku jsou zde 

rozděleny do dvou částí: „PS.21a Nejdůležitější celospolečenská témata – 1“ a „PS.21b 

Nejdůležitější celospolečenská témata – 2.“ U každé odpovědi je napsáno, kolikrát byla 

zmíněna. Ve znění otázky není nijak upřesněno, co se celospolečenským tématem myslí, 

ani jak je společnost vymezena. Z výsledků této analýzy, které budou uvedeny níže, však 

lze předpokládat, že velká část respondentů „celospolečenské téma“ vnímá jako „téma 

společnosti v České republice“. Nicméně, jak si ukážeme například na tématu „Ukrajina“, 

může být vnímání pojmu „celospolečenské téma“ chápáno i v širším pojetí než jen 

v záležitostech domácích událostí. Přesto se odpovědi na tuto otázku MIP různí a z dat 

není možné zjistit, jak přesně byla respondenty chápána. 
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V analýze přiřazuji každou z odpovědí vždy do jedné z tematických kategorií a k 

jednomu sledovanému tématu, které byly definovány v průběhu obsahové analýzy. 

Vzhledem k tomu, že zkoumám vliv mediální agendy na veřejnou agendu, respektuji 

kategorizaci mediální agendy i tehdy, kdy určitá tematická kategorie či téma je ve 

veřejné agendě zastoupeno jen zanedbatelně nebo určitá tematická kategorie či téma, 

které jsem do kategorizace mediální agendy z důvodů malé mediální velikosti nezařadil, 

je ve veřejné agendě zastoupeno více než 5 % všech odpovědí. Mezi prvním a druhým 

tématem v analýze nerozlišuji a chybějící odpovědi do celkové veřejné agendy 

nezahrnuji. Někteří respondenti tedy mohou být v celkové veřejné agendě zastoupeni 

jednou odpovědí, jiní dvěma. V každém časovém vzorku veřejné agendy spočítám 

absolutní i relativní zastoupení tematických kategorií a sledovaných témat, která 

v analýze reprezentují veřejnou agendu. 

 

 

4.3 Porovnání mediální a veřejné agendy 

 

Výstupem celé analýzy jsou tři sady tabulek (viz příloha) ukazující absolutní zastoupení 

tematických kategorií a vybraných témat v agendách jednotlivých médií a veřejné 

agendě. Každá jednotka absolutního zastoupení dat reprezentuje jednu zmínku tématu 

či tematické kategorie. V případě mediální agendy je touto zmínkou jedna konkrétní 

zpráva, v případě veřejné agendy jedna konkrétní odpověď ve výzkumu veřejného 

mínění. Z absolutního zastoupení dat je vytvořeno také jejich relativní zastoupení, které 

je vyjádřeno v procentech. Mediální agenda ukazuje procentuální zastoupení 

jednotlivých kategorií a vybraných témat ve všech čtyřech médiích. Data agend 

jednotlivých médií jsou pro spočtení celkové mediální agendy zvážena tak, aby každá 

z agend zabírala přesně 25 % celkové mediální agendy.  

 

Absolutní a relativní zastoupení tematických kategorií a konkrétních témat jednotlivých 

agend jsou v následné analýze porovnávány tak, že je možné vytvořit porovnání mezi 

agendami jednotlivých médií v rámci každého úseku, srovnání agend jednotlivých médií 

a mediální agendou s agendou veřejnou a srovnání každé agendy ve všech zkoumaných 

úsecích.  Pro grafické znázornění jsou použita relativní zastoupení těchto dat, pro 

statistické analýzy jejich absolutní zastoupení. Míru asociací mezi jednotlivými 
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agendami (tedy mezi agendami jednotlivých médií a mediální agendou s agendou 

veřejnou, mezi agendami jednotlivých médií v rámci každého časového úseku a mezi 

jednotlivými časovými úseky v rámci jedné agendy) poměřuji mírou koeficientu 

Cramerovo V. Pro použití tohoto koeficientu jsem se rozhodl kvůli jeho vysoké 

statistické spolehlivosti při měření míry asociace nominálních veličin. 

 

Kompletní analýza je zpracována použitím programu Microsoft Excel 2010. 
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5. Prezentace výsledků 

 

5.1 Srovnání agend v jednotlivých časových úsecích 

Grafické znázornění procentuálního zastoupení tematických kategorií ve všech 

agendách v každém časovém úseku 

 

Graf 1: První měřený úsek - obsahová analýza od 16. 12. 2013 do 12. 1. 2014 a data 

CVVM od 13. 1. do 20. 1. 2014 

 

 

Graf 2: Druhý měřený úsek - obsahová analýza od 6. 1. do 2. 2. 2014 a data CVVM od 3. 2. 

do 10. 2. 2014 
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Graf 3: Třetí měřený úsek - obsahová analýza od 3. 2. do 2. 3. 2014 a data CVVM od 3. 3. 

do 10. 3. 2014 

 

 

 

Grafické znázornění procentuálního zastoupení sledovaných témat ve všech 

agendách pro každý časový úsek 

 

Graf 4: První měřený úsek - obsahová analýza od 16. 12. 2013 do 12. 1. 2014 a data 

CVVM od 13. 1. do 20. 1. 2014 
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Graf 5: Druhý měřený úsek - obsahová analýza od 6. 1. do 2. 2. 2014 a data CVVM od 3. 2. 

do 10. 2. 2014 

 

 

Graf 6: Třetí měřený úsek - obsahová analýza od 3. 2. do 2. 3. 2014 a data CVVM od 3. 3. 

do 10. 3. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

31 
24 

12 
25 23 

16 

18 

6 

3 

1 7 

5 

51 

70 

85 
74 70 

80 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Česká
televize

Český
rozhlas

MF DNES Právo mediální
agenda

veřejná
agenda

jiné

Ukrajina

nová vláda

13 7 6 0 
7 4 

29 

13 11 
8 

15 
29 

17 

3 
18 

17 

14 
3 

42 

77 
65 

75 
65 64 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Česká
televize

Český
rozhlas

MF DNES Právo mediální
agenda

veřejná
agenda

jiné

Sochi

Ukrajina

nová vláda



41 
 

5.2 Srovnání časových úseků jednotlivých agend 

 

Grafické znázornění procentuálního zastoupení jednotlivých tematických 

kategorií v jednotlivých sledovaných agendách v různých časových úsecích 

 

Graf 7: Česká televize 

 

 

Graf 8: Český rozhlas 

 

40 

30 

7 

19 

0 

5 

46 

31 

12 

6 

0 

5 

33 33 

12 

4 

16 

2 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

d
o

m
ác

í
p

o
lit

ik
a

za
h

ra
n

ič
í

kr
im

i, 
zl

o
či

n

ek
o

n
o

m
ik

a,
so

ci
ál

n
í

p
ro

b
lé

m
y

sp
o

rt

jin
é

1. úsek

2. úsek

3. úsek

36 

25 

5 

21 

0 

13 

44 

23 

4 

11 

3 

14 

27 

22 

15 
16 

6 

15 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

d
o

m
ác

í
p

o
lit

ik
a

za
h

ra
n

ič
í

kr
im

i, 
zl

o
či

n

ek
o

n
o

m
ik

a,
so

ci
ál

n
í

p
ro

b
lé

m
y

sp
o

rt

jin
é

1. úsek

2. úsek

3. úsek



42 
 

Graf 9: MF DNES 

 

 

 

Graf 10: Právo 
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Graf 11: Mediální agenda 

 

 

Graf 12: Veřejná agenda 
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Grafické znázornění procentuálního zastoupení sledovaných témat v jednotlivých 

agendách v různých časových úsecích 

 

Graf 13: Česká televize 

 

 

Graf 14: Český rozhlas 
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Graf 15: MF DNES 

 

 

Graf 16: Právo 
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Graf 17: Mediální agenda 

 

 

Graf 18: Veřejná agenda 
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5.3 Popis obsahu jednotlivých agend 

 

 

5.3.1 Mediální agenda 

 

Ve všech měřených úsecích v této agendě má mezi tematickými kategoriemi největší 

zastoupení kategorie „domácí politika“. Mezi prvním a druhým úsekem je znatelný nízký 

nárůst a následně ve třetím úseku prudký pokles. Obdobné kolísání můžeme vidět i u 

tématu „nová vláda“. Stejný trend kolísání míry zastoupení kategorie „domácí politika“ a 

tématu „nová vláda“ mezi jednotlivými časovými úseky je patrný také u agend všech 

sledovaných médií. 

 

Kategorie „zahraničí“ a „jiné“ jsou ve všech časových úsecích srovnatelně zastoupené. 

Kategorie „ekonomika a sociální problémy“ a „krimi, zločin“ kolísají. V návaznosti na 

objevení se tématu „Sochi“ roste zastoupení kategorie „sport“. Růst tematické kategorie 

„sport“ je znatelný u agend všech médií. Růst je patrný také u tématu „Ukrajina“, které 

v prvním úseku sledováno nebylo, v druhém úseku dosáhlo téměř sedmi procent a ve 

třetím více než patnácti procent. Vzestup mediální velikosti tématu „Ukrajina“ mezi 

druhým a třetím úsekem je patrný v agendách všech médií. 

 

 

5.3.2 Česká televize 

 

Z tematických kategorií je v této agendě nejvíce zastoupena „domácí politika“, která má 

v  agendě ČT nejvyšší mediální velikost ze všech agend sledovaných médií. Velká 

pozornost je zde věnována také tématu „nová vláda“, které je s kategorií „domácí 

politika“ spojováno. Stejně jako tato kategorie i téma „nová vláda“ má v agendě České 

televize vyšší zastoupení než v agendách ostatních médií. 

 

Tematická kategorie s druhou největší mediální velikostí agendy České televize je 

„zahraničí“, která zde má nejvyšší zastoupení ze všech agend médií. Stejně tak s ní 

nejčastěji spojované téma „Ukrajina“ má v této agendě vyšší zastoupení než v agendách 

dalších médií. 
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Velký pokles je znatelný u zastoupení kategorie „ekonomika, sociální problémy“. 

Kategorie „sport“ je přítomná pouze ve třetím úseku, kde je spojena s přítomností 

tématu „Sochi“. 

 

 

5.3.3 Český rozhlas 

 

V agendě Českého rozhlasu má největší mediální velikost kategorie „domácí politika“ a 

následně jako druhá v pořadí kategorie „zahraničí“. Velmi malé zastoupení mají 

kategorie „sport“ a „krimi a zločin“. U obou jmenovaných kategorií je znatelný mezi 

sledovanými úseky nárůst. 

 

 

5.3.4 MF DNES 

 

V agendě MF DNES má v prvním a třetím úseku nejvýraznější zastoupení kategorií 

„ekonomika, sociální problémy“ a „domácí politika“. Mediální velikost všech tematických 

kategorií v průběhu jednotlivých časových úseků v této agendě kolísá, kromě kategorie 

„sport“, jejíž zastoupení má vzestupný charakter. Vliv na tento vzestup má téma „Sochi“, 

které má ze všech sledovaných témat ve všech sledovaných úsecích v agendě MF DNES 

nejvyšší zastoupení.  

 

 

5.3.5 Právo 

 

„Domácí politika“ je nejvíce zastoupenou tematickou kategorií v prvním a druhém 

úseku. Ve třetím úseku je nejsilnější kategorie „krimi, zločin“, která zde má znatelně 

vyšší mediální velikost než v prvních dvou úsecích. Ze všech agend médií je zde 

věnováno nejméně prostoru kategorii „zahraničí“ a tématu „Ukrajina“. 
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5.3.6 Veřejná agenda 

 

V mediální agendě má největší zastoupení tematická kategorie „ekonomika, sociální 

problémy“, které má v každém sledovaném úseku výrazně vyšší zastoupení než 

v kterékoli jiné agendě. Zastoupení kategorie „domácí politika“ a tématu „nová vláda“ 

mají v této agendě odlišný průběh než v mediální agendě a agendách všech médií. Mezi 

měřenými úseky je zde patrný jak u „domácí politiky“, tak u „nové vlády“ výrazný pokles. 

Naopak u kategorie „zahraničí“ a tématu „Ukrajina“ je vidět značný vzestup jejich 

zastoupení, který je velmi výrazný především v rozdílu mezi druhým a třetím 

sledovaným úsekem. 

 

Kategorie „sport“ je v této agendě v prvním a třetím úseku zastoupena okolo pěti 

procent, ve druhém úseku více než patnácti. A to přesto, že v téma „Sochi“, které je 

v mediální agendě s kategorií „sport“ nejvíce spojováno, v obsahové analýze médií ve 

druhém úseku ještě nebylo identifikováno jako hodné sledování. Téma „Vánoce“, které 

bylo v prvním úseku v mediální agendě identifikováno jako významné pro měření, ve 

vzorku stejného časového úseku veřejné agendy má naprosto zanedbatelné zastoupení. 

 

 

5.4 Popis a srovnání míry zastoupení tematických kategorií 

v jednotlivých agendách a časových úsecích 

 

 

5.4.1 Domácí politika 

 

V mediální agendě a v agendách všech médií se vyskytuje stejný průběh kolísání. Ve 

druhém úseku je nárůst oproti úseku prvnímu a ve třetím úseku je oproti úseku 

druhému prudký pokles. Ve veřejné agendě je průběh jiný, mezi jednotlivými úseky je 

zde prudký pokles. „Domácí politika“ je nejvíce zastoupenou kategorií ve všech úsecích 

v mediální agendě a v agendách ČT a ČRo, významné zastoupení má i ve většině úseků 

v ostatních agendách. 
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5.4.2 Zahraničí 

 

V rámci mediální agendy a každé z agend jednotlivých médií má kategorie „zahraničí“ 

mezi jednotlivými časovými úseky srovnatelné zastoupení. Ve veřejné agendě je naopak 

jasný výrazný vzrůst tohoto zastoupení, a to především mezi druhým a třetím časovým 

úsekem. Největší mediální velikost ve všech časových úsecích má tato kategorie 

v agendě ČT a naopak nejnižší v agendě Práva, kromě prvního časového úseku, kdy je 

nejmenší zastoupení ve veřejné agendě. 

 

 

5.4.3 Krimi, zločin 

 

V mediální agendě a v agendách všech médií kromě agendy ČT je mezi prvním a druhým 

úsekem mírný pokles a mezi druhým a třetím prudký vzestup. Ve veřejné agendě tento 

vývoj znatelný není. Největší zastoupení této kategorie je v agendě Práva a nejmenší 

v agendě ČRo, vyjma třetího úseku, kde je zastoupení menší v agendě ČT. 

 

 

5.4.4 Ekonomika, sociální problémy 

 

Ve všech agendách, kromě agendy ČT, je mezi prvním a druhým úsekem mírný pokles a 

mezi druhým a třetím úsekem zase mírný vzrůst. Nicméně v některých případech jsou 

tyto rozdíly tak malé, že jim není možné přikládat velkou váhu. Největší zastoupení má 

tato kategorie v agendě veřejné, z agend médií pak v agendě MF DNES a nejmenší 

zastoupení je v agendě ČT. 

 

 

5.4.5 Sport 

 

V mediální agendě a agendách všech médií zastoupení této kategorie mezi časovými 

úseky roste, výrazný rozdíl je především mezi druhým a třetím úsekem. Ve veřejné 

agendě je zastoupení této kategorie v prvním a třetím úseku srovnatelné (v obou 

případech pod pět procent), naopak ve druhém úseku je jeho zastoupení více jak třikrát 
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vyšší než v obou dalších úsecích. Největší mediální velikost v prvním a druhém úseku má 

v agendě MF DNES, ve třetím úseku v agendě Práva, nejmenší v prvním a druhém úseku 

v agendě ČT, ve třetím úseku v agendě ČRo. 

 

 

5.5 Popis a srovnání míry zastoupení témat v jednotlivých agendách 

a časových úsecích 

 

 

5.5.1 Nová vláda 

 

Průběh zastoupení tohoto tématu v mediální agendě a v agendách všech médií kromě 

agendy MF DNES odpovídá průběhu kategorie „domácí politika“. Ve veřejné agendě je u 

tohoto tématu znatelný obdobný pokles jako u kategorie „domácí politika“. V prvním 

měřeném úseku toto téma ve veřejné agendě je zastoupeno více než ve všech ostatních 

agendách, kromě agendy ČT. Ve druhém úseku je již zastoupení tohoto tématu ve 

veřejné agendě nižší než v ostatních agendách, kromě agendy MF DNES. Největší 

mediální velikost má toto téma v agendě ČT, nejmenší v agendě MF DNES a ve třetím 

úseku v agendě Práva. 

 

 

5.5.2 Vánoce 

 

Téma „Vánoce“ bylo sledováno pouze v prvním úseku, ve kterém bylo identifikováno 

jako význačné. V mediální agendě a agendách všech médií je jeho mediální velikost 

kolem pěti procent, v agendě MF DNES dokonce osm procent. V agendě veřejné je toto 

téma zastoupeno jen zanedbatelně. 

 

 

5.5.3 Ukrajina 

 

Téma „Ukrajina“ bylo sledováno ve druhém a třetím úseku. Ve všech agendách je vidět 

výrazný vzestup jeho mediální velikosti mezi druhým a třetím úsekem. V agendách 
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médií je toto téma nejvíce zastoupeno v agendě ČT a nejméně v agendě Práva. Ve veřejné 

agendě má toto téma ve druhém úseku zastoupení menší než pět procent, což je méně 

než v mediální agendě, ale více než v agendách MF DNES a Práva. Ve třetím úseku jeho 

zastoupení ve veřejné agendě vzrůstá na téměř třicet procent, tedy na více než 

šestinásobek hodnoty v druhém úseku. Zastoupení tématu „Ukrajina“ ve třetím úseku ve 

veřejné agendě je vyšší než v kterékoli jiné agendě, nutné je však podotknout, že rozdíl 

oproti zastoupení v agendě ČT není příliš veliký. 

 

 

5.5.4 Sochi 

 

Téma „Sochi“ bylo měřeno ve třetím úseku. Mediální velikost tématu v agendách ČT, MF 

DNES a Práva je srovnatelná (okolo sedmnácti procent), naopak zastoupení v agendě 

ČRo a ve veřejné agendě je podstatně nižší (okolo tří procent). Nízké zastoupení 

v agendě ČRo vychyluje míru zastoupení v mediální agendě směrem dolů. 
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5.6 Analýza kontingence agend jednotlivých médií a mediální 

agendy s agendou veřejnou v různých časových úsecích 

 

Pro každé srovnání jednotlivé agendy s agendou veřejnou jsem vypočítal hodnotu 

Cramerova V.  Analýza byla provedena pouze pro srovnání tematických kategorií, 

protože v případě sledovaných témat všechny kontingenční tabulky vytvořené pro 

porovnání sledovaných témat dané mediální agendy s agendou veřejnou měly malou 

zaplněnost očekávaných četnosí. 

 

Graf 19: Grafické znázornění porovnání Cramerova V pro srovnání agend jednotlivých 

médií a mediální agendy s agendou veřejnu v různých časových úsecích 

 

 

 

Jak je patrné z grafu 19, nabývají hodnoty koeficientu Cramerovo V mezi agendami 

jednotlivých médií a mediální agendou s agendou veřejnou hodnot od 0,1 do 0,3. Náznak 

slabé závislosti tu tedy v některých vzorcích je, ale jen velmi slabý. Nejvyšší hodnoty 

Cramerova V dosahuje srovnání veřejné agendy s agendou České televize. Ve všech 

vzorcích se jedná o hodnotu vyšší než 0,2. Tuto hodnotu Cramerova V značící slabou 

závislost překračuje srovnání ostatních agend s veřejnou agendou vždy jen v jednom 

z úseků, kromě srovnání veřejné agendu a agendy MF DNES, kde je hodnota Cramerovo 

V ve všech úsecích nižší než 0,2. 
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5.7 Analýza kontingence agend jednolivých médií v různých 

časových úsecích 

 

Pro každé srovnání mezi agendami jednotlivých médií v daném časovém úseku jsem 

vypočítal hodnotu Cramerova V.  Tabulky očekávaných četností tématických kategorií i 

sledovaných témat v prvním měřeném úseku nebyly dostatečně zaplněné, proto 

výsledky pro tento úsek mohou být chybové. 

 

Graf 20: Srovnání kontingence zastoupení tematických kategorií mezi agendami 

jednotlivých médií ve třech sledovaných úsecích 

 

 

Graf 21: Srovnání kontingence zastoupení sledovaných témat mezi agendami 

jednotlivých médií ve třech sledovaných úsecích 

 

 

 

Z grafů 20 a 21 je patrné, že kontingence mezi agendami jednotlivých médií existuje jen 

velmi slabá. Kromě hodnoty kontingence sledovaných témat v prvním úseku kolísá 

hodnota Cramerova V nad hodnotou 0,2. Rozdíly hodnot Cramerova V naměřené 

v jednotlivých úsecích nejsou výrazné, kontingence je tedy ve všech úsecích srovnatelná. 
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5.8 Analýza kontingence jednotlivých agend v různých časových 

úsecích 

 

Pro každé srovnání zastoupení tématických kategorií v různých časových úsecích jedné 

agendy jsem vypočítal Cramerovo V.  Analýza byla provedena pouze pro srovnání 

tematických kategorií, protože v každém vzorku byla sledována odlišná témata a odlišný 

počet témat.  

 

Poznámka: kontingenční tabulky agend ČT a ČRo měly málo zaplněné očekávané 

četnosti kategorie „sport“, v jiných agendách byla ale tato kategorie obsazená významně. 

Proto jsme spočítali hodnotu Cramerova V se zahrnutím kategorie „sport“ ve všech 

agendách, kromě agend ČT a ČRo. Pro výpočet Cramerova V agendy ČT a ČRo jsem 

sloučil kategorie „sport“ s kategorií „jiné“. 

 

Graf 22: Grafické porovnání hodnoty Cramerova V v různých agendách pro srovnání 

tematických kategorií v čase. Kategorie „sport“ je v případě agend ČT ČRo sloučena 

s kategorií „jiné“. 

 

Jak je z grafu 22 patrno, nejvyšší, přesto stále poměrně slabá, míra kontingence mezi 

jednotlivými časovými úseky jedné agendy se vyskytuje ve veřejné agendě, kde 

Cramerovo V dosahuje hodnoty nad 0,3. Nad 0,2 se pohybují hodnoty Cramerova 

V v agendách Práva a ČT. Naopak při srovnání časových úseků agend ČRo a MF DNES 

vychází hodnota Cramerova V pod 0,2. 
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6. Diskuze stanovených hypotéz 

a výsledků výzkumu 

 

6.1. Hypotéza 1: Zastoupení témat a tematických kategorií  

v hlavních zprávách masových médií se shoduje s jejich 

zastoupením mezi nejvýznamnějšími celospolečenskými problémy 

označenými respondenty výzkumu veřejného mínění 

 

Z grafu 19 je patrné, že v některých časových úsecích existují náznaky kontingence 

veřejné agendy s agendou mediální a agendami jednotlivých médií. Nejvyšší míra 

kontingence je pozorovatelná ve srovnání s agendou České televize, kde míra 

koeficientu Cramerovo V v každém vzorku převyšuje hodnotu 0,2. Naopak ve srovnání 

veřejné agendy a agendy MF DNES tento koeficient dosahuje ve všech vzorcích hodnoty 

nižší než 0,2. Podle McCombse (2009) mají noviny na tvorbu veřejné agendy dvakrát 

větší vliv než televizní zpravodajství. Naměřené výsledky však ukazují pravý opak. 

Důvodem je podle mého názoru vysoká důvěra diváků v pravdivost a úplnost 

zpravodajství ČT. To potvrzují zprávy Hodnocení informací v médiích z let 2006 a 2007. 

V těchto zprávách, postavených na průzkumech veřejného mínění realizovaném CVVM 

má právě zpravodajství ČT 1 (jeden ze dvou kanálů, na kterých je námi analyzované 

zpravodajství vysíláno) v obou časových vzorcích nejvyšší míru zastoupení součtu 

hodnocení „pravdivé a úplné“ a „pravdivé a neúplné“ ze všech zkoumaných médií. Stejná 

data také ukazují, že zpravodajství ČT 1 má výrazně vyšší sledovanost a výrazně více lidí 

na něj má nějaký názor, než je tomu u ostatních médií zahrnutých do našeho výzkumu. 

(Škodová, 2006; Škodová, 2007) 

 

Mezi mediální agendou a agendami jednotlivých médií a agendou veřejnou existují u 

vývoje míry zastoupení některých témat a tematických kategorií zajímavé analogie, 

zastoupení jiných témat a tematických kategorií má naopak ve veřejné agendě velmi 

odlišnou míru a průběh v rámci různých časových úseků, než je tomu u agend ostatních. 
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Tato skutečnost může být ovlivněna fungováním lidské paměti a osobními zkušenostmi 

členů veřejnosti, o kterých se zmiňuje Kalvas (2009), který ve své práci také upozorňuje 

na fakt, že na proces nastolování agendy nemá tematická struktura obsahu vliv. 

 

Rozeberme si nyní tematické kategorie a sledovaná témata a rozdílnosti či analogie 

v míře jejich zastoupení ve veřejné agendě a v ostatních agendách. 

 

Kategorie „ekonomika, sociální problémy“ je ve všech časových úsecích veřejné agendy 

nejvíce zastoupenou kategorií. V ostatních agendách je míra zastoupení této kategorie ve 

všech sledovaných úsecích výrazně nižší a vyjma prvního a třetího úseku agendy MF 

DNES nepatří mezi kategorie s největší mediální velikostí. Domnívám se, že hlavním 

důvodem vysokého zastoupení této kategorie ve veřejné agendě je osobní zkušenost 

dotázaných respondentů. Na vliv osobní zkušenosti v souvislosti s osobními 

ekonomickými a sociálními problémy, ukazují i jiné studie. (Dearing & Rogers, 1996; 

Kalvas, 2009) Naopak kategorie „domácí politika“ a s ním spojované téma „nová vláda“ 

mají ve veřejné agendě v každém měřeném úseku nižší zastoupení, než jaké je ve většině 

ostatních agend ve stejném úseku. Velikost míry jejich zastoupení mezi časovými vzorky 

nekolísá jako v agendě všech médií, ale klesá prudce dolů. S ohledem na Kalvasovo 

(2009) empirické zjištění, že při dlouhodobém exponování určitého tématu se frekvence 

jeho výskytu ve veřejné agendě nejprve zvyšuje a po určité době se začne snižovat, se 

domnívám se, že tento pokles je daný právě příliš dlouhou dobou exponování kategorie 

„domácí politika“ a tématu „nová vláda“. Jejich vysoké zastoupení bylo pravděpodobně 

v mediální agendě přítomno již v době před začátkem prvního zkoumaného úseku. Lze 

proto předpokládat, že část veřejnosti byla touto tematickou kategorií a tématem po 

určité době již unavena či znuděna a svou pozornost přeorientovala na témata nová.  

 

Zajímavá je zvyšující se míra zastoupení kategorie „zahraničí“ a s ním spojovaného 

tématu „Ukrajina“ ve veřejné agendě. Míra zastoupení tématu „Ukrajina“ se mezi 

druhým a třetím úsekem výrazně zvyšuje u všech agend. Tak výrazný rozdíl, jako ve 

veřejné agendě však v jiné agendě, kromě agendy Práva, znatelný není. Ve třetím úseku 

má ve veřejné agendě téma „Ukrajina“ zastoupení téměř třicet procent, což je více, než u 

ostatních agend, a zároveň je to nejvíce zastoupené téma ze všech úseků ve veřejné 

agendě. Kolísání zastoupení kategorie „zahraničí“ v ostatních agendách se od vzrůstu 
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zastoupení této kategorie v agendě veřejné výrazně liší a neodpovídá míře výskytu 

tématu „Ukrajina“. Významnou míru zájmu o téma „Ukrajina“ potvrzují také Buchtík a 

Leontiyeva, kteří analyzují postoje české veřejnosti k dění na Ukrajině v únoru a březnu 

2014. Vycházejí z dat, která byla pořízena ve stejných šetřeních CVVM, jako ta data, která 

sledujeme v naší práci my. Na začátku února se o dění na Ukrajině podle Buchtíka a 

Leontiyové (2014a; 2014b) zajímaly dvě pětiny populace, což autoři zpráv přirovnávají 

k míře zájmu o téma arabského jara nebo izraelsko-palestinského konfliktu v době jeho 

eskalace. Na začátku března se již o toto téma zajímají zhruba dvě třetiny populace, 

z čehož autoři zprávy odvozují, že se jedná o pravděpodobně nejsledovanější 

zahraničně-politické téma za posledních deset let.  

 

Za výrazným zastoupením tématu „Ukrajina“ ve třetím úseku dle mého názoru můžeme 

hledat několik důvodů. Jedním z nich je delší časové pokrytí této zprávy v médiích. 

Trampota (2006) zdůrazňuje význam dlouhodobého kumulativního účinku pro 

nastolování agendy a McCombs (2009) upozorňuje, že přenos informací mezi agendami 

trvá čtyři až osm týdnů. Myslím si, že toto téma potřebovalo pro prostoupení z mediální 

agendy do veřejné více času než námi sledované čtyři týdny v perspektivě jednoho 

časového úseku. Empiricky by se tato domněnka mohla ověřit srovnáváním námi již 

zjištěné veřejné agendy s výsledky obsahové analýzy za předešlých osm týdnů a 

následným porovnáním mír asociace témat a tematických kategorií v již vyhotovené a 

nově vzniklé analýze. 

 

Dalšími možnými důvody vysoké pozornosti veřejnosti k tématu „Ukrajina“ jsou podle 

mého názoru relativní geografická i kulturní blízkost Ukrajiny a způsob rámcování 

tématu „Ukrajina“, ve kterém je kladem velký důraz na vliv Ruska. Tento vliv Ruska 

může české veřejnosti jednak připomínat určitou historickou zkušenost (např. události 

ze srpna 1968) a také může být vnímán jako dlouhodobý problém. Myslím si, že události 

na Ukrajině na začátku roku 2014 mohly na českou veřejnost působit podobným 

způsobem jako tzv. „spouštěcí událost“ (Dearing & Rogers, 1996) či „alarmující událost“ 

v teorii Issue-Attention Cycle (Downs, 1991) poukazující na dlouhodobě vnímané 

potencionální ohrožení Evropy, včetně České republiky, ze strany Ruska. 
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U kategorie „sport“ je zajímavé, že její výskyt ve veřejné agendě je výrazně vyšší ve 

druhém časovém úseku, nikoli ve třetím, kde má také nejvyšší zastoupení ve všech 

ostatních agendách, a to především díky přítomnosti tématu „Sochi“. Ve třetím úseku má 

ve veřejné agendě však tato kategorie srovnatelné zastoupení jako v úseku prvním. 

Myslím si, že vysoká míra zastoupení kategorie „sport“ ve druhém úseku ve veřejné 

agendě je také ovlivněna přítomností tématu „Sochi“. Toto téma sice nebylo ve druhém 

úseku sledováno, protože ve vzorku vybraném do obsahové analýzy zastoupeno nebylo 

nebo jeho zastoupení nebylo dostatečně vysoké. Domnívám se však, že toto téma přesto 

v mediální agendě přítomno bylo, nicméně v jiných částech zpravodajství, než které jsme 

zahrnuli do vzorku, například v pořadech či rubrikách specializovaných přímo na 

sportovní zpravodajství.  Je tedy možné, že při přesunu témat z mediální agendy do 

agendy veřejné není dominantním zdrojem pouze hlavní zpravodajství, respektive 

hlavní část tohoto zpravodajství, ale i jeho další části. Příkladem mohou být zmíněné 

specializované rubriky či pořady, jimž může být alespoň částí publika věnována 

obdobná, nebo i větší pozornost než hlavní části zpravodajství. Řešení této problematiky 

by mohl přinést výzkum publik jednotlivých médií, ve kterém by byli respondenti tázáni 

na konkrétní části zpravodajství, zpravodajské pořady či rubriky, které pravidelně 

sledují a považují je podstatné z hlediska získávání důležitých informací. Výsledky 

takového výzkumu by mohly být použity při konstrukci výzkumného vzorku pro další 

obsahovou analýzu vytvořenou za účelem ověření teorie agenda-setting. Jednotlivé části 

vzorku této obsahové analýzy by mohly být váženy s ohledem na míru sledovanosti a 

publikem přikládané důležitosti dané části mediálního obsahu.  

 

Téma „Vánoce“, které bylo sledováno v prvním úseku kvůli relativně vysokému 

zastoupení v agendách sledovaných médií, bylo ve veřejné agendě zastoupeno jen 

dvěma desetinami procenta. Podle mého názoru však nízká míra zastoupení tohoto 

tématu ve veřejné agendě neznamená, že by Češi Vánoce přehlíželi - vysokou míru 

vnímání důležitosti slavení Vánoc potvrzuje například zpráva Češi a tradice (Ettlerová, 

2006) – ale ukazuje, že existence tohoto každoročně se opakujícího svátku je natolik 

samozřejmá, že není považována za důležité aktuální téma.  
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6.2 Hypotéza 2: Zastoupení témat a tematických kategorií  

v hlavních zprávách různých médií se vzájemně shodují 

 

Na grafech 20 a 21 vidíme slabou kontingenci mezi agendami jednotlivých médií. Míra 

koeficientu Cramerovo V v různých časových úsecích se nijak výrazně neliší. Při pohledu 

na grafy 1, 2 a 3 je znatelná podobnost mezi agendami ČT a ČRo, ve kterých je větší 

zastoupení kategorií „domácí politika“ a „zahraničí“, a mezi agendami MF DNES a Práva, 

ve kterých je více prostoru věnováno kategoriím „krimi, zločin“, „ekonomika, sociální 

problémy“ a „sport“. Podle mého názoru existují tři možnosti, jakými lze tyto podobnosti 

vysvětlit. 

 

První hypotéza, která se naskýtá, je, že existuje rozdíl mezi agendami veřejnoprávních a 

komerčních médií, s tím, že veřejnoprávní média dávají více prostoru domácím i 

zahraničním politickým tématům, naopak komerční média se více zaměřují na čtenářsky 

atraktivnější apolitická témata. Tato hypotéza by mohla být ověřena srovnáním 

obsáhlejších vzorků reprezentativně zastupujících veřejnoprávní a komerční média. 

 

Druhá možnost vysvětlení spočívá v konstrukci a způsobu měření vzorku. Podle 

McCombse (2009) napomáhá lidem při vnímání důležitosti zpráv pozice zprávy a její 

délka. V našem výzkumu se zaměřujeme pouze na pozice zpráv v jednotlivých médiích; 

prostor, který zpráva zabírá (časová délka ve vysílání, velikost článku v tisku) 

zanedbáváme. Dále může být problémem to, že ve vzorku agend ČT a ČRo 

zaznamenáváme pouze tři, respektive čtyři zprávy denně, zatímco ve vzorku agend MF 

DNES a Práva je zahrnuto každý sledovaný den jiný počet zpráv, většinou vyšší než u 

prvních dvou zmíněných médií. Domnívám se, že z tohoto důvodu je možné, že na 

titulních stranách deníků se vyskytují i „méně důležité“ zprávy, které by jejich redakce 

při nuceném omezení počtu zpráv na tři nebo čtyři do tohoto výběru nezařadily 

V analýze je nicméně srovnáváno relativní zastoupení témat, které tímto způsobem 

může být vychýleno.  Vliv počtu zpráv ve vzorku na výsledek námi provedené analýzy by 

bylo možné zjistit vytvořením vyčerpávající obsahové analýzy celého zpravodajství 

sledovaných médií a porovnáním výsledků této analýzy s výsledky analýzy, kterou jsme 

provedli na vybraných úsecích. Vliv velikosti prostoru, který jednotlivé zprávy zabírají, 
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by se mohl ověřit obdobnou analýzou, ve které by byly jednotlivé zprávy váženy podle 

délky či velikosti, kterou v daných médiích zabírají. 

 

Třetím možným způsobem vysvětlení rozdílností obsahů agend ČT a ČRo od agend MF 

DNES a Práva je odlišná struktura publika, které dané médium sleduje. Považuji za 

pravděpodobné, že každé ze sledovaných médií sledují odlišné skupiny lidí, které lze 

popsat rozdílnými sociodemografickými ukazateli a rozdílnou mírou zájmu o jednotlivé 

tematické kategorie. Tato hypotéza by se mohla ověřit výzkumem veřejného mínění, 

ve kterém by byla sledována příslušnost respondentů k publikům jednotlivých médií, 

která by byla srovnávána s mírou zájmů respondentů o odlišné tematické kategorie a 

sociodemografickými údaji. 

 

 

6.3 Hypotéza 3: Zastoupení tematických kategorií se shodují v rámci 

každé agendy v různých časových úsecích 

 

Z grafu 22 vyplývá, že hodnoty Cramerova V ukazující kontingenci obsahu jednotlivých 

agend mezi měřenými časovými úseky se pohybují okolo čísla 0,2. Slabá míra závislosti 

je patrná u agend ČT a Práva a především u veřejné agendy, kde překračuje míru 0,3. Dle 

mého názoru mají na nízkou míru této kontingence vliv především sledovaná témata, 

která se vyskytují jen v jednom ze sledovaných úseků („Vánoce“, „Sochi“), nebo ve více 

úsecích, ale výrazně kolísají („nová vláda“) nebo rostou („Ukrajina“). Vliv sledovaných 

témat je patrný především u kategorií „domácí politika“, „zahraničí“ a „sport“. Kolísání 

míry zastoupení kategorií „krimi, zločin“ a „ekonomika, sociální problémy“, které má 

obdobný průběh u většiny agend z dat, které máme k dispozici, bohužel neumím 

vysvětlit. Míra kontingence veřejné agendy, která je ve srovnání s mírami kontingence 

ostatních agend relativně vysoká, je podle mého názoru ovlivněna tím, že se do této 

agendy nedostávají všechna témata, ale jen ta, která jsou v mediální agendě přítomna 

delší dobu. Proto některá témata v médiích dlouhodobě ukazovaná mohou mít ve 

veřejné agendě výrazné zastoupení, naopak jiná témata, která mají významnou mediální 

velikost, ale jen krátkodobě, nemusí být ve veřejné agendě zastoupena vůbec. 
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7. Závěr 

 

Náš výzkum zcela nepotvrdil ani jednu ze stanovených hypotéz, nicméně ve prospěch 

každé z hypotéz existují alespoň v některých dílčích částech naší analýzy slabé náznaky. 

První hypotéza o shodě mezi mediální a veřejnou agendou nebyla potvrzena ve všech 

případech, nicméně náznaky kontingence zde jsou, a to především v případě 

korespondence s agendou České televize. Slabá závislost se ukazuje také v míře 

korespondence obsahů agend jednotlivých médií, kterou předpokládá druhá hypotéza.  

Ani zde však není možné mluvit o přesvědčivém důkazu platnosti této hypotézy. Třetí 

hypotéza, která předpokládá shodné zastoupení jednotlivých tematických kategorií mezi 

jednotlivými časovými úseky každé jednotlivé agendy, je podpořena opět jen slabými 

náznaky pouze u tří agend - agendy ČT, Práva a agendy veřejné. 

 

Výsledky a diskuze našeho výzkumu přinášejí několik dílčích zjištění, které naznačují 

možnou korespondenci s výsledky jiných odborných prací, zabývajícími se různými 

aspekty teorie agenda-setting. Například se jedná o problematiku srovnání míry 

zastoupení kategorie „ekonomika, sociální problémy“ ve veřejné a mediální agendě nebo 

pokles míry zastoupení tématu ve veřejné agendě po jeho dlouhodobé expozici v agendě 

mediální. Mimo to jsem došel i k dílčímu zjištění, které je v protikladu s dřívějšími 

poznatky teorie agenda-setting. Jedná o McCombsovo tvrzení, že noviny mají vyšší vliv 

na tvorbu veřejného mínění než televize. Naměřená data však ukazují, že míra vlivu 

daného média není (alespoň v českém prostředí) dána jeho typem, ale velikostí publika 

a mírou pravdivosti a úplnosti, kterou mu veřejnost přisuzuje. 

 

Tato práce přináší také několik námětů ke směřování dalšího výzkumu. Předkládám zde 

návrh výzkumu srovnávajícího korespondenci veřejné agendy s obsahovými analýzami 

médií s rozdílnými délkami měřených časových úseků. Uvažuji také o možnosti varianty 

tohoto výzkumu, při které by byl výzkumný vzorek mediální agendy vytvořen a vážen na 

bázi jiného výzkumu, který by zjišťoval, které části zpravodajství publika jednotlivých 

médií pravidelně sledují a považují za podstatné z hlediska přijímání důležitých 

informací. Dále navrhuji výzkum rozdílnosti obsahu médií podle toho, jestli jsou 

komerční nebo veřejnoprávní či podle vnitřní struktury publika daného média. 
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V neposlední řadě také doporučuji ověření metodologie výběru vzorku použitého 

v našem výzkumu srovnáním obsahové analýzy našeho vzorku s vyčerpávající 

obsahovou analýzou celého zpravodajství a se zvážením jednotek výzkumu podle 

prostoru, které analyzované zprávy v dané agendě zabírají.  
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Příloha 

 

Srovnání agend v jednotlivých časových úsecích 

 

Tabulky 1, 2 a 3 ukazují absolutní a relativní zastoupení sledovaných témat a 

tematických kategorií v agendách jednotlivých médií, celkové mediální agendě a veřejné 

agendě. Jedná se o dvě samostatné kategorizace, do kterých byla zařazena všechna 

analyzovaná data. Všechna čísla uvedená v tabulkách uvedených symbolem % jsou 

sloupcová procenta ukazující relativní zastoupení tematických kategorií, respektive 

sledovaných témat v dané agendě v daném měřeném úseku. Pokud se součet procent 

v jednom sloupci a jedné kategorizaci nerovná 100, je vychýlení dáno vlivem 

zaokrouhlování. 

 

Tabulka 1a: První měřený úsek - obsahová analýza od 16. 12. 2013 do 12. 1. 2014 a data 

CVVM od 13. 1. do 20. 1. 2014 

absolutní 

čísla agendy 

Česká 

televize 

Český 

rozhlas 

MF 

DNES Právo 

veřejná 

agenda 

tematické 

kategorie domácí politika 32 20 21 33 688 

 

zahraničí 24 14 9 6 44 

 

krimi, zločin 6 3 11 15 174 

 

ekonomika, 

sociální problémy 15 12 22 18 937 

 

sport 0 0 8 2 97 

       sledovaná 

témata nová vláda 19 11 10 17 444 

 

Vánoce 4 3 7 4 4 

 

jiné 58 42 66 63 1644 
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Tabulka 1b: První měřený úsek - obsahová analýza od 16. 12. 2013 do 12. 1. 2014 a data 

CVVM od 13. 1. do 20. 1. 2014 

% 
agendy 

Česká 

televize 

Český 

rozhlas 

MF 

DNES Právo 

mediální 

agenda 

veřejná 

agenda 

tematické 

kategorie domácí politika 39,5 35,7 25,3 39,3 35,0 32,9 

 zahraničí 29,6 25,0 10,8 7,1 18,2 2,1 

 krimi, zločin 7,4 5,4 13,3 17,9 11,0 8,3 

 ekonomika, 

sociální 

problémy 18,5 21,4 26,5 21,4 22,0 44,8 

 sport 0,0 0,0 9,6 2,4 3,0 4,6 

 jiné 4,9 12,5 14,5 11,9 11,0 7,3 

        

sledovaná 

témata nová vláda 23,5 19,3 12,0 20,2 18,8 21,2 

 Vánoce 4,9 5,3 8,4 4,8 5,8 0,2 

 jiné 71,6 75,4 79,5 75,0 75,4 78,6 
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Tabulka 2a: Druhý měřený úsek - obsahová analýza od 6. 1. do 2. 2. 2014 a data CVVM 

od 3. 2. do 10. 2. 2014 

absolutní 

čísla absolutní čísla 

Česká 

televize 

Český 

rozhlas 

MF 

DNES Právo 

veřejná 

agenda 

tematické 

kategorie domácí politika 39 31 28 45 489 

 

zahraničí 26 16 8 4 109 

 

krimi, zločin 10 3 7 17 122 

 

ekonomika, 

sociální problémy 5 8 23 16 808 

 

sport 0 2 12 5 313 

 

jiné 4 10 23 16 190 

       sledovaná 

témata nová vláda 26 17 12 26 318 

 

Ukrajina 15 4 3 1 93 

 

jiné 43 49 86 76 1620 
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Tabulka 2b: Druhý měřený úsek - obsahová analýza od 6. 1. do 2. 2. 2014 a data CVVM 

od 3. 2. do 10. 2. 2014 

% 
agendy 

Česká 

televize 

Český 

rozhlas 

MF 

DNES Právo 

mediální 

agenda 

veřejná 

agenda 

tematické 

kategorie domácí politika 46,4 44,3 27,7 43,7 40,5 24,1 

 zahraničí 31,0 22,9 7,9 3,9 16,4 5,4 

 krimi, zločin 11,9 4,3 6,9 16,5 9,9 6,0 

 ekonomika, 

sociální problémy 6,0 11,4 22,8 15,5 13,9 39,8 

 sport 0,0 2,9 11,9 4,9 4,9 15,4 

 jiné 4,8 14,2 22,8 15,5 14,3 9,4 

        

sledovaná 

témata nová vláda 31,0 24,3 11,9 25,2 23,1 15,7 

 Ukrajina 17,9 5,7 3,0 1,0 6,9 4,6 

 jiné 51,2 70,0 85,1 73,8 70,0 79,8 
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Tabulka 3a: Třetí měřený úsek - obsahová analýza od 3. 2. do 2. 3. 2014 a data CVVM od 

3. 3. do 10. 3. 2014 

absolutní 

čísla agendy 

Česká 

televize 

Český 

rozhlas 

MF 

DNES Právo 

veřejná 

agenda 

tematické 

kategorie domácí politika 28 18 15 16 217 

 

zahraničí 28 15 14 8 602 

 

krimi, zločin 10 10 18 27 148 

 

ekonomika, 

sociální problémy 3 11 24 23 817 

 

sport 13 4 19 19 85 

 

jiné 2 10 13 8 133 

       sledovaná 

témata nová vláda 11 5 6 0 84 

 

Ukrajina 24 9 11 8 582 

 

Sochi 14 2 19 17 63 

 

jiné 35 52 67 76 1273 
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Tabulka 3b: Třetí měřený úsek - obsahová analýza od 3. 2. do 2. 3. 2014 a data CVVM od 

3. 3. do 10. 3. 2014 

% 
agendy 

Česká 

televize 

Český 

rozhlas 

MF 

DNES Právo 

mediální 

agenda 

veřejná 

agenda 

tematické 

kategorie domácí politika 33,3 26,5 14,6 15,8 22,6 10,8 

 zahraničí 33,3 22,1 13,6 7,9 19,2 30,1 

 krimi, zločin 11,9 14,7 17,5 26,7 17,7 7,4 

 ekonomika, 

sociální problémy 3,6 16,2 23,3 22,8 16,5 40,8 

 sport 15,5 5,9 18,4 18,8 14,7 4,2 

 jiné 2,4 14,7 12,6 7,9 9,4 6,6 

        

sledovaná 

témata nová vláda 13,1 7,4 5,8 0,0 6,6 4,2 

 Ukrajina 28,6 13,2 10,7 7,9 15,1 29,1 

 Sochi 16,7 2,9 18,4 16,8 13,7 3,1 

 jiné 41,7 76,5 65,0 75,2 64,6 63,6 

 


