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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce se zabývá charakteristikou mediálního obrazu události, 

kterou je únos dvou Češek v Pákistánu a analyzuje způsob, jímž vybraná česká média 

o události informovala. Práce se skládá z teoretické části, která představuje 

relevantní teoretické koncepty a rámce, metodologické části, jenž objasňuje 

náležitosti výzkumu, metodu zkoumání, charakteristiku výzkumného vzorku a 

sledovaného období a analytické části, která představuje výsledky provedeného 

zkoumání doplněné pro lepší názornost o grafické znázornění. Třetí část diplomové 

práce zároveň odpovídá na stanovené výzkumné otázky a hypotézy. Podstatou práce 

je kvalitativní a kvantitativní analýza obsahu čtyř českých zpravodajských serverů za 

sledované období od března 2013 do poloviny dubna 2015. Vybranými médii jsou 

Blesk.cz, iDnes.cz, Novinky.cz a Reflex.cz, které reprezentují jedny z nejčtenějších 

zpravodajských serverů v České republice. Kvantitativní analýza se zaměřuje na 

frekvenci, s jakou média o únosu českých turistek informovala, na využívané zdroje, 

na důležitost tématu v rámci příspěvku, na žurnalistický žánr jednotlivých článků a 

další aspekty. Kvalitativní metoda je zaměřena na významový obsah jednotlivých 

příspěvků a objasňuje, s jakými tématy byl únos českých turistek v Pákistánu 

nejčastěji spojován či v jakém kontextu jej média uváděla.  

Abstract 

The submitted thesis focuses on describing the media image of the abduction of two 

Czech women in Pakistan, which occurred in March 2013. It aims to analyze the 

manner in which the selected Czech media informed about the incident. This thesis 

consists of three parts: theoretical part, methodological part and analytical part. 



 
 

Theoretical part introduces relevant theoretical concepts and frameworks relevant 

to the actual analysis, methodological part explains the essentials and methods of 

research, defines the research sample and the reference period. The final analytical 

part presents the results of the actual research as well as answers the research 

questions and hypotheses. In order to increase clarity, the results are shown in 

graphs and tables.  The core of the theses is a qualitative and quantitative analysis of 

the contents of four Czech news servers for the period from March 2013 to mid-April 

2015. The selected media are Blesk.cz, iDnes.cz, Novinky.cz and Reflex.cz, which 

represent one of the most popular and read news sites in the Czech Republic. The 

quantitative part focuses on the frequency with which the monitored media 

informed about the abduction Czech tourists, the information sources that were 

used, the importance of the topic within the particular articles and other aspects. 

Consequently, the qualitative part focuses on the semantic content of the individual 

contributions and characterizes the topics and frames most often associated with the 

abduction of two Czech women in Pakistan.  
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1. ÚVOD 

V březnu roku 2013 informovala česká i zahraniční média o únosu dvou turistek 

z České republiky na území pákistánské provincie Balúčistán. Od té doby uběhly více 

než dva roky a veřejnost měla možnost sledovat příběh dvou žen prostřednictvím 

tištěných i digitálních médií, která o této události opakovaně informovala. Případ 

znovu ožil v posledních březnových dnech roku 2015, kdy se oběti únosu podařilo 

najít a dopravit zpět do České republiky.  

Důležitost této práce a analýzy mediálního obrazu únosu českých turistek spatřuji 

především v unikátnosti analyzované události. K únosům českých občanů v zahraničí 

dochází velmi zřídka a každá taková událost proto vzbudí velkou pozornost médií i 

široké veřejnosti a vyvolá společenskou diskuzi. V námi sledovaném případě může 

také hrát roli fakt, že dívky byly uneseny v islámském světě, na území státu, který 

bojuje s islámským extremismem. Ačkoliv nebylo potvrzeno a prokázáno, že únosci 

byli součástí teroristické organizace a jejich motiv není jednoznačně pojmenován, 

byl i tak únos dívek v českých médiích i například díky výrokům prezidenta Zemana 

do značné míry spojováno právě s terorismem a islámem. Toto propojení je 

vzhledem k aktuálnímu globálnímu vývoji, kdy „západní svět“ často vnímá islám jako 

určitou hrozbu, velmi kontroverzní, jelikož jakákoliv mediální kauza spojená 

s islámským extremismem a určitou hrozbou pro společnost, ať už přímou či 

nepřímo zprostředkovanou, vždy vyvolá masivní zájem veřejnosti a různorodé 

debaty v mediálním prostoru dané země. V námi sledovaném případě tento zájem 

a diskuzi ve veřejném prostoru podpořil také nízký věk obětí a fakt, že se jednalo o 

ženy. 

 

Je jisté, že každý stát a jeho mediální prostředí na podobnou událost může reagovat 

velmi odlišně, ať už se to týká samotného zájmu médií či způsobu informování o 

konkrétní události. Vzhledem k tomu, že se podobné kauzy a medializace islámského 

extremismu objevují i v jiných státech „západního světa“, může tato práce 

nabídnout jistý prostor pro následné porovnání českého mediálního prostředí a jeho 

reakce se zahraničním, čímž dokáže nabídnout důležitý přesah do mezinárodního 

kontextu a zároveň se může stát základem pro další výzkum. 
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  Téma je zajímavé také vzhledem k nedávnému nalezení obou dívek, čímž se 

zvyšuje aktuálnost této diplomové práce a zároveň ji alespoň částečně umožňuje se 

zabývat příběhem unesení dívek jako celkem, od samotného únosu až po jejich 

nalezení a návrat do České republiky. Je nicméně velmi pravděpodobné, že se touto 

událostí budou česká média společně s veřejností zabývat ještě po dlouhou dobu, 

jak se budou postupně objevovat nová fakta o podmínkách jejich uvěznění čí 

propuštění na svobodu.  

Práce si tak klade ambici zmapovat mediální obraz této kauzy od jejího počátku až 

po její vyvrcholení, což vytváří časový rámec práce a analýzy primárních zdrojů od 

března 2013 do dubna 2015. 

 

 Při výběru tématu byl zohledněn masivní zájem veřejnosti, což dokládá také 

zapojení sociálních sítí, zejména pak Facebooku. Ještě v den potvrzení únosu byla 

zřízena webová stránka hankaatoncadomu.cz, podávající informace o obou dívkách, 

jejich příběhu a času, který od únosu uběhl. Založena byla okamžitě také 

facebooková stránka na podporu obou dívek „Hanka a Tonča domů“, která za 

prvních pět dní od únosu čítala asi 8 000 uživatelů1, a ještě počátkem května ji 

sledovalo 17 756 uživatelů2. Přestože aktivita správce stránky ustala posledním 

příspěvkem z 16. dubna 2013, tedy měsíc po únosu, uživatelé sociální sítě nepřestali 

vyjadřovat účast, podporu a víru v nalezení dívek dennodenně až do jejich návratu. 

Frekvence příspěvků a sdílených článků se po nalezení dívek ještě znatelně zvýšila. 

Po několika dnech od návratu dívek byla nakonec stránka ze sociální sítě odstraněna. 

Digitální média a sociální sítě umožnily velmi rychlé šíření veškerých informací, 

názorů a novinek v kauze únosu dívek stejně jako hromadné vyjadřování kritiky, rad 

i podpory rodinám unesených. Vytvořily tak pomocí každodenního sdílení informací 

pomyslný seriál o průběhu únosu a poskytly prostor také některým spekulantům a 

samozvaným odborníkům na Pákistán, únosy i islám. Odvrácenou stránkou byly 

náznaky a výzvy k mobilizaci lidí za účelem pomoci, a to jakýmikoliv prostředky - 

plánováním cesty do Pákistánu, pokusů o vyhledání únosců nebo kontaktování osob 

                                                           
1 VÁLKOVÁ, Hana. Za unesené Češky bojuje i Zeman, píše svému protějšku do Islámábádu. IDNES.cz [online]. 

2013 [cit. 2015-03-02]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/patrani-po-v-pakistanu-unesenych-ceskach-

pokracuje-fxi-/domaci.aspx?c=A130318_125637_domaci_hv  
2 Údaj k 1.květnu 2015 

http://zpravy.idnes.cz/patrani-po-v-pakistanu-unesenych-ceskach-pokracuje-fxi-/domaci.aspx?c=A130318_125637_domaci_hv
http://zpravy.idnes.cz/patrani-po-v-pakistanu-unesenych-ceskach-pokracuje-fxi-/domaci.aspx?c=A130318_125637_domaci_hv
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žijících v Pákistánu. Také tento vývoj přispěl až k vyhlášení informačního embarga 

prostřednictvím vyjádření tiskového oddělení Ministerstva zahraničních věcí, které 

k němu přistoupilo vzhledem k bezpečnosti obou dívek, zajištění snadnějšího 

navázání kontaktu české diplomacie s pákistánskou stranou a soustředění veškerého 

úsilí k jejich nalezení. 3 

 

Původně určeným výzkumným materiálem této diplomové práce byly, jak stanovují 

teze, média tištěná. Na základě prvotního zkoumání výzkumného vzorku jsem se 

však rozhodla zaměřit analýzu na webové zpravodajské servery odvozené od 

původně vybraných deníků. Online média jsou ze své podstaty schopna dynamičtější 

reakce na aktuální dění a vývoj sledovaného případu, a proto nabízela zajímavější a 

obsáhlejší výzkumný materiál. Vybrané zpravodajské servery se v tomto případě 

vyznačovaly širším záběrem a větším počtem výstupů než jejich tištěné varianty. 

Zároveň díky zařazeným diskuzím čtenářů do určité míry umožňovala mapovat 

reakci publika na uveřejněný článek. 

 Tato změna tak proběhla za účelem vytvoření relevantnějších závěrů a výstupů 

práce a věřím, že přispěla také ke komplexnějšímu zpracování celého tématu.  

 

 

1.1 Cíle práce 

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl analyzovat, jakým způsobem o události 

referovaly čtyři zpravodajské servery, které patří mezi jedny z nejčtenějších4 

zpravodajských webů v České republice. Na základě zvolených výzkumných otázek 

popíšeme mediální obraz únosu dvou českých turistek, jak často o něm zpravodajské 

servery informovaly a jaký mu věnovaly prostor, jaké využívaly informační zdroje, 

jaký byl nejčastěji žánr příspěvků a jejich celkové zpracování. Výsledkem bude 

                                                           
3 Emotivním videem chtějí únosci dívek vystupňovat tlak na českou stranu. Lidovky.cz [online]. 2013 [cit. 2015-

03-02]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/emotivnim-videem-chteji-unosci-divek-patrne-vystupnovat-tlak-

na-ceskou-stranu-gce-/zpravy-svet.aspx?c=A131031_185440_ln_zahranici_msl 
4 Zdroj:  2013/2014 MEDIA PROJEKT Unie vydavatelů. Dostupné z: 
http://unievydavatelu.cz.artbox.cz/gallery/files/Media%20projekt%204_%20Q_%202013%20a%201_%20Q_%
202014.pdf  

http://www.lidovky.cz/emotivnim-videem-chteji-unosci-divek-patrne-vystupnovat-tlak-na-ceskou-stranu-gce-/zpravy-svet.aspx?c=A131031_185440_ln_zahranici_msl
http://www.lidovky.cz/emotivnim-videem-chteji-unosci-divek-patrne-vystupnovat-tlak-na-ceskou-stranu-gce-/zpravy-svet.aspx?c=A131031_185440_ln_zahranici_msl
http://unievydavatelu.cz.artbox.cz/gallery/files/Media%20projekt%204_%20Q_%202013%20a%201_%20Q_%202014.pdf
http://unievydavatelu.cz.artbox.cz/gallery/files/Media%20projekt%204_%20Q_%202013%20a%201_%20Q_%202014.pdf
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komplexní obraz události, jak o ní referovaly čtyři české zpravodajské servery 

v průběhu dvou let.  

Vybranými internetovými zpravodajskými servery budou iDnes.cz, Novinky.cz, 

reprezentující seriózní tituly, Blesk.cz, jako zástupce webu bulvárního periodika a 

Reflex.cz, jako webová verze nejčtenějšího společenského týdeníku.  

 

 

1.2. Struktura práce 

Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část bude věnovat pozornost 

teoretickým východiskům relevantním k předmětu analýzy práce. Vycházíme 

z předpokladu, že pro porozumění a využití teoretického rámce, který bude 

aplikován pro analýzu vybrané mediální kauzy, je nutné se zabývat i jeho 

myšlenkovým vývojem v čase včetně dalších faktorů a teoretických konceptů, které 

jsou pro jeho podobu podstatné. Tento rámec je totiž součástí širšího komplexního 

konceptu, ve kterém na sebe mají jednotlivé teorie či myšlenkové proudy 

vzájemnou vazbu. Vzhledem k tomu, že práce je zaměřena na jednu případovou 

studii, není možné v analýze využít všechny popisované teorie a to z části proto, že 

pro jejich metodologické zapojení je často potřebná řada mediálních událostí či 

sledování dlouhodobějšího vývoje periodika. 

Postupně tedy charakterizujeme teorii sociální konstrukce reality, která se zabývá 

způsobem vytváření reprezentace skutečnosti, dále popíšeme roli médií v tomto 

procesu a jejich účinky na příjemce, teorii nastolování agendy a gatekeepingu, jež 

přibližují proces výběru zpráv do zpravodajství, teorii framingu neboli rámcování a 

teorii sourcingu popisující práci žurnalistů se zdroji. Práce se bude věnovat také 

konceptu zpravodajských hodnot, který rozděluje zprávy na základě obsažených 

kategorií, typologii zpráv a dalším teoretickým konceptům, které jsou pro tento 

výzkum podstatné. Vybrané koncepty z těchto teorií poté budou využity v analytické 

části práce. Závěrečná kapitola teoretické části stručně přiblíží historii únosů českých 

občanů v zahraničí za období posledních patnácti let.  
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Druhá, metodologická část diplomové práce nabídne charakteristiku analyzovaných 

médií, odůvodnění jejich výběru a stanovení sledovaného období. Dále budou v této 

části položeny základní výzkumné otázky, hypotézy a cíle praktického zkoumání. 

Nedílnou součástí kapitoly bude představení výzkumných metod, které budou 

použity během analýzy vzorků, odůvodní její výběr a zmíní možná úskalí s ní spojená. 

V poslední analytické části bude popsán průběh a výsledky samotné analýzy článků 

uveřejněných na sledovaných zpravodajských serverech po dobu více než dvou let 

od události. Analýza se bude snažit zodpovědět stanovené výzkumné otázky, 

porovnat výsledky výzkumu s předloženými hypotézami a popsat mediální obraz 

události. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

Média mají svůj původ již v prvopočátcích lidské pospolitosti a postupem času se 

stala běžnou součástí společenského života, zdrojem informací a zábavy. Lidé mají 

odvěkou snahu zjišťovat a šířit informace, ať už prostřednictvím lidských zpravodajů, 

knih, rozhlasu nebo tištěných periodik.  Jejich význam vzrostl zejména v průběhu 20. 

století spolu s nástupem elektronických a tzv. nových médií včetně internetu.5 

Postupem času lidé začali vnímat obsah předkládaných sdělení a informace, která 

jim média přinášejí, jako každodenní realitu a zrcadlo okolního světa. Aby bylo 

možné zpracovat a popsat mediální reprezentaci, například námi sledované kauzy 

unesených turistek v Pákistánu, je nejprve nutné soustředit se na teoretické 

koncepty a východiska, která charakterizují vznik mediálního obrazu a jeho vliv na 

příjemce. Z těchto teoretických konceptů, které budou zároveň oporou celého 

výzkumu, budou odvozeny základní výzkumné otázky a hypotézy. Tato kapitola se 

proto pokusí pomocí relevantních teorií vysvětlit způsob, kterým vznikají obrazy 

prezentované médii, účinky médií na člověka, postupy a procesy vzniku mediální 

reprezentace a dále aspekty, které mohou mít vliv na konečnou podobu 

komunikovaného sdělení.  

 

2.1. Sociální konstrukce reality 

Cílem, který jsme si pro tuto práci stanovili, je popsat mediální reprezentaci únosu 

dvou českých turistek. Reprezentací se v mediálních studiích rozumí proces, jímž 

jsou abstraktním ideologickým pojmům (válka, individualismus, ženská otázka, 

podnikatelé, česká povaha, třída, rodina apod.) dávány konkrétní podoby.6 Při 

analýze mediálního obrazu nějaké události vycházíme z předpokladu, že obrazy, 

prezentované médii, nejsou přesným odrazem skutečnosti. Hovoříme-li o 

zobrazování reality, je tedy nejprve třeba zaměřit se na to, jak realita vzniká a jaký 

je vztah mezi ní a člověkem. To nám pomůže odhalit teorie sociální konstrukce 

                                                           
5 TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. 296 s., 
ISBN 978-80-7367-683-4. s. 7. 
6 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost: stručný úvod do studia médií. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 

208 s. ISBN 80-7178-697-7. s. 141. 
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reality, kterou se ve svém díle zabývali mimo jiné američtí sociologové Peter L. 

Berger a Thomas Luckmann, kteří své zkoumání založili na vědeckých teoriích Maxe 

Webera, Alfreda Schutze a dalších.7 V tomto textu se pokusíme shrnout jejich 

poznatky a osvětlit, jak k sociální konstrukci reality dochází. 

Člověk chápe svoji každodenní realitu, prostředí, ve kterém žije jako dané, objektivní 

a nezávislé, které může poznávat a smyslově zkoumat. Právě vzájemný vztah člověka 

a sociálního prostředí je základem teorie sociální konstrukce reality. Výchozí 

myšlenkou dvojice amerických vědců je, že společnost je výtvorem člověka; 

společnost je objektivní realitou a člověk je výtvorem společnosti.8 Vztah člověka a 

sociálního světa můžeme popsat jako neustále se opakující proces, který se skládá 

ze tří složek: externalizace, objektivace a internalizace. Samotné stávání se člověkem 

se podle Bergera a Luckmanna odehrává ve vzájemné interakci s okolím. Vyvíjející 

se člověk si vytváří vztahy jak k určitému přírodnímu prostředí, tak ke kulturnímu a 

sociálnímu řádu, který je mu ostatními členy společnosti zprostředkován. Tak 

získává člověk stabilitu a schopnost orientace ve světě. Tento řád však existuje 

pouze jako produkt lidské činnosti a je vytvářen při neustálé externalizaci člověka, 

který zároveň řád potřebuje ke svému přežití. "Člověk nemůže existovat v nečinné 

uzavřenosti do svého nitra. Člověk se musí neustále externalizovat v činnosti. Tato 

antropologická nutnost má svůj původ v lidském biologickém vybavení."9 

Externalizací vytvořená činnost se pak opakováním stane společenskou normou, 

jistotou, která omezuje možnost výběru a dá vzniknout zvyku, který člověku dodává 

pocit stabilního zázemí. Tuto fázi nazýváme objektivací; člověk přestává vnímat 

vytvořené jako svůj vlastní konstrukt, ale jako objektivní realitu. 

Na konci popisovaného procesu, se objektivovaný sociální svět promítá zpětně do 

vědomí člověka v průběhu socializace. Zmíněná fáze je označená jako internalizace 

– „bezprostřední vnímání či interpretace objektivní události jako události mající 

                                                           
7 McCOMBS, Maxwell. 2009. Agenda Setting: Nastolování agendy - masová média a veřejné mínění. 1.vyd. 

Praha: Portál, 2009. 256 s. ISBN 978-80-7367-591-2 
8 BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. 1.vyd. Brno: 
CDK, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1. s. 56-64. 
9 Tamtéž. 



10 

 

význam, tedy jako projevu subjektivních procesů jiného člověka, přičemž zároveň 

význam tohoto projevu přijmu subjektivně za svůj.“10  

Sociální konstrukci reality podle Bergera a Luckmanna můžeme shrnout jako 

neustále se opakující proces, kdy člověk vytváří realitu, která se postupem času 

opakováním ustálí a člověk jí začne vnímat jako objektivní skutečnost, platnou a 

běžnou společenskou normu, která zpětně působí na jeho vědomí. Tento cyklus je 

podmíněný tím, že člověk existuje jako součást lidského společenství a přirozeně se 

socializuje.11 Média, ačkoliv jsou produktem lidské činnosti, získala objektivní 

povahu a jsou vnímána jako samostatně fungující součást společnosti, kterou 

zároveň ovlivňují.  „Skutečnost, kterou pokládáme za objektivní je pouze 

objektivizovaná (zejména činností institucí), protože máme potřebu zapomínat, že 

sociální svět je výsledkem mezilidské dohody a chováme se k němu, jako by byl 

spolehlivou, objektivní daností“12 Na základě popsané teorie usuzujeme, že si člověk 

sám vytváří sociální prostředí a řád a zároveň nebere v potaz, že se jedná o jeho 

vlastní výtvor a přistupuje k němu jako k objektivní realitě.  

 

2.2. Média a konstruování reality 

 „Jedním z nejmocnějších sociálních aktérů, kteří jsou angažováni v oblasti 

interpretování, definování, a tedy i vytváření či konstruování reality, jsou masová 

média“.13 

Média jako konstrukt lidské činnosti, ve společnosti plní v první řadě funkci 

informační, ale slouží také jako nástroj socializace, zdroj zábavy nebo prostředek 

zachování kontinuity ve společnosti.14 V předchozí kapitole bylo vysvětleno, jak 

vzniká pro člověka objektivní realita, a že jejím původcem je sám člověk. Média na 

tuto objektivní realitu mohou mít značný vliv, jelikož člověk jako objektivní realitu 

                                                           
10 BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. 1.vyd. Brno: 
CDK, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1. s. 128.  
11Tamtéž. 
12 REIFOVÁ, Irena, et al. Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178-926-70. 
s. 110. 
13 REIFOVÁ, Irena, et al. Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178-926-70. 
s. 107. 
14 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost: stručný úvod do studia médií. 1. vyd. Praha: Portál, 
2003. 208 s. ISBN 80-7178-697-7. s. 44. 
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často chápe tu, která je v médiích zobrazována. „Vznik reality v masových médiích a 

jejich zpravodajských obsazích potom probíhá za účasti publika tak, že masová 

média nekoordinují své významy s realitou na nich nezávislou, ale naopak na straně 

publika dochází ke koordinaci skutečnosti s mediálními významy.“15 Takto mohou 

média ovlivňovat chování, postoje i názory publika, šířit osvětu a vzdělávat, určovat 

životní styl, vyvolávat napětí, mystifikovat, přesvědčovat i manipulovat, podporovat 

či ohrožovat stabilitu společnosti a přispívat ke společenské změně.16 Je to 

umožněno na základě povahy společenské instituce, která má svojí historii, 

odpovídá na určitou potřebu a je ve společnosti legitimizována, je jí přiřčeno 

oprávnění na existenci. Získává také autoritu a moc ovlivnit chování i myšlení 

publika, které předkládaná sdělení přijímá a interpretuje.17 Pokud by k legitimizaci 

instituce nedošlo, média by nezískala svůj hlas ve společnosti a lidé by podávaným 

informacím neměli důvod věřit, brát je v potaz při rozhodování nebo jim 

přizpůsobovat své chování. 

Mediální konstrukci reality se věnovala také americká medioložka Gaye 

Tuchmanová. Ve svém díle Making News. A Study in a Construction of Reality 

definuje mediální rutiny, pomocí kterých dochází ke konstruování reality ve 

zpravodajství. Jsou jimi personální obsazení události, předurčení události 

novinářem, prostorový a časový aspekt a časová typizace událostí. 18   

 

Člověk je jako součást společnosti neustále vystaven neutuchajícímu toku informací, 

která mu média zprostředkovávají. Je tedy pochopitelné, že si do jisté míry na jejich 

základě vytváří názory na svůj okolní svět. Jak uvádějí Jirák a Kӧpplová, významný 

vliv médií na společnost potvrzuje také nutnost existence zákonů o regulaci mediální 

komunikace, snahy politiků, lobbistů i nejrůznějších odborníků do médií proniknout, 

využívání reklamních ploch a vysílacího času inzerenty, boj občanských aktivit proti 

                                                           
15 REIFOVÁ, Irena, et al. Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178-926-70. 
s. 107. 
16 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-80-7367-466-3. 

s. 321. 
17 BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. 1.vyd. Brno: 

CDK, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1. s. 64. 
18 REIFOVÁ, Irena, et al. Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178-926-70. 
s. 108. 
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nadměrnému násilí a samoúčelnému zobrazování sexu v médiích i obecného zájmu 

odborné a laické veřejnosti o oblast médií nebo vznik samostatného oboru, který se 

médii zabývá.19 

 

Na účinky médií na příjemce a vývoj jejich výzkumu se ve svém díle zaměřil také 

Denis McQuail, který identifikoval čtyři etapy jejich vývoje20: 

- První fáze sahala od přelomu 20. století do pozdních třicátých let a je 

označována za fázi všemocných médií. Médiím a těm, kdo je ovládají, byla 

přisuzována neomezená moc ovlivňovat chování příjemců a měnit jejich 

životní návyky.21 Publikum bylo považováno za bezmocné vůči vlivu médií a 

jeho reakce na mediální podněty byly považovány za shodné.  Tyto teorie 

ovšem nebyly podloženy empirickým výzkumem, ale popularitou a 

rozmachem dobových médií.  

- Ve druhé fázi, která trvala až do počátku šedesátých let 20. století, došlo 

k značnému rozmachu empirických výzkumů, na jejichž konci bylo zjištění, že 

mediální účinky nemají na člověka takový vliv, jak bylo v první fázi 

předpokládáno. Vědci se přikláněli k představě, že moc médií variuje na 

základě psychologických vlastností, sociálních aspektů a prostředí každého 

člověka.  Tato etapa bývá označována také jako fáze omezených účinků 

médií.22 

- Třetí fázi, kterou datujeme zejména v průběhu sedmdesátých let 20. století 

McQuail definuje jako období znovuobjevení silných médií a postupného 

návratu k představě o spíše mocných médiích. Vědci začali vnímat člověka 

jako součást společnosti, nikoliv izolovaného jedince, pasivně přijímajícího 

mediální obsahy, jak tomu bylo naznačeno v první fázi. V tomto období se 

                                                           
19 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-80-7367-466-3. 
s. 321. 
20 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Přeložil Jirák a Kabát. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 448 
s. ISBN 80-7178-200-9. s. 360. 
21 Tamtéž. 
22 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost: stručný úvod do studia médií. 1. vyd. Praha: Portál, 
2003. 208 s. ISBN 80-7178-697-7. s. 162. 
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výzkum zaměřoval na hledání vlivu médií na celou společnost, nikoliv na 

člověka jako jednotlivce. Objevovaly se i úvahy o dlouhodobém a nepřímém 

vlivu médií, a to zejména v průběhu socializace a důležitou roli ve zkoumání 

účinků médií začíná hrát také aktivita příjemce. V tomto období vznikl také 

koncept nastolování agendy, který podrobněji rozebereme v následující části 

práce.23  

Čtvrtá fáze má svůj počátek na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. 

století a je doprovázena značným růstem mediální nabídky. McQuail tuto fázi 

označuje jako fáze dohodnutých účinků médií, neboli fázi mocných, ale 

zmírňovaných účinků médií.24  V tomto období je uznána jistá moc médií a 

jejich účinků na člověka i společnost, zároveň jsou stále častěji bráni v potaz 

příjemci jako skutečně aktivní publikum, které si tvoří názory, interpretuje 

mediální sdělení a srovnává je s osobní zkušeností.  

 

Některé účinky masových médií jsou na první pohled viditelné; lidé se například 

oblékají po vzoru některých celebrit, nakupují produkty, které znají z reklam, vyhnou 

se místu, kde je rozhlasem hlášena dopravní nehoda a podobně. Jiné účinky se 

projevují po delší době působení nebo jsou zprostředkované takzvanými 

názorovými vůdci a není možné jednoznačně určit, zda a do jaké míry se jedná o 

bezprostřední účinek médií.25 Média mohou působit přímo nebo nepřímo, jejich 

účinky mohou být krátkodobé i dlouhodobé, záměrné či bezděčné, mohou mít 

různou podobu a intenzitu. Existuje proto mnoho metod a přístupů zpracovávajících 

mediální účinky na jedince i celou společnost a jejich typologie, vlastnosti a dopady. 

Jednu z typologií účinků médií nabízejí ve svém díle Jirák a Köpplová26: 

                                                           
23 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost: stručný úvod do studia médií. 1. vyd. Praha: Portál, 

2003. 208 s. ISBN 80-7178-697-7. s. 163-167. 
24 Tamtéž. 
25 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost: stručný úvod do studia médií. 1. vyd. Praha: Portál, 

2003. 208 s. ISBN 80-7178-697-7. s. 174. 
26 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost: stručný úvod do studia médií. 1. vyd. Praha: Portál, 
2003. 208 s. ISBN 80-7178-697-7. s. 181. 
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- Zesilující účinek: média zvyšují důležitost určitého tématu tím, že ho 

zpracovávají 

- Potvrzující účinek: pokud se člověk něčeho domnívá a média jeho domněnku 

potvrdí, přijme ji automaticky jako pravdu 

- Zpětný účinek: svojí přítomností mohou média na místě některé události 

ovlivnit její průběh 

- Trivializace: média mají tendenci svým zpracováním redukovat složitá 

témata; tento účinek je přisuzován zejména televizi, jelikož její snahou je v 

první řadě je upoutat pozornost publika 

- Habitualizace: média mohou způsobit znecitlivění publika tím, že ho často a 

dlouhodobě vystavují emocionálně vzrušivým podnětům, na které si člověk 

časem zvykne 

- Nastolování agendy: zařazováním a zpracováváním určitých témat média 

ovlivňují, o čem lidé přemýšlejí a jakým způsobem 

- Spáčský efekt: předpokládaný rozdíl mezi bezprostřední negativní a pozdější 

pozitivní interpretací sdělení 

- Bumerangový efekt: mediální produkt podnítí opačnou reakci, než jaká byla 

zamýšlena při jeho vytváření 

- Nápodoba: lidé mohou mít tendenci situace zobrazované médii 

napodobovat 

 

Další typologii mediálních účinků zpracovává Denis McQuail, který je rozděluje na 

základě jejich záměrnosti a časového rozpětí.27 Patří mezi ně: 

- Společenská kontrola: média úmyslným nebo neúmyslným způsobem 

potvrzují a opodstatňují existující autoritu 

- Socializace: prostřednictvím médií člen společnosti poznává platné normy, 

hodnoty a vzorce chování ve společenských rolích a situacích 

- Dozvídání se zpráv: krátkodobý účinek médií, během kterého se člověk 

dovídá poznatky o zpravodajských událostech v dané společnosti a čase 

                                                           
27 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Přeložil Jirák a Kabát. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 448 
s. ISBN 80-7178-200-9. s.  
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- Individuální reakce: média mohou být spouštěčem neplánovaných následků 

chování jednotlivce na základě jejich nápodoby nebo reakce na mediální 

sdělení 

- Definování reality a konstrukce významu: schopnost médií, související se 

společenskou kontrolou, kdy je interpretování komunikovaných sdělení a 

uvažování příjemců ovlivněno médii 

- Kulturní změna: média mohou přímo vést k posunům některých hodnot 

nebo vzorců chování konkrétní společnosti a kultury 

- Mediální kampaň: výsledek působení medií může být využit k přesvědčení 

nebo informování určité části příjemců (reklama, volební kampaň,…) 

 

Dearing a Rogers doplňují, že s výzkumem účinků médií je spjata řada dalších 

teoretických konceptů, které zkoumají vztah mezi mediálními sděleními a člověkem. 

Jmenovat můžeme například teorii spirály mlčení německé socioložky Elisabeth 

Noelle-Neumannové nebo obdobný koncept Band-wagon effect.28 Obě teorie se 

zaměřují na fakt, že člověk nerad bývá se svým názorem izolován, a proto má 

tendenci přizpůsobovat ho většinovému postoji ve společnosti.29 Média mohou 

některý názor, postoj či stav společnosti prezentovat jako většinový, bez ohledu na 

skutečnost, a tím přímo ovlivnit úsudek příjemce. Podle Noelle-Neumannové totiž 

člověk, jehož názor je ve společnosti marginální, může nejen svůj postoj skrývat, ale 

i své původní chování změnit. „Výsledkem je zkreslení skutečného poměru sil a může 

dojít i k tomu, že některé názory zcela zaniknou. Konečným stavem působení spirály 

mlčení je také situace, kdy určité téma zcela zanikne, nebo se z něj stane tabu, tedy 

nesmí být diskutováno veřejně, mlčí se o něm.“ 30 

 

                                                           
28 DEARING, James W.; ROGERS Everett M. Communication Concepts 6: Agenda-Setting. Thousand Oaks: SAGE 

Publications Inc, 1992. 152 s. ISBN 0-7619-0562-6. s. 15. 
29 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost: stručný úvod do studia médií. 1. vyd. Praha: Portál, 

2003. 208 s. ISBN 80-7178-697-7. s. 166. 
30 REIFOVÁ, Irena, et al. Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178-926-70. 
s. 232. 
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2.3. Nastolování agendy 

V předchozí kapitole jsme shrnuli, že média mají schopnost svým působením 

publikum a jeho vnímání reality do určité míry ovlivňovat, a že jejich účinky mají 

různý charakter, průběh, časový rozměr i intenzitu. Pro tuto kapitolu je zásadní 

rozdělení účinků na krátkodobé a dlouhodobé: 

-  Za krátkodobé účinky médií považujeme okamžitý účinek výtisku novin či 

televizní a rozhlasové relace, přičemž se jedná zpravidla o emocionální, konativní 

či fyziologické reakce - rozhořčení, smích, zrychlený tep a podobně. 31  

- Mezi dlouhodobé účinky lze pak řadit nastolování témat pro veřejnou debatu, 

na které se v této kapitole zaměříme.  

Agenda setting neboli nastolování témat je jedním ze způsobů konstruování 

reality.32 Díky němu jsou „média schopna (nezáměrně, ale i záměrně) exponovat 

určité události a současně určovat pořadí důležitosti exponovaných událostí, jež tvoří 

součást veřejného prostoru.“33 Největší vliv mají v tomto ohledu oblasti 

zpravodajství a publicistiky, které témata prezentují publiku s častou periodicitou či 

každý den. Pro velké množství příjemců jsou základním zdrojem informací o dění ve 

společnosti a mohou tedy do určité míry ovlivňovat jejich povědomí a představy o 

světě.34 Podle Jiráka a Köpplové hledá koncept agenda setting odpověď na otázku, 

proč se informace o některých tématech stanou součástí veřejné debaty, zatímco 

jiné zůstanou stranou pozornosti.35 Trampota doplňuje, že na rozdíl od 

gatekeepingu, koncept agenda setting pojednává o účinku dlouhodobého a 

kumulativního výběru informací, vztahujících se k určitému tématu. „Vliv 

nastolování agendy není výsledkem jedné nebo několika sdělení, nýbrž působení 

celého souboru mediálních sdělení, z nichž každý má jiný obsah, ale všechny se 

                                                           
31 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-80-7367-466-3. 

s. 334. 
32 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Přeložil Jirák a Kabát. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 448 

s. ISBN 80-7178-200-9. s. 393. 
33 REIFOVÁ, Irena, et al. Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178-926-70. 
s. 116. 
34 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN: 80-7367-096-8. s. 115. 
35 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-80-7367-466-3. 
s. 182. 
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dotýkají stejného tématu“.36 Hovoříme-li o teorii nastolování agendy, nelze 

opomenout také zásadní citát Bernarda Cohena: „Média nemusejí být schopna 

určovat, co si lidé myslí, ale jsou úspěšná v určování, o čem mají přemýšlet. „, který 

v něm moc médií shrnuje.37 

 

Pojem agenda setting je spojený především se jmény amerických mediologů 

Maxwella E. McCombse a Donalda L. Shawa, ačkoliv o vlivu médií na vytváření 

veřejné agendy uvažuje již Walter Lippmann v díle Public Opinion v roce 1922.  

McCombs a Shaw termín poprvé uvedli ve svém článku The Agenda-setting Function 

of the Mass Media, v časopise Public Opinion Quarterly v roce 197238. Text hovoří o 

schopnosti recipientů přebírat témata, která jim média prezentují a následně jim 

přidělovat význam dle množství sdělených informací a umístění v rámci 

zpravodajské relace. Výzkum McCombse a Shawa, který byl svým zaměřením první, 

probíhal v období předvolební kampaně v Severní Karolíně v roce 1968 a sledoval 

vývoj postojů u nerozhodnutých voličů v závislosti na množství zpravodajských 

příspěvků dostupných v devíti médiích ve městě Chapel Hill. Ze závěru studie 

vyplynulo, že zveřejňováním proslovů a názorů jednotlivých prezidentských 

kandidátů, mohou masová média definovat hlavní témata celé kampaně".39 Byla tím 

tedy potvrzena hypotéza, že témata diskutovaná v masových médiích se 

automaticky stávají součástí veřejné diskuze. "Důležitost, již tématu přikládala 

média tím, že mu propůjčila patřičný prostor, odpovídala důležitosti, kterou tématu 

přiznávali dotazovaní lidé."40 Ačkoliv mohou články pojednávat o jiné události, 

společným jmenovatelem je jim téma, které zastupují. "Média mají silný sklon 

tematizovat události; propojit více jednotlivých událostí spojených s určitým 

tématem, které sledují dlouhodoběji."41  

                                                           
36 DEARING, James W.; ROGERS Everett M. Communication Concepts 6: Agenda-Setting. Thousand Oaks: SAGE 
Publications Inc, 1992. 152 s. ISBN 0-7619-0562-6. s. 14-15. 
37 Tamtéž. s. 113. 
38 REIFOVÁ, Irena, et al. Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178-926-70. 
s. 17.  
39 McCOMBS, Maxwell. 2009. Agenda Setting: Nastolování agendy - masová média a veřejné mínění. 1.vyd. 

Praha: Portál, 2009. 256 s. ISBN 978-80-7367-591-2. s. 176. 
40 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN: 80-7367-096-8. 117. 
41 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN: 80-7367-096-8. s. 13. 
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Výzkumem nastolování agendy McCombs a Shaw inspirovali řadu dalších teoretiků, 

kteří se tématem začali zabývat. Weaver definoval faktory, na základě kterých jsou 

účinky mediálních sdělení na některé lidi vyšší než na ostatní. Ve vztahu 

k přijímaným tématům hovoří o lidské potřebě orientace a relevance. „Čím větší je 

potřeba jednotlivce orientovat se v oblasti veřejných věcí, tím je pravděpodobnější, 

že bude naslouchat agendě masových médií.“42. Na základě těchto potřeb McCombs 

a Shaw rozlišili tři vlastnosti příjemce, které naznačují, do jaké míry může být 

nabízenými obsahy zasažen. Jsou jimi zájem o obsah médií, nejistota a neznalost ve 

vztahu k obsaženým tématům. 

 

 

Média jsou v mnoha případech jediným zdrojem sdělení o daném tématu, což 

intenzitu působení mediální agendy může umocnit, a to zejména v oblasti domácí 

politiky, kdy je patrná absence osobního, či přímého kontaktu.43 Lidé tak nemohou 

hierarchii témat utvářet na základě osobní zkušenosti, a proto přijímají hierarchii 

vytvořenou médii ať už záměrně, či nezáměrně. To potvrzuje i tzv. lavinový účinek 

médií, který popisuje schopnost médií „výběrem a uspořádáním sdělení (např. 

zpravodajstvím) vytvořit falešnou představu o realitě, a že tato falešná – leč 

akceptovaná – představa pak následně ovlivní postoje recipientů ke skutečnosti.“44 

Toto zjištění potvrzuje, že média mají významný vliv na konstruování sociální reality, 

jak bylo popsáno výše. 

Na základě těchto východisek usuzujeme, že publikum má tendenci považovat za 

podstatná ta témata, která jim masová média předkládají. Působení a vliv médií 

vzrůstá spolu s přirozenou potřebou lidí rozumět svému okolí. Podle Wanty jsou 

určující také demografické ukazatele (věk, vzdělání, gender), psychologické 

ukazatele (zájem o politiku a důvěra v média) a behaviorální ukazatele (intenzita 

užívání médií a interpersonální komunikace).45 Podle poznatků z teorie agenda 

                                                           
42 McCOMBS, Maxwell. 2009. Agenda Setting: Nastolování agendy - masová média a veřejné mínění. 1.vyd. 
Praha: Portál, 2009. 256 s. ISBN 978-80-7367-591-2. s. 95. 
43 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN: 80-7367-096-8. 117. 
44 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost: stručný úvod do studia médií. 1. vyd. Praha: Portál, 

2003. 208 s. ISBN 80-7178-697-7. s. 182. 
45 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN: 80-7367-096-8. 122. 
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setting shrnutých v této kapitole můžeme uvažovat o vlivu nastolování agendy na 

reprezentaci námi sledované události. Pokud by média opakovaně navazovala na 

příspěvky o únosu českých turistek dalšími články, které by informovaly například o 

násilí páchaném na ženách v islámském světě, rozrůstající se muslimské menšině v 

České republice nebo o dopadení pákistánské teroristické skupiny, dalo by se 

předpokládat, že příjemci vyhodnotí střet kultur a soužití s muslimy jako aktuální 

téma a posílí veřejnou debatu. Tento příklad potvrzuje, že média pouze neodrážejí 

objektivní realitu, ale předkládají uměle vytvořené reprezentace, které ovlivňují 

názory a hodnocení publika. 

 

2.4. Gatekeeping  

Na rozdíl od teorie nastolování agendy, která popisuje systematické pokrytí témat 

z dlouhodobého hlediska, gatekeeping se zaměřuje na krátkodobý účinek médií a 

klade si otázku, kdo a jakým způsobem vybírá konkrétní zprávy, které se ve 

zpravodajství objeví. 

Pojem gatekeeping je v literatuře spjat se jménem Kurta Lewina, sociálního 

psychologa, který zkoumal procesy při rozhodování v malých skupinách, zejména 

pak rozhodování o rodinném nákupu potravin. V polovině 20. století si ve svém 

výzkumu označení gatekeeper vypůjčil David Manning White, který představuje 

žurnalistu jako vrátného, jenž pouští zprávy do zpravodajství. White ve své studii 

sledoval způsob, kterým informace procházejí informačním kanálem a na základě 

kterých se vrátný rozhoduje.46 Gatekeeping vychází ze skutečnosti, že konečný výběr 

zpráv je těsně spojen především s osobou žurnalisty, který se rozhoduje na základě 

osobních preferencí, hodnot i řady vnějších tlaků. „Při zkoumání zpravodajské 

produkce se stávají předmětem odborného zájmu také konkrétní rozhodovací 

procesy konkrétních lidí pracujících v médích a motivy, jež je k rozhodnutí vedou.“47. 

Vzhledem k obrovskému množství potenciálních zpráv a omezenému prostoru ve 

zpravodajství vykresluje White  pracovníky v médiích jako strážce brány, 

                                                           
46 REIFOVÁ, Irena, et al. Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178-926-70. 
s. 70. 
47 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN: 80-7367-096-8. s. 38. 
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gatekeepers, jež vytvářejí filtr, pomocí kterého určují, zda zprávu pustí do 

zpravodajství nebo ji naopak zadrží.  Právě na tyto filtry se zaměřil David Manning 

White ve své empirické studii The „Gate Keeper“ : A Case Study in the Selection of 

News“, která se snaží zjistit, zda je rozhodování redaktorů promyšlené, či spíše 

vedené intuicí.48 

Během své práce využije redaktor podle Whitea asi jednu desetinu příchozích 

agenturních zpráv, přičemž odmítnuté zprávy jsou nejčastěji zadrženy z obsahových 

či organizačních důvodů.49 Ze sedmi tematických kategorií nejsnadněji projdou 

bránou tzv. lidsky jímavé příběhy (Human Interest Stories) a politicky orientované 

zprávy. Celkově dává redaktor při výběru zpráv přednost jasným a stručným 

zprávám s menším počtem aktérů a statistických údajů a především vybírá 

potenciálně atraktivní zprávy pro publikum.50 „Gatekeeper během procesu vzniku 

zprávy rozhoduje, které události se stanou událostmi veřejnými a které ne, a účastní 

se tak formování společenských a světonázorových postojů recipientů.“51 

Vliv gatekeepingu nespočívá pouze v odmítání či přijímání zpráv, s každou úpravou 

a zpracováním se zpráva a její sdělení mění.  Pamela Shoemakerová ve svém 

výzkumu přidává k osobě redaktora řadu dalších gatekeeperů, kteří v průběhu 

produkce do podoby zprávy zasahují: reportér, přepisovač, vedoucí oddělení, editor 

a další. Ve svém díle Mediating the Message. Theories of influences on Mass Media 

Content uvádí, že gatekeeping probíhá ve všech rovinách komunikace, jelikož nejen 

ve zpravodajství se aktéři neustále rozhodují, co bude komunikováno a co nikoliv. 

„Podle Shoemakerové se gatekeeping týká každého komunikátora, který se účastní 

jakéhokoli komunikačního aktu a to i na úrovni interpersonální komunikaci“.52 

Ačkoliv gatekeeper nekompromisně určuje, která témata jsou hodná komunikace, 

jeho rozhodování je nutné považovat za výsledek působení množství faktorů, nikoliv 

pouze za jeho subjektivní výběr. "Gatekeeper musí pracovat pod tlakem 

                                                           
48 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN: 80-7367-096-8. s. 38. 
49 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 307 s. ISBN 80-7184-134-
X0. s 116. 
50 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN: 80-7367-096-8. s. 39. 
51 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 307 s. ISBN 80-7184-134-

X0. s 115. 
52 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN: 80-7367-096-8. s. 41. 
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komunikačních rutin v rámci organizace, která má své priority a je současně 

kontinuálně ovlivňována tlaky zvenčí."53 Mechanismus vybírání zpráv tedy zrcadlí 

hodnoty dané mediální organizace, vztahy mezi zaměstnanci i vnější faktory jako je 

časová tíseň, celková velikost novin i doba příchodu zprávy do redakce.54 

Od první empirické studie uběhlo více než půl století, přesto je otázka gatekeepingu 

stále aktuální. S příchodem moderních technologií v dnešní době směřují vědci svůj 

výzkum zejména k otázce, jaký vliv má na tradiční způsob vybírání zpráv do 

zpravodajství internet.55  

 

V této kapitole jsme shrnuli, že gatekeeping je jedním z nástrojů konstruování 

reality. Ačkoliv byl Whiteův výzkum později kritizován, nelze mu podle Trampoty 

upřít přínos v podobě metafory, která docela jasně a názorně vystihuje mechanismus 

selekce zpráv.56 Podle Gaye Tuchmanové představuje zpravodajství rám, okno skrze 

které lidé pozorují svět a dovídají se informace o sobě samých, svém životním stylu, 

stavu společnosti či jiných zemích a lidech. Co lidé skrz pomyslné okno vidí a zda se 

jim výhled zamlouvá, je ovlivněno řadou faktorů: od úhlu a směru pohledu, 

vzdálenosti od okna až po barvu skla.57 Koncept nastolování agendy a gatekeepingu 

v průběhu procesu určují podobu okna, ze kterého lidé pohlížejí na svět tím, že 

rozhodují, jaké příběhy změní na zprávy, jež budou příjemci vnímány jako události 

důležité, relevantní a objektivní a v jakém smyslu je nechají vyznít. Teorie 

gatekeepingu má pro tuto práci význam, jelikož i námi sledovaná událost působila 

na gatekeepery na různých pozicích ve sledovaných médiích, kteří ji vyhodnotili jako 

relevantní pro příjemce a nechali ji projít přes pomyslnou bránu do zpravodajství. 

                                                           
53 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN: 80-7367-096-8. s. 44. 
54 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 307 s. ISBN 80-7184-134-

X0. s. 117. 
55 ROBERTS, Chris. Gatekeeping theory: An evolution. Communication Theory and Methodology Division, 2005. 

17 s. s. 13. Dostupný z WWW: http://chrisrob.com/about/gatekeeping.pdf.  
56 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN: 80-7367-096-8. s. 39. 
57 TUCHMAN, Gaye. A Study in the Construction of Reality. New York: The Free Press: 1978. 244 s. ISBN 0-02-

932960-4. s. 1. 
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2.5. Framing 

Framing neboli rámcování je jedním z konceptů doplňujících teorii nastolování 

agendy, který vznikl v průběhu let jejího podrobného výzkumu. V procesu 

nastolování agendy je možné rozlišit dvě úrovně - primární, kdy je objektem osoba 

a sekundární, kdy jsou do popředí stavěny přisuzované atributy.58 Součástí druhé 

úrovně je také framing, o kterém pojednává tato podkapitola. Dalšími koncepty na 

sekundární úrovni nastolování agendy jsou například stereotypizace, budování 

image, koncept spirály mlčení nebo kultivační teorie.59 

„Rámce jsou jedním z nástrojů, skrze který dostávají jednotlivá sdělení význam.“60  

Rámcování tedy můžeme definovat jako zdůraznění nebo naopak utlumení či 

vynechání některých aspektů sdělení, které může mít vliv na celkové vnímání a 

interpretování dané události příjemcem.61 „Na jedné straně je tedy charakteristikou 

rámce, že jisté věci vyzdvihuje, vybírá a na základě toho určuje význam události nebo 

tématu, na straně druhé stejně tak důležité je to, co rámec opomíjí, vynechává. A 

obojí, to vyřčené i nevyřčené je pro jeho vymezení důležité. Je stejně tak podstatné 

to, co je sděleno, jako to, co chybí“.62 Gamson a Modigliani (1987) vymezují mediální 

rámec jako ústřední organizační linií příběhu, která přikládá význam jednotlivým 

složkám události, a tím určuje její podstatu.63 Podle Tabery „mít možnost rámovat 

událost, znamená mít moc interpretovat, udávat meze přemýšlení a vnímání 

problému“.64 

                                                           
58 McCOMBS, Maxwell. 2009. Agenda Setting: Nastolování agendy - masová média a veřejné mínění. 1.vyd. 

Praha: Portál, 2009. 256 s. ISBN 978-80-7367-591-2. s. 131. 
59 Tamtéž. 
60 DEARING, James W.; ROGERS Everett M. Communication Concepts 6: Agenda-Setting. Thousand Oaks: SAGE 

Publications Inc, 1992. 152 s. ISBN 0-7619-0562-6. s. 64. 
61 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN: 80-7367-096-8. s. 122. 
62 ENTMAN, Robert (1993) cit.in TABERY, Paulína. Nastolování agendy a proces rámování. In Socioweb, 2009, 
nr. 3, 1-3 s. Dostupný z WWW: www.socioweb.cz/upl/editorial/download/164_socioweb_03_09.pdf 
63 GAMSON, Wiliam A., MODIGLIANI, Andre (1987) cit in KINDER, Donald R., SANDERS, Lynn M. (1990) cit in 
SCHEUFELE, Dietram.  Framing as a Theory of Media Effects. In Journal of Communication, 1999, vol.   49, nr. 1, 
103-122 s. Dostupný z WWW: http://www.phil-fak.uni-
duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Sozialwissenschaften/Kommunikations-
_und_Medienwissenschaft/Vowe/Forschergruppe/Scheufele_Framing_theory_media_effects.pdf  
64 ENTMAN, Robert (1993) cit.in TABERY, Paulína. Nastolování agendy a proces rámování. In Socioweb, 2009, 

nr. 3, 1-3 s. Dostupný z WWW: www.socioweb.cz/upl/editorial/download/164_socioweb_03_09.pdf  

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/164_socioweb_03_09.pdf
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Jednotlivá sdělení jsou rámcována jak médii, která je předkládají, tak samotnými 

příjemci, kteří na něj následně aplikují vlastní schémata interpretace. Můžeme tedy 

hovořit o dvojí funkci rámce, který slouží jednak jako nástroj politického diskurzu 

(mediální rámec) a zároveň jako nástroj vnitřní struktury mysli (individuální 

rámec).65 Konečné vyznění a interpretace určitého sdělení tedy záleží na kontextu a 

atributech, které zdůrazní média i na jeho zasazení do souvislostí příjemcem.  

Jako součást rámcování je někdy označován také koncept priming neboli vypíchnutí. 

Také jeho projevy je možné sledovat u příjemců mediálních sdělení i ve 

zpravodajských obsazích. V mediálních sděleních priming představuje zdůraznění 

určitých podrobností k události, zdůraznění vlastností aktéra a podobně.66 Jedná se 

ve své podstatě o umístění dalších vodítek, podle kterých příjemce vyhodnocuje 

důležitost a význam události.  

Na interpretaci mediálních sdělení a jeho vztahu k záměru autora se ve svém 

výzkumu zaměřil také Stuart Hall, který představil teorii preferovaného čtení.  

Hovoří o tzv. orientátorech uložených v textu autorem, které působí na svého 

příjemce a napovídají mu způsob čtení textu. Pokud jsou orientátory v textu správně 

identifikovány, novináři pomocí těchto nástrojů, ať už se jedná o úhel kamery, délku 

záběru nebo volbu slov, mohou do určité míry navést příjemce sdělení k interpretaci 

mediálního obsahu podle jejich preference.67 

V této podkapitole jsme se snažili popsat a odůvodnit skutečnost, že pro získání 

uceleného obrazu je nutné sledovat její obsahovou stránku, ale také jakým 

způsobem je tematicky rámcována – jaký je dané události věnovaný prostor, délka 

zpracování příspěvku nebo doprovodná obrazová dokumentace. Koncept rámcování 

je pro naši práci relevantní vzhledem k tomu, že zasazením únosu českých turistek 

do konkrétních tematických rámců a výběrem zdůrazněných atributů zprávy 

                                                           
65 KINDER, Donald R., SANDERS, Lynn M. (1990) cit in SCHEUFELE, Dietram.  Framing as a Theory of Media 

Effects. In Journal of Communication, 1999, vol.   49, nr. 1, 103-122 s. Dostupný z WWW: http://www.phil-

fak.uni-duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Sozialwissenschaften/Kommunikations-

_und_Medienwissenschaft/Vowe/Forschergruppe/Scheufele_Framing_theory_media_effects.pdf  
66 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN: 80-7367-096-8. s. 124. 
67 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost: stručný úvod do studia médií. 1. vyd. Praha: Portál, 
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sledovaná média předkládají vysvětlení události, postoje nebo interpretace, a tím 

značně ovlivňují její celkový mediální obraz.  

 

2.6. Sourcing 

Základním úkolem zpravodajství a potažmo všech médií je přinášet veřejnosti 

informace. Jelikož není možné, aby novináři u všech zajímavých událostí byli na 

místě osobně, pracují při vytváření zpráv s informátory, kteří jim zprostředkují 

svědectví nebo odborný vhled. Teorie využívání zdrojů ve zpravodajství je pro tuto 

práci užitečná, protože podoba každého mediovaného sdělení je do velké míry 

ovlivněna právě informačními zdroji, které žurnalisté vybírají. Každý novinář 

potřebuje zdroje k vytvoření zpravodajského příběhu a jeho kontextu, k představení 

nejrůznějších úhlů pohledu, přidání důvěryhodnosti, faktickému podložení určité 

informace a potvrzení řečeného.68 Zdroje zpravidla mají různý původ, vlastnosti i roli 

v konkrétním příběhu. Může se jím stát očitý svědek, politický představitel, tiskový 

mluvčí odborník, veřejně známá osoba, běžný občan v roli kolemjdoucího, oběti, atp. 

Zatímco nutnost práce s informačními zdroji je platná pro všechny žurnalisty, výběr 

a způsob jejich využívání se mohou v případě jednotlivých novinářů, redakcí a 

mediálních organizací výrazně lišit. 

Vztah mezi žurnalisty a jejich zdroji může být pojmenován jako vztah vzájemné 

závislosti: novináři nutně potřebují informační zdroje k vytvoření relevantního a 

atraktivního příběhu pro publikum. Cílem zdrojů je naopak veřejnosti předkládat 

vlastní myšlenky, názory a hodnocení.69 Zdroje, a to zejména političtí aktéři, se proto 

snaží jednat tak, aby se pro novináře stali věrohodným, spolehlivým a pravidelně 

využívaným zdrojem informací. Gaye Tuchman jako jednu ze stěžejních funkcí zdroje 

spatřuje přidání na věrohodnosti a podloženosti sdělení. Pokud by novinář předložil 

určitou informaci jako fakt bez využití zdroje, mohl by být obviněn z fabulace či 

                                                           
68 DIMITROVA, Daniela V.;  STRÖMBÖCK, Jesper.  Look Who's Talking: Use of Sources in Newspaper Coverage 

in Sweden and the United States. In: Journalism Practice, 2009, vol. 3, nr. 1, 75-91 s. Dostupný z WWW: 
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1.php (Gans 1980, Manning 2001, Nimmo 1964, Sigal 1973, Tuchman 1987 cit in Dimitrova Stromback s1) 
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vytváření nepodložených závěrů, ovšem když tento úkol svěří relevantnímu zdroji, 

bude informace publikem spíše akceptována. Zdroje mohou v neposlední řadě 

významně ovlivnit také framing, neboli celkové zarámování příběhu, které bylo 

popsáno výše, a tím i jeho vnímání příjemci.70  

Vzhledem k důležitosti informačních zdrojů v novinářské práci a jejich vlivu na 

celkové konstruování zpravodajských příběhů, byly informační zdroje v minulosti 

předmětem výzkumu řady vědců. Nyní zde uvedeme některé z jejich závěrů. 

Paul Manning se zabýval přístupem do zpráv a vlastnostmi, kterými by měl zdroj 

disponovat, aby se stal využitelným a vyhledávaným novináři. Uvádí, že právě 

studium zpravodajských zdrojů a jejich vztahů se zpravodajskými organizacemi by 

mělo být zcela ústřední pro rozkrývání procesů produkce zpráv a jádrem uvažování 

o zpravodajské žurnalistice, protože práce novinářů a informačních zdrojů značně 

ovlivňuje proces konstruování příběhu.71  

Leon Sigal se zaměřil na typologii informačních zdrojů a ve své práci Reporters and 

Officials rozlišil tři základní druhy informačních zdrojů, které novináři využívají pro 

svou práci72:  

- rutinní, kterými jsou oficiální jednání, soudy, tiskové konference   

- neformální, kterými jsou například zákulisní jednání nebo úniky informací  

- iniciované, které vycházejí ze samotné činnosti reportéra.  

Herbert Gans se ve svém výzkumu zaměřil na vlastnosti zdrojů. Podle něj zdroj musí 

disponovat čtyřmi klíčovými vlastnostmi, aby se ve zpravodajství objevil. Jsou jimi 
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podnětnost, moc, schopnost dodat vhodné informace a geografická a sociální 

blízkost k novinářům.73 

Sigalovým předmětem zkoumání se kromě typologie zdrojů stal také proces přístupu 

do zpráv. Výběr zpravodajských zdrojů je podle něj podmíněn několika faktory a není 

pravdou, že všechny zdroje mají stejnou možnost se ve zpravodajství prosadit. Velký 

důraz je kladen zejména na zdroje oficiální, které jsou velmi často upřednostňovány. 

Potvrdil to výzkum z roku 1973, dle kterého je více než polovina zdrojů, které se v 

tištěném zpravodajství objeví, oficiálního charakteru – jedná se tedy o úředníky, 

vládní činitele, odborníky a další oficiální zdroje.74 

Novináři mají obecně tendence v případě oficiálních zdrojů využívat opakovaně 

stejné a osvědčené mluvčí, kteří splňují základní požadavky na spolehlivost a 

důvěryhodnost a zároveň jsou nositeli společensky uznávaného statusu, moci a jsou 

často pro veřejnost známou tváří. Dalším rozhodujícím aspektem je, zda se jedná o 

mluvčí mužského či ženského rodu, přičemž zřetelně více zastoupenou skupinou 

v roli aktéra a zpravodajského zdroje bývají muži. Zpravodajským zdrojem se také 

často stávají instituce a tzv. hlasy s přístupem:  „V rámci každé společnosti existují 

lidé, kteří mají snadný a privilegovaný přístup ke kanálům masové komunikace: 

politici, úředníci průmyslníci, odborníci různého druhu, věci a celebrity. A právě jejich 

hlasy a styl dostávají prostor.“75 

Informační zdroje hrají v konečné podobě a vyznění zpravodajského příspěvku 

značnou roli. Proto se na ně zaměříme v analytické části práce a popíšeme, jaké 

informační zdroje pro své články žurnalisté vybírali při zpracovávání sledované 

události. 

 

                                                           
73 GANS, Herbert, J.  Deciding What's News: A Study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek, and 
Time (Medill Visions of the American Press). Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 2004. 416 s. 
ISBN-13: 978-0810122376 
74 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN: 80-7367-096-8. s. 78-80. 
75 Tamtéž. 



27 

 

2.7. Zpravodajské hodnoty 

Teorie zpravodajských hodnot nám pomáhá objasnit, jak je možné, že ačkoliv je 

každý den okolo nás tolik dění, některé události se ve zpravodajství objeví a jiné 

nikoliv. „Je zřejmé, že za výběrem zpráv do zpravodajství existuje nějaký soubor 

kritérií pro rozhodování, který je relativně obecný, tedy sdílený více novináři a 

redaktory – a akceptovaný dokonce i čtenáři jako určitá forma návyku či intuitivně 

přijímané normy.“76 Ačkoliv tedy nejsou k dispozici žádná psaná pravidla pro výběr 

potenciálních zpráv, nalézáme u jednotlivých médií opakující se prvky či vzorce. Tyto 

prvky a vzorce jsou nazývány zpravodajskými hodnotami, neboli soubory vlastností, 

kterými vybraná událost musí disponovat, aby se mohla změnit ve zprávu.77 

Následující text se bude snažit tyto hodnoty popsat a tím napoví, které vlastnosti 

události zapříčinily, že se média rozhodla o námi sledované události informovat.  

Jirák a Kopplová definují zpravodajské hodnoty jako všechny faktory, které v daném 

období a sociálně kulturním prostředí rozhodují, o zařazení zprávy do zpravodajství 

a o způsobu jejího zpracování.78 Samotný termín zpravodajské hodnoty se v 

literatuře váže k Walteru Lippmanovi, který jej použil poprvé ve své knize Public 

Opinion (1922), když popisoval činnost novinářů při výběru událostí, ze kterých se 

stanou zprávy. Kunczik však hovoří o podstatně delší tradici zkoumání hodnot ve 

zpravodajství, sahající až do 17. století k výzkumu Christiana Weise (1676) nebo 

Tobiase Peucera, který již v roce 1690 hovoří o faktu, že novináři by měli z 

nekonečného množství událostí vybírat především to, co je hodno zapamatování a 

vědění.79 

Lippman ve svém díle naznačil povahu a důležitost zpravodajských hodnot. Aby byla 

zpracovávaná událost pro příjemce atraktivní, rozlišuje pět zpravodajských hodnot, 

z nichž alespoň některé z nich by událost měla naplnit: jednoznačnost události, 

                                                           
76 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN: 80-7367-096-8. s. 24. 
77 HARTLEY, John. Understanding News. London: 1982. The Chaucer Press. 1982. ISBN 0-416-74550-4. 203 s. s. 
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78 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost: stručný úvod do studia médií. 1. vyd. Praha: Portál, 

2003. 208 s. ISBN 80-7178-697-7. s. 77. 
79 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 307 s. ISBN 80-7184-134-X0. 

s. 118. 
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překvapivost, prostorovou blízkost, osobní zaujetí a konflikt.80 "Čtenáře opravdu 

zasáhne pouze zpráva zobrazující příběh, se kterým se může ztotožnit, a který v něm 

vzbudí zájem o osud hlavních protagonistů."81 

Zcela zásadní význam měla v této oblasti analýza tištěného zahraničního 

zpravodajství norských analytiků Johna Galtunga a Marie Rugeové v šedesátých 

letech 20. století. V rámci své studie, zaměřené na tištěné zpravodajství, rozlišili 

celkem dvanáct zpravodajských hodnot, které rozdělili do tří kategorií - organizační, 

žánrové a sociokulturní. Kategorie žánrové a sociokulturní sdružují faktory hodnotící 

obsah a formální aspekty zprávy, zatímco do kategorie organizačních hodnot spadají 

technologické a strukturální možnosti média82. 

Podle Galtunga a Rugeové patří mezi dvanáct zpravodajských hodnot následující83: 

1. Frekvence: časový interval události, čím kratší je událost, tím spíše se objeví 

ve zpravodajství 

2. Práh pozornosti: větší razance události může rozhodnout o jejím uvedení 

3.  Jednoznačnost: čím jasnější a jednoznačnější je událost a její zpracování, tím 

spíše bude ohodnocena jako vhodná 

4. Význam: čím větší bude mít událost význam pro příjemce, tím spíše se dostane 

do zpráv 

5. Souznění: událost musí do určité míry splňovat očekávání příjemců 

6. Překvapení: čím neočekávaněji se událost objeví, tím větší je 

pravděpodobnost, že se stane zprávou. Překvapení však musí být zároveň 

doplněno jednoznačností události.84 

7. Kontinuita: pokud se o události informovalo již jednou, lze předpokládat, že 

s dalším vývojem příběhu bude tok informací pokračovat. 

                                                           
80 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost: stručný úvod do studia médií. 1. vyd. Praha: Portál, 
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81 LIPPMANN, Walter. 1922. Public Opinion. New York: Harcout, Brace and Co. 272 s. s. 228.  
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8. Variace: zpravodajství má tendenci uvádět variace podobných událostí např. 

z domova a ze světa  

9. Vztah k elitním osobnostem: události, ve kterých figurují mocné, důležité či 

početné národy mají větší šanci objevit se ve zpravodajství 

10. Vztah k elitním národům: přednost mají události spojené s důležitými nebo 

slavnými osobnostmi a celebritami  

11. Personalizace: události podávané jako důsledky jednání konkrétních osob 

mají větší zpravodajskou hodnotu než abstraktní jevy. 

12. Negativita: příběhy, které mohou mít citelně nepříjemné či tragické následky 

mají větší naději na zpracování do zpravodajského výstup 

 

Upřednostňované hodnoty událostí se liší podle typu média -  podle jiných hodnot 

jsou vybírány události do tištěných médií a podle jiných události například do 

televizního zpravodajství. Aby se událost skutečně objevila ve zpravodajství, je 

určující také počet, míra a intenzita zastoupených hodnot ve zprávě. Trampota 

uvádí, že čím více zpravodajských hodnot událost naplňuje, tím je větší 

pravděpodobnost, že se stane zprávou.85   

Tato kapitola nastínila, jaké vlastnosti události jsou v průběhu tohoto procesu 

rozhodující. Novináři ve své profesi musí neustále reagovat na fakt, že událostí, které 

splňují kritéria pro to, aby se mohly stát zprávou, je nepřeberné množství. 

Zpravodajské hodnoty jsou souborem vlastností, které pomáhají novinářům 

vyhodnotit, které události budou pro publikum nejvíce podstatné a zajímavé. 

 

2.8. Další aspekty ovlivňující produkci zpráv 

Na konečnou podobu zpravodajského příspěvku mají kromě redaktorů, editorů, 

grafiků, režisérů nebo hlasatelů vliv také samotné mediální organizace, které 

konkrétní noviny, televizní kanál nebo rozhlasovou stanici vlastní. Objevují se tak 
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další faktory, které podmiňují a určují výběr událostí i jejich zpracování na základě 

vnitřních pravidel provozu mediálních organizací. Jsou jimi například86: 

- způsob financování konkrétního vydavatelství, produkční společnosti, rozhlasové 

či televizní stanice; pro média financovaná z koncesionářských poplatků existují jiná 

pravidla než pro komerční média, jejichž obsahy musejí být žádané širokou 

veřejností, aby byly atraktivní pro zadavatele reklamy 

- pravidla a regulační opatření, která se týkají výrobních postupů, organizace a 

stupni byrokracie konkrétní mediální organizace. 

 

2.9. Typologie zpráv 

Prolistujeme-li výtisk novin nebo zhlédneme televizní zpravodajskou relaci, 

všimneme si, že se ve zpravodajství opakují určité typy zpráv a vzorce jejich 

uspořádání. Zprávy jako základní jednotky zpravodajství je možné třídit podle řady 

kritérií. Mezi nejčastěji uváděné patří typologie zpráv dle tematického zaměření 

událostí od Johna Hartleyho, který jako základní tematické typy zpráv uvádí: 

- politické události: zahrnují informace o vládě, parlamentu a politických 

představitelích 

- ekonomické události: zobrazují nejčastěji soukromé společnosti a členy jejich 

řízení  

- zahraniční události: pojednávají o vztazích vlád mezi sebou 

- domácí události: pokrývají širokou škálu témat, včetně lidsky jímavých příběhů 

- příležitostné události: příběhy o celebritách, neštěstích a podobně 

- sport: zprávy zaměřené zejména na profesionální sféru a mužské sporty 

 

Dalším způsobem je rozdělení zpráv podle jejich časového průběhu a časového 

zakotvení referované události k aktuálnímu času konzumace zpráv. Nejvlivnější 

typologii tohoto zaměření nabízí Guy Tuchmanová, která na základě svého výzkumu 

definovala dva způsoby dělení zpráv. 
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V prvním rozlišuje kategorie hard news (horké novinky) a soft news (doplňující 

zprávy). Mezi hard news patří aktuální zprávy, které je nutné neprodleně zpracovat 

a zařadit do zpravodajství jako je jednání kongresu, sdělení vlády, legislativní návrh, 

přírodní katastrofa a další. Jako soft news jsou označovány naopak zprávy 

doplňujícího charakteru, zabývají se běžným každodenním životem lidí. 

„Zjednodušeně řečeno, hard news se zabývají důležitými záležitostmi, zatímco soft 

news záležitostmi zajímavými.“87 

Oba typy zpráv se přitom podle Tuchmanové mohou do určité míry překrývat a 

některé události mohou být novináři cíleně zpracované jako hard news nebo jako 

soft news. 

 

Druhá typologie netřídí zprávy na základě obsahu, ale chápe jako klíčový způsob, 

kterým jsou postupně odhalovány informace o události v čase a jak se událost vyvíjí. 

Zprávy rozděluje na spot news (bezprostřední zprávy), developing news (vyvíjící se 

zprávy) a continuing news (průběžné zprávy). Jako spot news můžeme zařadit 

všechny jednorázové události, která se nárazově objeví a novináři k ní již nedostávají 

žádné další zásadní informace a nemají tedy žádný vývoj. V případě developing news 

dochází k postupné aktualizaci zprávy, na základě průběžného získávání nových 

informací. Zcela odlišné povahy je pak třetí typ zpráv – continuing news, které 

novináři popisují jako „sérii příběhů na totožné téma založených na událostech 

objevujících se během určitého delšího časového období“.88 Často se jedná například 

o dlouhodobé informování o procházení nového zákona legislativním procesem 

nebo sledování vývoje volebních preferencí. 

V rámci výše uvedeného rozdělení je také možné, že se charakter zprávy proměňuje, 

může se objevit jako spot news a postupně se přetavit do formy vyvíjející se nebo 

průběžné zprávy. Ve výzkumu ve třetí části této práce se budeme zabývat první 

jmenovanou typologií a budeme sledovat rozdělení zpráv na hard news a soft news.  
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2.10. Únosy českých občanů v zahraničí 

Případy únosů českých turistů v zahraničí jsou v České republice spíše výjimečným 

jevem, což dokazuje i značné pokrytí tématu jednotlivých únosů médii a silné reakce 

a diskuze ze strany veřejnosti. V této části stručně uvedeme další případy únosů 

Čechů v zahraničí za uplynulých 15 let a nastíníme vývoj jejich příběhu. 

V následujícím souhrnu uvedeme pouze násilné únosy neznámými útočníky, 

úmyslně vynecháme případy únosů dětí jejich rodinnými příslušníky a obdobné 

události. 

 

V dubnu roku 2004 média informovala o únosu tří českých novinářů  Michala Kubala, 

Petra Klímy a Víta Pohanky na území severně od města Bagdád v Iráku. Novináři 

České televize byli vězněni celkem šest dní, po kterých byli propuštěni v dobrém 

fyzickém i psychickém stavu. Jejich únosci nejsou dodnes známí. 89 

Dalším únos se odehrál v prosinci roku 2005 v blízkosti hlavního města Haiti Port-au-

Prince. Jeho obětí byl misionář a katolický kněz Roman Musil. Byl vězněn několik dní, 

během kterých únosci požadovali výkupné 50 000 dolarů. Okolnosti jeho propuštění 

ani zaplacení výkupného nejsou známy.90 

Rovněž na předměstí hlavního města Haiti se odehrál další únos o pět let později 

v březnu roku 2010, po silném zemětřesení v lednu téhož roku. Jeho obětí byla česká 

pracovnice organizace Lékaři bez hranic, která byla unesena spolu s další kolegyní 

z humanitární organizace na dobu necelého týdne, po kterém byly obě v pořádku 

propuštěny. 91 

                                                           
89 Čeští novináři v Iráku jsou na svobodě. IDNES.cz [online]. 2004 [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: 
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90 HROMÁDKA, Martin a Jitka HANŽLOVÁ. Únosci propustili na Haiti českého misionáře. Český rozhlas [online]. 

2005 [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/zahranici/_zprava/unosci-propustili-na-haiti-

ceskeho-misionare--209008  
91 Haitští únosci propustili českou humanitární pracovnici. Aktuálně.cz [online]. 2010 [cit. 2015-04-09]. Dostupné 
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V lednu roku 2011 byl zaznamenán pokus o únos čtyř českých turistů v Jemenu, které 

chtěli únosci odvézt autem do hor. 92 Případ se odehrál nedaleko hlavního města 

Saná a turisté po svém osvobození pokračovali ve své cestě.93 

Česká průvodkyně byla unesena v březnu roku 2012 a strávila asi dvě hodiny v zajetí 

egyptských beduínů na Sinajském poloostrově. Ženu, která v Egyptě dlouhodobě 

žila, následně osvobodily egyptské bezpečnostní složky. Únosci údajně považovali 

minimální výkupné, které nakonec dostali. 94 

V březnu roku 2013 došlo k únosu dvou českých turistek v pákistánské provincii 

Balúčistán, jehož mediální obraz je předmětem této práce. 

V současné době posledním evidovaným únosem, o kterém média informovala je 

od března roku 2015 únos českého zaměstnance ropné společnosti v Libyi. Podle 

dostupných informací se Čech mohl dostat do zajetí teroristické organizace Islámský 

stát spolu s občanem Rakouska a dalšími lidmi. Česká diplomacie započala jednání 

směřující k osvobození českého občana.95  

 

Výše uvedené případy únosů českých občanů v zahraničí za posledních 15 let mají 

vyjma posledního zmiňovaného případu několik společných jmenovatelů. Oběťmi se 

stávají zpravidla novináři, humanitární pracovníci či turisté. Podle informací 

z organizace Červený kříž stále právě počet unesených humanitárních pracovníků 

neustále vzrůstá96. V polovině roku 2014 bylo uneseno až 140 humanitárních 

pracovníků97. Nezisková organizace Reporters without Boarders eviduje za celý rok 

                                                           
92 Jemenská policie zabránila únosu Čechů. ČT24 [online]. 2010 [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: 
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2015-04-09]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/cecha-v-libyi-unesla-libyjska-odnoz-islamskeho-statu-pct-

/domaci.aspx?c=A150309_121021_domaci_kop 
96 HLAVÁČOVÁ, Veronika. Útoky na humanitární pracovníky prudce rostou, jejich únosy se staly byznysem. Český 

rozhlas [online]. 2014 [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/svet/_zprava/1384938   
97 AMOS, Valerie. Humanitarians Shouldn't Have to Risk Their Own Lives in Order to Save Others. Huffington 

Post. [online]. 2014 [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: http://www.huffingtonpost.com/valerie-amos/we-need-to-

reverse-the-tr_b_5691310.html  

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/112855-jemenska-policie-zabranila-unosu-cechu/
http://archiv.ihned.cz/c1-49508050-po-prestrelce-jemenska-policie-zabranila-unosu-ctyr-cechu
http://archiv.ihned.cz/c1-49508050-po-prestrelce-jemenska-policie-zabranila-unosu-ctyr-cechu
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/262622-beduini-zadrzovali-dve-hodiny-ceskou-pruvodkyni.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/262622-beduini-zadrzovali-dve-hodiny-ceskou-pruvodkyni.html
http://zpravy.idnes.cz/cecha-v-libyi-unesla-libyjska-odnoz-islamskeho-statu-pct-/domaci.aspx?c=A150309_121021_domaci_kop
http://zpravy.idnes.cz/cecha-v-libyi-unesla-libyjska-odnoz-islamskeho-statu-pct-/domaci.aspx?c=A150309_121021_domaci_kop
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svet/_zprava/1384938
http://www.huffingtonpost.com/valerie-amos/we-need-to-reverse-the-tr_b_5691310.html
http://www.huffingtonpost.com/valerie-amos/we-need-to-reverse-the-tr_b_5691310.html
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2014 celkem 118 případů únosu novinářů, z nichž nejvíce právě v Pákistánu98. Známá 

je také řada únosů turistů z celého světa, ke kterým dochází nejčastěji na území 

Blízkého východu (Irák, Jemen), některých zemí Afriky (Mali, Somálsko, Jižní Súdán, 

Nigérie a další), Asie (Afghánistán, Pákistán) a Latinské Ameriky (Mexiko, Kolumbie, 

Venezuela).99 

Dalším společným jmenovatelem všech výše popsaných případů je fakt, že se 

podařilo oběti únosu osvobodit bez újmy na zdraví, a to po relativně krátké době a 

únosci pravděpodobně nebyli součástí organizovaných teroristických skupin. 

Sledovat můžeme také shodný postup informování o podmínkách a průběhu 

osvobození a zaplacení výkupného – tyto informace ve většině případů chybí. 

Naproti tomu je případ únosu Antonie Chrástecké a Hany Humpálové ojedinělý 

vzhledem k délce jejich pohřešování, která přesáhla dva roky. Ani po návratu dívek 

do republiky není jasné, co se přesně v průběhu dvou let odehrálo a jaké byly 

podmínky jejich osvobození, na což upozorňují někteří novináři.100 Oblastí únosu z 

března roku 2013 je Pákistánská provincie Balúčistán, která je podle Ministerstva 

zahraničních věcí považovaná za nebezpečnou oblast, jak zveřejnilo v oficiálním 

varování na webových stránkách, a proto nejsou turistům cesty do Pákistnu 

doporučeny. „MZV ČR z důvodu dlouhodobě probíhajících operací pákistánské 

armády a bezpečnostních sil doporučuje vyvarovat se v Pákistánu veškerých cest do 

tzv. Federally Administered Tribal Areas (FATA) (…) Zároveň se z důvodu dlouhodobě 

zhoršené bezpečnostní situace nedoporučuje cestovat do severních a západních 

oblastí provincie Balochistan a po Karakoram Highway od Islámábádu do Gilgitu.“101 

 

                                                           
98 118 journalistes tués dans le monde en 2014, le Pakistan pays le plus dangereux. Le Monde [online]. 2014 
[cit. 2015-04-09]. Dostupné z:  
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2014/12/31/118-journalistes-tues-dans-le-monde-en-2014-
le-pakistan-pays-le-plus-dangereux_4548167_3236.html#xGopLX1cOw5qaF2P.99 
99 V hledáčku únosců. Země, kterým je lepší se vyhnout.  Lidovky.cz [online]. 2013 [cit. 2015-04-09]. Dostupné 

z: http://www.lidovky.cz/v-hledacku-unoscu-zeme-kterym-je-lepsi-se-vyhnout-f77-/zpravy-

svet.aspx?c=A130318_141650_ln_zahranici_jv  
100 BUCHERT, Viliam. Osvobodili snad dvě unesené Češky Marťané? Kolem jejich kauzy se množí absurdity. 

Reflex [online]. 2015 [cit. 2015-04-09]. Dostupné z: http://www.reflex.cz/clanek/komentare/63243/viliam-

buchert-osvobodili-snad-dve-unesene-cesky-martane-kolem-jejich-kauzy-se-mnozi-absurdity.html  
101 Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Dostupné z:  
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/pakistan/cestovani/other.html  

http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2014/12/31/118-journalistes-tues-dans-le-monde-en-2014-le-pakistan-pays-le-plus-dangereux_4548167_3236.html#xGopLX1cOw5qaF2P.99
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2014/12/31/118-journalistes-tues-dans-le-monde-en-2014-le-pakistan-pays-le-plus-dangereux_4548167_3236.html#xGopLX1cOw5qaF2P.99
http://www.lidovky.cz/v-hledacku-unoscu-zeme-kterym-je-lepsi-se-vyhnout-f77-/zpravy-svet.aspx?c=A130318_141650_ln_zahranici_jv
http://www.lidovky.cz/v-hledacku-unoscu-zeme-kterym-je-lepsi-se-vyhnout-f77-/zpravy-svet.aspx?c=A130318_141650_ln_zahranici_jv
http://www.reflex.cz/clanek/komentare/63243/viliam-buchert-osvobodili-snad-dve-unesene-cesky-martane-kolem-jejich-kauzy-se-mnozi-absurdity.html
http://www.reflex.cz/clanek/komentare/63243/viliam-buchert-osvobodili-snad-dve-unesene-cesky-martane-kolem-jejich-kauzy-se-mnozi-absurdity.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/pakistan/cestovani/other.html
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V této kapitole byla naznačena četnost, s jakou dochází k únosům občanů České 

republiky v zahraničí od roku 2000 do současnosti. Sledovaný případ únosu dvou 

českých turistek je pro českou společnost ojedinělý, jak ukazují příklady dalších 

únosů z minulosti, a to zejména vzhledem k době trvání zajetí a charakteristice a 

věku obětí. Úkolem této diplomové práce je popsat, jak zmiňovaný případ 

reflektovaly vybrané české zpravodajské deníky a jaké informace čtenářům přinášely 

za uplynulé dva roky. 
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3. METODOLOGICKÁ ČÁST 

V následující části diplomové práce uvedeme a charakterizujeme cíle této diplomové 

práce, stanovíme výzkumný soubor, kódování a jednotlivé proměnné, které budeme 

následně v článcích sledovat. Dále charakterizujeme média, která jsme pro tento 

výzkum zvolili, představíme metody zkoumání materiálu a předložíme stanovené 

hypotézy a výzkumné otázky.  

 

3.1. Stanovení výzkumného souboru a kódování  

Cílem této práce je popsat mediální obraz události, kterou je únos českých turistek 

v Pákistánu. Téma obsahuje několik prvků, které je nutné dále operacionalizovat.  

1. Je nutné si stanovit výběrový soubor, na kterém budeme zkoumat dané 

téma, což znamená určit mediální formu a konkrétní zástupce 

2. Na základě teoretického vymezení musíme určit odpovídající metodologii a 

kategorie, které nám pomohou popsat a analyzovat mediální obraz dané 

události.  

Pro určení výzkumného souboru je zapotřebí zvolit média, která budou analyzována, 

stanovit obsahy, které budou zkoumány, dále vymezit analyzované období a nakonec 

identifikovat kódovací jednotky, pomocí kterých bude měření probíhat. „Jednota měření je 

úsek mediálních obsahů, na které zkoumáme zvolené proměnné a jejich kategorie.“102 Pro 

tento výzkum bude jednotkou měření článek, tedy jasně ohraničený text, uveřejněný 

v jednom ze čtyř sledovaných médií.   

V průběhu kódování dochází k identifikaci analyzovaných obsahů a jejich zaznamenávání do 

kódovací knihy. Proces kódování může probíhat dvěma způsoby: emergent kódování, kdy 

určujeme kategorie zkoumání na základě předběžného prozkoumání souboru, anebo a 

priori kódování, při kterém jsou sledované kategorie vystaveny pomocí teoretické či 

racionální úvahy.103 Pro účely této práce budeme využívat emergent kódování.  

                                                           
102 TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 296 s. ISBN 978-
80-7367-683-4. s. 105. 
103 SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In REIFOVÁ, Irena, et. Al. Analýza obsahu mediálních 
sdělení. Praha: Karolinum, 2004. s. 29 – 50. ISBN 80-7184-548-58. s. 40. 
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Jako výzkumný soubor jsme si pro tuto práci stanovili čtyři české zpravodajské servery: 

Blesk.cz, iDnes.cz, Novinky.cz a Relflex.cz. Analyzovány jsou veškeré články zmiňující únos 

dvou českých turistek v Pákistánu za období od 13. března 2013 do 11. dubna 2015.  

Přehled jednotlivých proměnných v kódovacím schématu včetně kódovacího manuálu 

se nazývá kódovací kniha, v níž dochází již k samotnému kódování, tedy zaznamenávání 

materiálu a dat.104 

 

3.2. Stanovení proměnných 

1. Médium: proměnná, která identifikuje zdroj konkrétního příspěvku, kterým je 

jeden ze čtyř sledovaných serverů: 

a. Blesk.cz 

b. iDnes.cz 

c. Novinky.cz 

d. Relfex.cz 

 

2. Datum uveřejnění daného článku: stanovuje časový údaj publikace příspěvku (rok, 

měsíc, den) 

 

3. Rozsah příspěvku: určuje délku jednotlivých příspěvků (počet slov) 

 

4. Hlavní téma: stanovuje důležitost tématu v rámci příspěvku jako celku (hlavní, 

vedlejší, zmínka).  

5. Rubrika: označuje zařazení do tematických rubrik v rámci sledovaných médií 

(zprávy, události, krimi aj.) 

 

6. Informační zdroje: označuje, jaký typ zdrojů je v konkrétním médiu nejčastěji 

využíván (oficiální, neoficiální, žurnalistický; domácí, zahraniční) 

 

                                                           
104 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada Publishing, 2014. 539 s. 

ISBN 978-80-247-3568-9. s. 316. 
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7. Žurnalistické zdroje: zaměřuje se na použití jiných médií jako informačních zdrojů 

při sestavování příspěvků (domácí, zahraniční; nejčastěji využívané zahraniční 

zdroje) 

 

8. Žurnalistický žánr: označuje charakteristiku příspěvku z hlediska žánrové formy 

(zpráva, rozhovor, komentář, recenze aj.) 

 

 

3.3. Charakteristika výzkumného vzorku 

Jako výzkumný materiál pro tuto diplomovou práci byly vybrány čtyři české 

zpravodajské servery Blesk.cz, iDnes.cz, Novinky.cz a Reflex.cz. Tyto servery byly 

zvolené na základě jejich vysoké sledovanosti a zároveň značné vzájemné 

rozdílnosti. Servery iDnes.cz a Novinky.cz jako online varianty deníků MF Dnes a 

Právo reprezentují ve výzkumném vzorku seriózní zpravodajství. U každého z nich 

navíc můžeme sledovat opačné ideologické směřování: zatímco iDnes.cz je webem 

spíše pravicového deníku MF Dnes, Novinky spadají pod levicově zaměřené Právo. 

Další z vybraných je Blesk.cz, který ve výběru figuruje jako zástupce bulvárního 

zpravodajství. Trojici serverů doplňuje Reflex.cz, který jako jediný není odvozen od 

deníku, nýbrž týdeníku. Server Reflex.cz byl do výběru zařazen, protože se případu 

únosu dvou Češek věnoval zcela jiným způsobem než ostatní tři zdroje, především 

prostřednictvím komentářů a názorových článků redaktorů, které byly v několika 

případech kontroverzního charakteru. Zároveň se jedná o nejčtenější týdeník 

nebulvárního charakteru v České republice. 

Vybraná média byla pro tento výzkum zvolena takovým způsobem, aby při analýze 

nabídla rozdílné přístupy i způsoby zpracování námi sledované události únosu dvou 

českých turistek v Pákistánu. Na rozdíl od tištěných médií mohou internetové 

zpravodajské servery rychleji reagovat na aktuální situaci a nabízejí tak větší 

množství výzkumného materiálu. Zároveň se zvyšuje počet čtenářů zvláště mladých 

generací, kteří vyhledávají online zpravodajství častěji než tištěné. Právě kategorie 

zpravodajství v současné době zaujímá celkové třetí místo mezi kategoriemi 
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s největší počtem návštěvníků, kteří přistupují na internet nejen na počítači, ale také 

prostřednictvím mobilních telefonů. 105 

  

3.3.1. iDnes.cz 

iDnes.cz je internetovou mutací pravicového deníku MF Dnes, který začal vycházet 

v roce 1990. Zároveň je nejnavštěvovanějším zpravodajským serverem v České 

republice a druhou nejnavštěvovanější webovou stránkou na českém internetu.106 

Byl založen 12. ledna 1998 a vydává jej společnost MAFRA a.s., jejímž vlastníkem je 

od června 2013 podnikatel a současný ministr financí Andrej Babiš. Redakční tým 

šéfredaktora Ondřeje Tolara připravuje pro čtenáře především zpravodajství 

z domova, ze světa, sportu, kultury, ekonomiky a financí. Server idnes.cz nabízí také 

samostatné oborově zaměřené servery, jako jsou motoristické zpravodajství 

(auto.idnes.cz), bydlení a design (bydleni.idnes.cz), reportáže z cest a tipy na výlety 

(cestovani.idnes.cz), ženský magazín (onadnes.cz), pánský magazín (xman.cz), 

krajské zpravodajství (kraje.idnes.cz), bulvární zpravodajství (revue.idnes.cz) a celá 

řada dalších. Samostatnými odnožemi serveru iDnes.cz jsou také projekty, které 

nabízejí služby svým uživatelům, jako jsou jízdní řády, srovnávače cen, online 

úložiště obrazových materiálů či weby orientované na děti. Sledovanost a čtenost 

serveru iDnes.cz je podle projektu NetMonitor průměrně 4 377 326 unikátních 

návštěvníků za měsíc107. Na svém kontě má iDnes také devět vítězství ve čtenářské 

anketě Křišťálová Lupa serveru Lupa.cz, a to pokaždé v kategorii zpravodajství. 

 

3.3.2. Novinky.cz 

Zpravodajský server Novinky.cz je provozován jako on-line magazín deníku Právo, 

(vydávaným společností BORGIS a.s.) a portálu Seznam.cz. Byl založen v roce 2003 a 

dnes představuje po iDnes.cz druhý nejnavštěvovanější zpravodajský server a třetí 

nejčastěji navštěvovanou stránku na českém internetu. Prvenství patří společnosti 

                                                           
105 Zdroj: NetMonitor. Ročenka 2013: Trendy v návštěvnosti internetu. 
http://www.netmonitor.cz/sites/default/files/iac_2014_-_netmonitor_rocenka_2013.pdf  
106 Netmonitor Měsíc prosinec 2014, media - Statistika návštěvnosti. kurzycz [online]. 2015 [cit. 2015-04-05]. 

Dostupné z: http://www.kurzy.cz/netmonitor/201412?sf=ru  
107 Tamtéž.  

http://www.netmonitor.cz/sites/default/files/iac_2014_-_netmonitor_rocenka_2013.pdf
http://www.kurzy.cz/netmonitor/201412?sf=ru
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Seznam.cz, jejíž portál má průměrnou sledovanost 62 863 456 unikátních 

návštěvníků za měsíc. Novinky.cz nabízejí magazínové rubriky i celou šíři 

zpravodajského spektra. Zajímavostí je, že server zapojil čtenáře do vytváření 

zpravodajského obsahu a zavedl rubriku Vaše zprávy z regionů. Změny přinesl také 

v oblasti čtenářských internetových diskuzí, když zavedl korespondenční registrace 

a zrušil anonymní diskuze. Měsíční návštěvnost webu Novinky.cz je téměř 

15 555 851 unikátních uživatelů a v roce 2010 byl čtenáři oceněn druhým místem 

v soutěži Křišťálová Lupa v kategorii zpravodajství (na prvním místě se umístil web 

iDnes.cz). 

 

3.3.3. Blesk.cz 

Blesk.cz je zpravodajský server orientovaný na bulvární zprávy a zároveň osmnáctou 

nejnavštěvovanější internetovou stránkou na českém internetu - měsíčně jej 

průměrně navštíví 1 583 847 unikátních návštěvníků. Hlavními rubrikami jsou 

Celebrity, Zprávy, Sport a Blesk pro ženy, celkově však jde o rozsáhlý zpravodajsko-

společenský portál s oborovými rubrikami různého zaměření: televizní program 

(tv.blesk.cz), ženský magazín (prozeny.blesk.cz), kulinářský magazín 

(recepty.blesk.cz), magazín o kutilství (hobby.blesk.cz) a další. Provozovatelem 

portálu Blesk.cz je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., jako součást koncernu 

CZECH MEDIA INVEST a.s., kterou kontrolují společně Daniel Křetínský a Patrik Tkáč. 

Je zároveň nejsilnějším mediálním domem na české trhu a vlastní široké portfolio 

tištěných deníků, časopisů, ale i online magazínů, webových projektů, aplikací či 

služby virtuálního operátora a tiskáren. Šéfredaktorem serveru Blesk.cz je Radek 

Lain.  

 

3.3.4. Reflex.cz 

Server Reflex.cz je online verze týdeníku Reflex, který vychází od roku 1990 jako 

společenský magazín, který se věnuje kulturním, politickým a publicistickým 

tématům. V současné době je Reflex nejčtenějším nebulvárním týdeníkem na 

českém trhu a je stejně jako Blesk.cz součástí společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. 

Reflex se vydává nejen v ČR, ale také na Slovensku, v Belgii, Německu, Rakousku, 
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Švýcarsku a Lucembursku. Šéfredaktorem Reflexu je nově Radek Bajgar, který 

nastupuje po období bez šéfredaktora po odchodu Pavla Šafra v roce 2014. 

Vedoucím internetového magazínu je Viliam Buchert. V roce 2010 získal server 

v kategorii média – všeobecná, ocenění ve čtenářském hlasování Křišťálová lupa 

serveru Lupa.cz. Koncem roku 2014 na webovém portálu odstartoval projekt Zelený 

Raoul Late Night Show, který navazuje na úspěšný komiks v tištěném Reflexu. Jako 

jediný z námi vybraných titulů jsou archivní články a další obsah serveru Reflex.cz 

částečně zpoplatněn.  

Měsíční návštěvnost serveru Reflex.cz je 311 812 unikátních návštěvníků. 

 

Příloha č. 1: (tabulka) Sledovanost vybraných serverů za prosinec roku 2014.  

 

Server 

Počet 
zobrazení 

stránky 

Počet 
unikátních 

návštěvníků 

Počet 
reálných 
uživatelů 

Průměrný čas 
strávený 
jedním 

uživatelem* 

Sledovanost 
na soc. síti 
Facebook 

Blesk.cz 101 318 345 4 074 252 1 583 847 51:02 56 499 

iDnes.cz 676 453 697 12 269 892 4 377 326 1:38:24 77 645 

Novinky.cz 280 828 786 15 555 851 4 240 486 1:51:04 90 907 

Reflex.cz 8 741 666 574 794 311 812 11:02 114 827 

*Údaje za duben 2015 

 
 

3.4. Metody výzkumu 

Tato práce bude pro své bádání využívat dvě základní metody výzkumu, a to 

kvantitativní obsahovou analýzu a kvalitativní analýzu, pomocí kterých vyhodnotíme, 

jakým způsobem o události referovaly čtyři zpravodajské servery. 

3.4.1. Kvantitativní metoda 

Kvantitativní metoda patří mezi základní a velmi často používané metody výzkumu 

nejenom mediálního obsahu, ale i jiných oblasti, v níž je potřeba se zabývat zásadní 
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otázkou této metody – v jakém množství se vyskytuje určitý jev, slovo či jiný aspekt 

ve zkoumaném obsahu. 

Kvantitativní obsahová analýza je dle Scherera: „vysoce strukturovaným a 

selektivním procesem“. Tento postup vychází ze sociálněvědních metod měření a 

kvantifikace a při jeho použití se mediované obsahy zkoumají s ohledem na několik 

vybraných znaků. Charakteristickým rysem této metody je vysoká míra 

strukturovanosti a s tím je spojen i vysoký stupeň ověřitelnosti.108 Výstupem jsou 

tvrdá data numerického charakteru nebo jsou na něj převáděna.109 

 Tímto způsobem zkoumání tak tedy dokážeme jednoznačně numericky a 

kvantifikovatelně určit kolik zkoumaných jevů obsahuje vytyčený vzorek článků a 

následně porovnat tyto výsledky a vyvodit z nich odpovědi na stanovené výzkumné 

otázky a závěry pro ověření hypotéz. Tato data bude pak možné také přehledně 

zobrazit v grafech a tabulkách pro lepší vizualizaci a znázornění výsledků analýzy. 110  

Velkou výhodou kvantitativní analýzy je její objektivita, kdy výzkumný pracovník 

nezasahuje do analýzy vlastními názory či subjektivními pohledy. Výsledkem 

výzkumu tak jsou data, která je možné dále kvalitativně zpracovat. Nicméně je však 

třeba brát v úvahu, že pro analýzu je sestaven určitý rámec či vlastní významový 

systém, který může nabídnout zavádějící či nepravdivé vyznění textu, jelikož dle 

McQuaila je každý systém kategorií selektivní a potenciálně deformovaný.111 

V kvantitativním šetření může být nástrojem pro alespoň určité zmírnění této 

nevýhody tzv. pilotáž, která na počátku poskytne vhled do zkoumaného tématu.112  

                                                           
108 SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In REIFOVÁ, Irena, et. Al. Analýza obsahu mediálních 
sdělení. Praha: Karolinum, 2004. s. 29 – 50. ISBN 80-7184-548-58. s. 29. 
109 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada Publishing, 2014. 539 s. 
ISBN 978-80-247-3568-9. s. 51. 
110 SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In REIFOVÁ, Irena, et. Al. Analýza obsahu mediálních 
sdělení. Praha: Karolinum, 2004. s. 29 – 50. ISBN 80-7184-548-58. s. 30. 
111 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Přeložil Jirák a Kabát. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 448 

s. ISBN 80-7178-200-9.  
112 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada Publishing, 2014. 539 s. 
ISBN 978-80-247-3568-9. s. 52. 
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Nevýhodou kvantitativní analýzy je však přílišná zaměřenost pouze na data, 

z tohoto typu výzkumu tak nelze příliš zkoumat význam jednotlivých článků ve 

vybraném souboru médií. K tomu nám poslouží analýza kvalitativní.  

 

3.4.1.1. Stanovení hypotéz a výzkumných otázek  

Hypotézy zkoumané pomocí kvantitativního výzkumu jsou zaměřeny na žurnalistické 

zpracování tématu unesených dívek. Tato část se tak zaměří na verifikaci předpokladů, že:  

1) toto téma bylo výrazně mediálně pokryto, přičemž předpokládáme vzhledem 

k tématu vyšší pokrytí v bulvárním deníku než v seriózním periodiku 

2) vzhledem k unikátnosti tématu a zájmu veřejnosti bude téma únosu v rámci 

jednotlivých příspěvků častěji zpracováváno jako téma hlavní 

3)  kvůli charakteru události a přístupu k informacím předpokládáme, že nejčastěji 

bude toto téma jak žánrově tak rubrikou odpovídat „zprávě“ 

4) největší přístup k informacím mají primárně představitelé státu a bezpečnostních 

složek, což znamená, že budou také nejčastějším informačním zdrojem jednotlivých 

zpráv, komentářů, rozhovorů apod. 

5) budou vzhledem k toku informací často jako zdroje využívána média, přičemž 

převažovat budou zejména média domácí 

V rámci operacionalizace budeme stanovené hypotézy zkoumat pomocí následujících 

výzkumných otázek skrze kvantitativní obsahovou analýzu, která nám pomůže popsat 

a charakterizovat výzkumný soubor. 

a) Jak často vybrané servery informovaly v období od března 2013 do dubna 

2015 o únosu českých turistek v Pákistánu a jaký měly články rozsah? 

b) Jak často bylo téma únosu Češek v Pákistánu zpracováno v jednotlivých 

příspěvcích jako hlavní? 

c) Do jaké rubriky byly nejčastěji zařazené příspěvky informující o únosu dvou 

Češek v Pákistánu?  

d) Jaké informační zdroje pro své příspěvky nejčastěji vybíraly čtyři sledované 

servery? 

e) Jaká média vybíraly čtyři sledované servery jako nejčastější informační 

zdroje? 
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f) Jakého žánru byly nejčastěji příspěvky pojednávající o sledovaném 

tématu? 

 

3.4.2. Kvalitativní metoda 

Kvalitativní analýza v této práci navazuje na kvantitativní metodu, která svým 

způsobem připravuje půdu pro další fázi bádání, čímž bude určité zhodnocení a 

interpretace nasbíraných a kvantifikovaných dat.  

Dle McQuaila tato metoda nezahrnuje kvantifikaci a dokonce se v ní vyskytují až 

antipatie k počítání jako důkazu významnosti jevu, jelikož význam je odvozován spíše 

z textových vazeb, opozic a kontextu. Také odmítá to, že všechny počítané jednotky 

obsahu by měly mít stejnou váhu a být brány jako rovnocenné. Za další tento přístup 

klade důraz na latentní než zjevný obsah, kdy právě tento latentní (hlubší) obsah je 

považován za důležitější.113 Tato metoda je tedy zaměřena na analýzu prvků, ze 

kterých je mediální sdělení složeno, a na rozbor jejich významu nejen explicitního, 

zřejmého na první pohled, ale obzvláště na skryté významy a hodnoty zkoumaných 

prvků či celého sdělení.114  

Tento druh analýzy tak pracuje s „měkkými daty, jež mají zpravidla podobu dlouhých 

slovních výpovědí či zápisů nebo vyobrazení.“115 V našem případě tak budeme 

jednotlivým zprávám či sdělením přiřazovat určitý význam a následně je budeme 

zařazovat do určených významových kategorií. Metoda kvalitativní analýzy je do 

značné míry spojena se subjektivním pohledem výzkumníka, což znemožňuje 

poskytnutí jednoznačně ověřitelných závěrů výzkumu. Práce tak do jisté míry nabízí 

vlastní interpretační náhled na dané téma zkoumané ve vybraném vzorku.116 

Kvalitativní část práce se tak bude zabývat tím, s jakými tématy je téma únosu dívek 

spojováno, tedy jakým způsobem je téma události rámcováno. V rámci této části 

                                                           
113 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Přeložil Jirák a Kabát. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 448 
s. ISBN 80-7178-200-9. s. 376.  
114 TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 296 s. ISBN 978-
80-7367-683-4. s. 118. 
115 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada Publishing, 2014. 539 s. 
ISBN 978-80-247-3568-9. s. 51. 
116 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada Publishing, 2014. 539 s. 
ISBN 978-80-247-3568-9. s. 296. 
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vytvoříme určitý seznam aspektů a témat, která budeme v jednotlivých sděleních 

sledovat a následně tato sdělení rozřazovat do jednotlivých významových kategorií. 

Na základě pilotáže tak byly vytvořeny níže uvedené kategorie souvislostí, se kterými 

jsou jednotlivá sdělení spojována.  

Dále bude v kvalitativní části sledováno zastoupení personifikace napříč 

monitorovanými články. Z toho vychází také hypotéza této části, že personifikace 

budou v nejvyšší míře zastoupeny v bulvárním médiu. 

 

1. Únos Češek v kontextu aktuální situace, kulturou a děním v Pákistánu.  

Tato souvislost obsahuje převážně sdělení popisující kulturní, politické či 

geografické reálie země únosu a přilehlých oblastí 

2. Únos Češek jako součást politického diskurzu 

Kategorie zaměřená převážně na výroky politických činitelů, kteří dokázali 

toto téma spojit s vlastní politickou agendou či politickým a ideologickým 

profilem 

3. Únos Češek na pozadí extremismu, terorismu a radikálního islamismu 

Téma, které bylo s únosem dívek poměrně často spojováno, poukazuje na 

určité zařazení tématu do globálního narativu spojeného s islámským světem 

a kulturním střetem 

4. Únosy obyvatel jako problém globálního charakteru 

Propojení únosu Češek v Pákistánu s podobnými případy ve světě a nahlížení 

tématu jako globálního problému 

5. Češky v Pákistánu na pozadí tématu postavení žen v islámu 

Kategorie popisující postavení žen v islámské kultuře ve spojitosti s únosem 

žen v islámském světě 

6. Personalizace v článcích o únosu Češek 
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Kategorie, sledující přítomnost personalizujících jazykových prvků napříč 

sledovanými články 
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4. ANALYTICKÁ ČÁST 

V této části diplomové práce předložíme výsledky kvalitativního a kvantitativního 

zkoumání čtyř českých zpravodajských serverů, zodpovíme stanovené výzkumné 

otázky a porovnáme zjištěné výsledky s předloženými hypotézami. 

 

4.1. Kvantitativní část výzkumu 

V následující kapitole diplomové práce jsou shrnuty výsledky první části výzkumu, 

kterých jsme dosáhli pomocí kvantitativní obsahové analýzy příspěvků. Nástrojem k 

vyhledání článků za dané období byl monitorovací systém NEWTON Media.  Jako 

klíčová slova pro vyhledání článků jsme zvolili kombinace slov: „únos“, „Pákistán“, 

„české turistky“, „Chrástecká a Humpálová“, „Balúčistán“, „unesené“ a „Hanka a 

Tonča“. Po vyhledání všech dostupných článků ve stanoveném časovém úseku byly 

identifikovány proměnné a sledovány napříč analyzovanými zpravodajskými 

servery. Výsledky výzkumu jsou zaznamenány pro větší přehlednost do tabulek a 

grafů, které jsou součástí této kapitoly.  

 

4.1.1 Četnost a délka příspěvků o únosu českých turistek 

Prvním sledovaným kritériem je celkový počet článků, které čtenáře informovaly o 

únosu českých turistek v Pákistánu za období dvou let. Množství publikovaných 

příspěvků a jejich průměrná délka naznačuje, jakou sledovaná média přikládala 

danému tématu důležitost a předpokládanou atraktivitu pro čtenáře. 

Příloha č. 2: (graf) Celkový počet článků za sledované období napříč sledovanými 

médii. 
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Popis přílohy č. 2 

Jak znázorňuje první graf, z vybraných médií o sledované události publikoval nejvíce 

článků zpravodajský server Blesk.cz. V průběhu monitorovaného období od 13. 

března 2013 do 11. dubna 2015 uveřejnil celkem 111 článků, přičemž průměrná 

délka článku činila 358 slov. Zpravodajský server iDnes.cz informoval o únosu 

českých turistek celkem v 54 příspěvcích o průměrné délce 554 slov. Srovnatelné 

množství zpráv publikovaly servery Novinky.cz s počtem 38 článků a Reflex.cz s 32 

články. Zatímco Novinky.cz zpracovávaly ze čtyř sledovaných serverů rozsahem 

nejkratší články s průměrnou délkou 356 slov, články na Reflex.cz dosahovaly 

průměrné délky 550 slov, tedy po serveru Blesk.cz druhé průměrně nejdelší. Délka 

jednotlivých článků je v případě každého ze sledovaných médií odvozena také od 

dalších aspektů, jako je typ zprávy, charakter zpravodajského serveru, rubrika, do 

které je zahrnuta nebo její žánrové zařazení. 

Příloha č. 3: (tabulka) Počet článků dle jednotlivých měsíců za období prvního roku 

od únosu (březen 2013 – únor 2014) 

111
47%
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16%
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Blesk.cz 16 1 1 13 2 0 2 12 3 2 1 2 
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*Datum únosu, 13. 3. 2013 

 

Příloha č. 4 (tabulka): Počet článků dle jednotlivých měsíců za období druhého roku 

od únosu (březen 2014 – duben 2015) 

 

Zdroj 

3
/1

4
 

4
/1

4
 

5
/1

4
 

6
/1

4
 

7
/1

4
 

8
/1

4
 

9
/1

4
 

1
0

/1
4

 

1
1

/1
4

 

1
2

/1
4

 

1
/1

5
 

2
/1

5
 

3
/1

5
 

4
/1

5
* 

Blesk.cz 8 0 0 1 0 2 1 1 0 0 2 1 35 5 

iDnes.cz 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 16 0 

Novinky.cz 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14 2 

Reflex.cz 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 5 

CELKEM 10 1 0 1 0 5 2 2 0 0 3 1 71 12 

               

CELKEM ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ 235         

* Období do 11. 4. 2015 

 

Popis příloh č. 3 a 4 

Frekvence počtu článků a mediální pozornosti případu kopíruje přístup k novým 

informacím o aktuálním stavu sledované události a postupné rozkrývání kauzy. 

V případě únosu dvojice dívek na časové ose toku informací sledujeme několik 

významných bodů, které přispěly ke zvýšení zájmu médií. Největší hustotu příspěvků 

za dvouleté období evidujeme v březnu 2013, kdy k únosu českých turistek došlo. 

Celkem se napříč sledovanými médii objevilo 52 příspěvků přinášejících aktuální 

zprávu. Vysokou intenzitu publikovaných článků zaznamenáváme také v době 

uveřejnění dvou videí, na kterých unesené dívky apelují na české úřady, hovoří o 

podmínkách propuštění i poslední vůli. První video zachytily zpravodajské servery 

v červnu roku 2013 a reagovaly na něj celkem 20 novými příspěvky. Druhé video se 

na internetu objevilo v poslední říjnový den roku 2013. Čtyři sledované servery za 

iDnes.cz 16 1 1 7 1 1 0 4 2 1 0 0 

Novinky.cz 11 0 0 3 1 0 0 2 2 0 0 0 

Reflex.cz 9 2 0 1 1 0 0 2 2 0 2 0 

CELKEM 52 4 2 24 5 1 2 20 9 3 3 2 
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říjen a listopad téhož roku publikovaly celkem 29 článků shrnujících nové informace 

o únosu dívek.  

Naopak nejméně se servery tématu věnovaly v květnu, červenci, listopadu a prosinci 

roku 2014, kdy nebyl publikován žádný článek zmiňující sledovanou událost. 

 

Příloha č. 5 (graf): Celkový počet článků dle jednotlivých měsíců. 

 

 

4.1.2. Četnost článků dle jednotlivých médií 

První část představila souhrnné informace o kvantitě a časovém rozložení 

publikovaných příspěvků. Nyní zaměříme na frekvenci a četnost článků 

v jednotlivých sledovaných médiích.  

 

Příloha č. 6 (tabulka): Počet článků dle jednotlivých měsíců za období prvního roku 
od únosu (březen 2013 – únor 2014) na serveru Blesk.cz 

*Období od 13. 3. 2013 
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Příloha č. 7 (tabulka): Počet článků dle jednotlivých měsíců za období druhého roku 

od únosu (březen 2014 – duben 2015) na serveru Blesk.cz 

 

Zdroj 
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4
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5
* 

Blesk.cz 8 0 0 1 0 2 1 1 0 0 2 1 35 5 

CELKEM  56              

CELKEM ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ 111 

* Období do 11. 4. 2015 

 

 

Příloha č. 8 (graf): Počet článků dle jednotlivých měsíců na serveru Blesk.cz 

 

 

Popis příloh č. 6, 7 a 8 

 Server Blesk.cz za sledované období uveřejnil celkem 111 článků, které reflektovaly 

dění okolo únosu českých dívek. Tématu byl dáván největší prostor zejména 

v březnu roku 2013, kdy bylo publikováno 16 článků a únoru roku 2015, kdy server 

uveřejnil celkem 35 článků k tématu. Nejmenší pozornost byla případu věnována 

v roce 2014, kdy v období od dubna do prosince vyšlo dohromady 5 článků.  
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Následující tabulky odhalí časovou linii publikování příspěvků a jejich celkové 

množství na serveru iDnes.cz. 

 

Příloha č. 9 (tabulka): Počet článků dle jednotlivých měsíců za období prvního roku 

od únosu (březen 2013 – únor 2014) na serveru iDnes.cz 

*Období od únosu, 13. 3. 2013 

 

Příloha č. 10 (tabulka): Počet článků dle jednotlivých měsíců za období druhého 

roku od únosu (březen 2014 – duben 2015) na serveru iDnes.cz 
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CELKEM 20              

               

CELKEM ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ 54         

* Období do 11. 4. 2015 

 

 

Příloha č. 11 (graf): Počet článků dle jednotlivých měsíců na serveru iDnes.cz 
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Popis příloh č. 9, 10 a 11 

Celkový počet článků, které server iDnes.cz věnoval únosu Hany Humpálové a 

Antonie Chrástecké je 54, tedy téměř přesně poloviční množství než publikoval 

bulvární server Blesk.cz. Za dvouleté období bylo uveřejněno shodně 16 článků 

v měsíci březnu 2013 a 2015. Pozornost byla k události upřena také v červnu 2013, 

kdy bylo uveřejněno celkem 7 zpravodajských příspěvků. Na grafu v příloze č. 11 

můžeme vidět, že v období roku 2014 nebylo téma unesených Češek považováno za 

podstatné a zmíněno nebylo ani v souvislosti s jinými tématy. V průběhu celého roku 

2014 evidujeme pouze 4 články.   

 

Nyní se podíváme, jaký prostor věnoval tématu zpravodajský server Novinky.cz 

Příloha č. 12 (tabulka): Počet článků dle jednotlivých měsíců za období prvního roku 

od únosu (březen 2013 – únor 2014) na serveru Novinky.cz 
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*Období od únosu, 13. 3. 2013 

 

Příloha č. 13 (tabulka): Počet článků dle jednotlivých měsíců za období druhého 

roku od únosu (březen 2014 – duben 2015) na serveru Novinky.cz 
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CELKEM ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ 3
8 

        

* Období do 11. 4. 2015 

 

Příloha č. 14 (graf): Počet článků dle jednotlivých měsíců na serveru Novinky.cz 

 

 

Popis příloh č. 12, 13 a 14 

Z grafu a tabulek znázorněných výše vyplývá, že zpravodajský server Novinky.cz 

publikoval v průběhu sledovaného období celkem 38 článků zaměřených na únos 

českých turistek. Nejvíce článků bylo publikováno v březnu roku 2013, kdy 
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zaznamenáváme 11 článků a březnu 2015, kdy byly informace o dívkách uveřejněny 

v celkem 14 článcích. Tedy stejně jako v případě dvou předchozích serverů bylo téma 

nejvíce sledované v době únosu a návratu Češek. 

 

V další tabulce je znázorněno, jaká byla četnost a celkové množství publikovaných 

příspěvků na serveru Reflex.cz. 

Příloha č. 15 (tabulka): Počet článků dle jednotlivých měsíců za období prvního roku 

od únosu (březen 2013 – únor 2014) na serveru Reflex.cz 

*Období od únosu, 13. 3. 2013 

 

Příloha č. 16 (tabulka): Počet článků dle jednotlivých měsíců za období druhého 

roku od únosu (březen 2014 – duben 2015) na serveru Reflex.cz 
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Příloha č. 17 (graf): Počet článků dle jednotlivých měsíců na serveru Reflex.cz 

 

 

Popis příloh č. 15, 16 a 17 

Jak je patrné již z úvodního souhrnného grafu, Reflex.cz publikoval ze čtyř 

monitorovaných médií nejmenší počet příspěvků. Po dobu dvou let uveřejnil celkem 

32 článků, zaměřujících se na námi sledované téma. Nejvíce článků, tedy celkem 9, 

bylo zaznamenáno v měsíci únosu dvou dívek v březnu roku 2013 a dále na konci 

roku 2015. Během března se čtenáři mohli dočíst o unesené dvojici celkem v 6 

článcích, o jeden méně pak v první polovině dubna téhož roku.  

 

Výzkumná otázka: Jak často vybrané servery informovaly v období od března 2013 

do dubna 2015 o únosu českých turistek v Pákistánu a jaký měly články rozsah? 

 

Sledované zpravodajské servery Blesk.cz, iDnes.cz, Novinky.cz a Reflex.cz o věnovaly 
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březnu 2015, kdy se podařilo dívky osvobodit a dále v červnu a na přelomu října a 

listopadu roku 2013, kdy se v českých médiích objevila videa s unesenými dívkami. 
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Ze čtyř zpravodajských serverů se tématu věnoval nejvíce Blesk.cz, který uveřejnil 

111 článků, což je 47% z celkového počtu článků, dále iDnes.cz s 54 články, tedy 23% 

ze všech článků. Novinky.cz své publikum informovaly celkem v 38 článcích, což je 

16% z celkového vzorku a 32 článků, které představují 14% celkového počtu, vyšlo 

na serveru Reflex.cz. 

Nejdelší články připravil pro své čtenáře iDnes.cz s průměrnou délkou příspěvku 554 

slov, podobně jako Reflex.cz, jehož články dosahovaly délky 550 slov. Rozsah 

příspěvků na bulvárním serveru Blesk.cz byl 358 slov a Novinky.cz publikovaly ze 

čtveřice nejkratší články o průměrném rozsahu 356 slov. Tento výsledek tedy 

odpovídá předkládané hypotéze, že nejvíce prostoru bude tématu věnovat bulvární 

server.  

Vzhledem k počtu článků můžeme tedy považovat hypotézu, že události byl 

v médiích věnován poměrně velký prostor, považovat za verifikovanou, stejně jako 

předpoklad, že nejvíce článků svým čtenářům přinese bulvární server Blesk.cz. 

 

4.1.3. Únos českých turistek jako hlavní téma 

V této kapitole sledujeme důležitost tématu v rámci jednotlivých příspěvků. 

Rozlišujeme tři kategorie podle toho, do jaké míry téma figuruje v rámci příspěvku 

jako hlavní, vedlejší a zmínka. Podobě jako výše uvedený počet příspěvků a jejich 

délka, způsob zpracování tématu naznačí důležitost, kterou jednotlivé servery 

události tématu přikládaly a zda tato látka byla pokládána za dostatečný námět na 

samostatný příspěvek. 

Jako hlavní téma klasifikujeme všechny zprávy, jejichž ústředním námětem byl únos 

českých turistek v Pákistánu, často zmíněný také v samotném titulku zprávy. Do 

druhé skupiny článků patří veškeré zprávy, které nepojednávají výhradně o únosu, 

avšak jsou s ním tematicky spojeny. Třetí skupina zahrnuje články, ve kterých je námi 

sledovaná událost pouze zmíněna, a to nejčastěji pouze v jedné větě. Většina zpráv 

ve třetí skupině není s únosem turistek ani tematicky spojena a v mnoha případech 

pojednává o události či aktivitě politického činitele či sumarizuje dílčí události dne.  
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Příloha č. 18 (graf): Frekvence zpracování tématu jako hlavní, vedlejší a zmínky 

napříč sledovanými médii 

 

Popis přílohy č. 18 

Z grafu v příloze č. 18 je patrné, že ve většině případů bylo téma zpracováváno 

v rámci příspěvku jako hlavní. Z celkového množství 235 článků figurovalo jako hlavní 

téma v celkem 183 případech napříč sledovanými servery, což je dohromady 78% 

celkového množství příspěvků. Vedlejším tématem byl únos českých turistek 

v celkem 28 případech, což tvoří podíl 12% z celkového množství. Nejméně 

zastoupenou kategorií je zmínka, která je patrná ve 24 příspěvcích a reprezentuje 

tak 10% z celkového vzorku.  

Nyní se zaměříme na způsob zpracování tématu jako hlavní, vedlejší a zmínku.  

Příloha č. 19 (graf): Způsob zpracování tématu jako hlavní, vedlejší a zmínku dle 

jednotlivých médií  
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25
78%

6
19%

1
3%

Reflex.cz

Hlavní Vedlejší Zmínka

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis přílohy č. 19 

Nejčastěji zastoupenou kategorií je stejně jako v souhrnném grafu hlavní téma. 

Zpravodajský server Blesk.cz z celkového množství 111 článků uchopil téma únosu 

českých turistek jako hlavní v 91 (82%) z nich. Jako vedlejší bylo téma uvedeno v 11 

(10%) článcích a v 9 (8%) případech se jednalo o pouhou zmínku (to byly například 

články Předseda ODS Petr Fiala o dluzích i nápravě: Neptejte se mě na minulost!; 

Zemanova obliba klesá! Kvůli alkoholu, vystupování a výrokům typu Alláhu akbar; 

Írán při střetu u hranic ztratil vojáky, v odvetě popravil rebely a další). V případě 

serveru iDnes.cz je rovněž nejčastěji zastoupenou kategorií hlavní téma, s počtem 
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36 příspěvků z celkových 54 (67%) publikovaných. V 9 (16,5%) článcích je téma 

zpracované jako vedlejší a stejný počet článků reprezentuje také zmínku (jedná se 

například o články Zeman poprvé jako prezident navštívil vládu. Popelníček nedostal; 

Politické přešlapy 2013: Ty vole, Mandela, opilý Kalousek i makáme u moře; 

RECENZE: Kdo se zajímá o Írán, neměl by přehlédnout Turečkovu knihu a další.  

Redaktoři serveru Novinky.cz vytvořili celkem 38 článků, zmiňujících sledované 

téma, z nichž celých 31 (82%) zpracovává téma jako hlavní, 2 (5%) jako vedlejší a 5 

(13%) jako zmínku (to je případ článků Za víza kvůli pár cikánům by se měla Kanada 

stydět, řekl exministr zahraničí Svoboda; Události dne: Hrůza v autobazarech, konvoj 

v Praze, letadla řízená na dálku nebo KOMENTÁŘ: Kdo všechno už je na černé listině 

prezidenta Zemana - Jiří Pehe). Také v případě serveru Reflex.cz je nejčastěji 

zastoupenou kategorií hlavní téma. Z celkových 32 článků je téma vyhodnoceno jako 

hlavní v 25 (78%)z nich. Jako vedlejší téma se únos českých turistek objevil v 6 (19%) 

článcích a v jednom článku (3%) bylo téma pouze zmíněno (a to v článku 

Artdetektor). 

 

Výzkumná otázka: Jak často bylo téma únosu Češek v Pákistánu zpracováno 

v jednotlivých příspěvcích jako hlavní? 

V průběhu sledovaného období od března 2013 do dubna 2015 referovaly sledované 

zpravodajské servery o únosu Hany Humpálové a Antonie Chrástecké nejčastěji jako 

o hlavním tématu. Z celkového množství 235 článků je v 78% případech zpracováno 

téma jako hlavní. Z této skutečnosti můžeme usuzovat, že zpravodajské servery ve 

zřetelné většině případů vyhodnotily téma jako důležité i zajímavé pro publikum a 

věnovaly mu prostor celého příspěvku. V menšině jsou příspěvky, kde se téma 

objevilo jako vedlejší či v souvislosti s podobným tématem. Nejméně zřetelné je 

zastoupení tématu jako zmínky, které jsme zaznamenali zejména jako součást 

článků shrnujících informace o aktivitách politických činitelů, zejména pak 

prezidenta Miloše Zemana. Tímto jsme tedy potvrdili stanovenou hypotézu, že 

převládalo mezi sledovanými médii zpracování tématu jako hlavní. 
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4.1.4. Články o únosu českých turistek v  rubrikách 

Nyní se zaměříme na rozdělení článků dle jednotlivých rubrik v rámci sledovaných 

serverů. 

Příloha č. 20 (tabulka): Zařazení příspěvků do tematických rubrik na serveru Besk.cz 

Rubrika Počet článků Vyjádřeno v procentech 

Události 99 89% 

Zprávy 3 3% 

Politika 4 3,5% 

Krimi 3 3% 

Chat s odborníkem 1 1% 

Volby do senátu 2014 1 1% 

CELKEM 111 100% 

 

Popis přílohy č. 20 

Na serveru Blesk.cz se čtenáři mohli dočíst o sledované události nejčastěji v rubrice 

Události, a to v případě 99 článků, tedy 89% z celkových 111 článků. Zbylých 12 

příspěvků je rozděleno do rubrik Zprávy (3, tedy 3%) Politika (4, tedy 3,5%) a Krimi 

(3, tedy 3%). Po jedné události obsahovaly rubriky Chat s odborníkem a Volby do 

senátu 2014.  

 

Příloha č. 21 (tabulka): Zařazení příspěvků do tematických rubrik na serveru iDnes.cz 

Rubrika Počet článků Vyjádřeno v procentech 

Zprávy / Domácí 31 57% 

Zprávy / Zahraniční 22 41% 

Zprávy / Kavárna 1 2% 
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CELKEM 54 100% 

 

Popis přílohy č. 21 

Zpravodajský server iDnes.cz články o únosu českých turistek nejčastěji zařazoval do 

rubriky Zprávy / Domácí, celkem v 31 případech (tedy 57%) a Zprávy / Zahraniční, 

která zahrnovala celkem 22 článků (41%) a jeden článek rubrika Zprávy / Kavárna.  

 

Příloha č. 22 (tabulka): Zařazení příspěvků do tematických rubrik na serveru 

Novinky.cz 

Rubrika Počet článků Vyjádřeno v procentech 

Domácí 17 45% 

Komentáře 2 5% 

Stalo se 2 5% 

Zahraniční / Blízký a Střední 
východ 

1 3% 

Zahraniční / Evropa 2 5% 

Zahraniční / Svět 14 37% 

CELKEM 36 100% 

 

Popis přílohy č. 22 

Články o únosu Češek jsou na portálu Novinky.cz ve většině případů součástí rubriky 

Domácí, celkem 17 (tedy 45%) článků z celkového množství 32. Druhou nejvíce 

zastoupenou kategorií je rubrika Zahraniční / Svět s celkovým počtem 14 článků 

(37% z celkového vzorku).  Minoritně jsou zastoupené kategorie Komentáře (2, tedy 

5%), Stalo se (2, 5%), Zahraniční / Evropa (2, tedy 5%) a jeden článek spadal do 

rubriky Zahraniční / Blízký a střední východ.  
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Příloha č. 23 (tabulka): Zařazení příspěvků do tematických rubrik na serveru 

Reflex.cz 

Rubrika Počet článků Vyjádřeno v procentech 

Názory 6 19% 

Co vás zajímá 3 9% 

Reflexe 2 6% 

Dopisy 1 3% 

Hlavní články 5 16% 

Komentáře 6 19% 

Zprávy 8 25% 

Labyrint 1 3% 

CELKEM 32 100% 

 

Popis přílohy č. 23 

Webový server Reflex.cz informuje čtenáře o události rovněž v rubrice Zprávy, která 

zahrnuje celkem 8 příspěvků, tedy 25% z celkového počtu 32. Hned druhou 

nejčastěji zastoupenou je kategorie Názory, která shodně s rubrikou Komentáře 

pojímá celkem 6 zpráv (tedy 19% z celku).  Do skupiny názorových lze zařadit také 

rubriku Reflexe, ve které jsme zaznamenali celkem 2 články (tedy 6%). Dohromady 

5 článků (tedy 16%) se objevilo v rubrice Hlavní články. Další články 

nalezneme rubrikách, které reagují na ohlasy čtenářů, jako Co Vás zajímá (3 články, 

tedy 9%), Dopisy (1 článek, tedy 3%). Jeden článek (tedy 3%) obsahující zmínku o 

události se objevil také v rubrice Labyrint, která se zaměřuje na kulturní dění.  

Nejvýznamnější skupinu rubrik tedy v případě zpravodajského serveru Reflex.cz 

tvoří názorové rubriky, kterými jsou Komentáře, Názory a Reflexe, zpravodajské 

rubriky následujíc jako druhá nejčastěji zastoupená kategorie. 
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Příloha č. 24 (graf): Zařazení příspěvků do tematických rubrik 

 

 

Výzkumná otázka: Do jaké rubriky byly nejčastěji zařazené příspěvky informující o 

únosu dvou Češek v Pákistánu?  

Graf v příloze č. 24 znázorňuje rubriky, do kterých byly zařazeny jednotlivé příspěvky 

ve čtyřech sledovaných médiích. Spektrum tematických rubrik se v případě každého 

ze zpravodajských serverů nepatrně liší, pro větší přehlednost jsme zobecnili rubriky 

do sedmi kategorií. Články pojednávající o únosu dvou českých turistek byly 

nejčastěji součástí blíže neurčené rubriky Zprávy, kam bylo zařazeno celkem 112 

článků, tedy 48% z celkového počtu 235. Dalších 48 článků, tedy 20% z celkového 

vzorku, bylo zařazeno do skupiny domácího zpravodajství a 39 článků (17%) spadalo 

do kategorie zahraničního zpravodajství. Tedy i v tomto případě byla potvrzena 

stanovená hypotéza. Podstatně nižší zastoupení pak mají další rubriky jako Politika 

(4 zprávy, tedy 2%), Krimi (3 zprávy, tedy 1%) a Názory a komentáře (14 příspěvků, 

tedy 6%). Skupina 15 článků je sdružena v kategorii Jiné, která zahrnuje další rubriky, 

nezařaditelné do definovaných kategorií. Patří mezi ně například Chat s odborníkem, 

Volby do senátu 2014 (Blesk.cz), Stalo se (Novinky.cz) nebo Labyrint a Dopisy serveru 

Reflex.cz. 
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Z tabulek v přílohách č. 20, 21 a 22 je dále patrné, že tři ze sledovaných 

zpravodajských serverů, Blesk.cz, iDnes.cz a Novinky.cz, soustřeďují články o námi 

vybraném tématu do rubriky zpráv. Poslední ze serverů, Reflex.cz, se události věnuje 

spíše v  článcích subjektivního charakteru, jako jsou Názory, Komentáře, Reflexe, 

které jako rubriky převažují.  

 

4.1.5. Využívané informační zdroje 

Následující kapitola popisuje, jakým způsobem redaktoři sledovaných 

zpravodajských serverů pracovali s informačními zdroji, neboť právě informační 

zdroj je jedním z aspektů, které mohou zásadně ovlivnit konečnou podobu 

zpravodajského příspěvku. Výzkum se zaměřil na počet využitých zpravodajských 

zdrojů, jejich charakter, a původ. Samostatná podkapitola věnuje prostor také 

médiím, využívaným jako informační zdroj. Za zdroj považujeme jakoukoliv osobu, 

instituci či médium, které je v článku citováno nebo parafrázováno. Každý zdroj 

započítáváme pouze jednou, nehledě na celkový počet promluv v rámci příspěvku.  

 

Příloha č. 25 (graf): Celkový počet využitých zdrojů napříč sledovanými médii. 
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Příloha č. 26 (graf): Celkový počet unikátních zdrojů napříč sledovanými médii. 

 

 

Popis příloh č. 25 a 26 

V průběhu sledovaného období využily zpravodajské servery v celkovém počtu 235 

článků dohromady 572 informačních zdrojů. Výše počtu využitých zdrojů je přímo 

úměrná počtu článků. Průměrně však nejvyšší počet zdrojů na jeden článek využil 

server iDnes.cz, který na celkový počet 54 článků využil 165 zdrojů, tedy 3,05 zdroje 

na článek. Ve 38 článcích serveru Novinky.cz se čtenáři mohli setkat celkem se 106 

zdroji, po zprůměrování tedy 2,78 zdroje na článek. 111 článků věnoval tématu 

Blesk.cz, který využil celkem 241 informačních zdrojů, tj. přibližně 2,17 zdroje na 

článek. Průměrně nejnižší počet zdrojů na článek využil Reflex.cz, který ve 32 

publikovaných příspěvcích cituje či parafrázuje 60 zdrojů (tedy 1,87 zdroje na 

článek).  

Graf znázorňující nejvyšší počet unikátních zdrojů taktéž kopíruje křivku celkového 

množství článků. Celkem bylo využito 196 unikátních informačních zdrojů napříč 

příspěvky na všech serverech. Největší hodnoty vykazuje server Blesk.cz, který využil 

celkem 70 rozdílných zdrojů (tedy 0,63 v poměru k celkovému množství 

publikovaných článků), iDnes.cz 53 zdrojů (tedy 0,98 na jeden příspěvek), Novinky.cz 
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dohromady 42 zdrojů (tedy 1,1 průměrně na jeden článek) a Reflex.cz 31 zdrojů 

(tedy 0,96 na jeden článek). Nejvyšší počet unikátních informačních zdrojů se tedy 

objevilo v článcích serveru Novinky.cz.   

 

Frekvence využívání domácích a zahraničních zdrojů 

Dalším sledovaným aspektem byla frekvence využívání domácích a zahraničních 

zdrojů napříč zpravodajskými servery.  

Příloha č. 27 (graf): Frekvence využívání domácích a zahraničních zdrojů napříč 

sledovanými médii 

 

Popis přílohy č. 27 

Jak vyplývá z výše vloženého grafu, většina využitých informačních zdrojů patří do 

skupiny zdrojů domácích. Celkem bylo napříč servery využito 455 domácích zdrojů a 

117 zdrojů zahraničních. Server Blesk.cz do svých příspěvků zařadil v 81% domácí 

zdroje v celkovém počtu 195 a 19% zahraničních zdrojů v počtu 46. Podobně si 

počínal také server iDnes.cz, který domácí zdroje využil v 80% (132 příspěvků) a 

pouhých 20% z celku tvořily zahraniční zdroje v počtu 33. Nepatrně vyšší poměr 

zahraničních zdrojů nabídl server Novinky.cz který využil celkem 82 domácích zdrojů 
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(tedy 77%) a 24 zahraničích (tedy 23%). Procentuálně shodné vyjádření jsme 

zaznamenali u serveru Reflex.cz, který v 46 příspěvcích uvedl zdroje domácí a v 14 

případech zahraniční.  

 

Frekvence oficiálních, neoficiálních a žurnalistických zdrojů 

Nyní se zaměříme na rozdělení zdrojů do kategorií oficiální, neoficiální, odborné 

žurnalistické a jiné. Jako oficiální zdroje jsme označili všechny činné politické aktéry, 

zástupce a mluvčí státních orgánů, nejvyšších státních úředníků, tiskové mluvčí 

organizací, prezidenta republiky apod. Rozlišili jsme také kategorii odborných 

zdrojů, které ze své podstaty náleží do kategorie zdrojů oficiálních, avšak pro 

důkladnější klasifikaci jsme pro účely této práce vytvořili samostatnou kategorii. Za 

odborné zdroje považujeme mluvčí, kteří byli osloveni vzhledem ke své odborné 

způsobilosti ve vztahu k danému tématu. Do skupiny neoficiálních zdrojů jsme 

zahrnuli promluvy Antonie Chrástecké a Hany Humpálové jako obětí únosu, jejich 

rodinné příslušníky a přátele, vyjádření svědků atp. Ve skupině, která shrnuje tzv. 

žurnalistické zdroje, najdeme veškerá česká i zahraniční média, která byla uvedena 

v příspěvcích jako zdroj dané informace. V případě médií jako informačních zdrojů 

budeme dále brát v potaz, zda je konkrétní médium domácí nebo zahraniční a u 

zahraničních nás bude následně zajímat země jejich původu. Poslední kategorií jsou 

ostatní zdroje, kam zařazujeme vzhledem k příběhu marginální informační zdroje, 

jako jsou názory čtenářů i zástupců pro příběh nerelevantních institucí (do této 

skupiny patří například tisková mluvčí hotelu Hilton, analytik ze společnosti Focus, 

která zpracovávala výzkum veřejného mínění v souvislosti s oblibou prezidenta 

Zemana, oběť únosu před deseti lety, mluvčí označený jako „zdroj“ a podobně). 
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Příloha č. 28 (graf): Rozdělení využitých zdrojů na oficiální, neoficiální, žurnalistické 

a ostatní napříč sledovanými médii 

 

 

Příloha č. 29 (graf): Rozdělení využitých zdrojů na oficiální, neoficiální, žurnalistické 

a ostatní u jednotlivých zpravodajských serverů 
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Popis příloh č. 28 a 29 

Na základě rozdělení informačních zdrojů do pěti skupin zjišťujeme, že nejčastěji 

zastoupenou skupinou jsou zdroje oficiálního charakteru. Sledovaná média je 

využila v celkem 211 případech (což tvoří 37%). Čtenáři se v příspěvcích hojně setkali 

také se žurnalistickými zdroji, a to v celkem 131 případech (23%). Méně zastoupenou 

skupinou byli neoficiální mluvčí, kteří redaktoři v příspěvcích využili celkem 97krát 

(17%). Poslední skupinou jsou zdroje Jiné, nezařaditelné do čtyř definovaných 

skupin.  Tyto zdroje byly využity celkem v 62 případech (11%). Také v rámci 

jednotlivých médií se ukazuje jako nejčastěji využitý zdroj oficiálního charakteru, 

který následují zdroje žurnalistické a odborné.  
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Nyní se podíváme na zdroje, které se v příspěvcích nejčastěji opakovaly.  

Příloha č. 30 (tabulka): Nejčastěji využívané zdroje napříč sledovanými médii.  

Zdroj Blesk.cz iDnes.cz Novinky.cz Reflex.cz Celkem 

Miloš Zeman, prezident 
republiky 

20 14 12 5 51 

Ministerstvo zahraničních 
věcí a jeho mluvčí 

13 15 8 3 39 

Hana Humpálová 15 6 6 3 30 

Andor Šándor, 
bezpečnostní expert 

18 3 1 1 23 

Antonie Chrástecká 9 5 5 2 21 

IHH a její mluvčí Izzet 
Sahin 

5 5 4 1 15 

 

Popis přílohy č. 30 

Z tabulky vyplývá, že sledovaná média nejčastěji citovala a parafrázovala promluvy 

prezidenta republiky Miloše Zemana, a to celkem v 51 případech. Jako informační 

zdroj byl tedy zpravodajskými weby shledán jako nejdůležitější a nejatraktivnější pro 

publikum. Ve 39 příspěvcích jako informační zdroj figuruje Ministerstvo zahraničních 

věcí a jeho tiskoví mluvčí. Mezi nejčastěji využívanými zdroji jsou zastoupeny také 

oběti únosu Hana Humpálová (celkem ve 30 příspěvcích) a Antonie Chrástecká, 

kterou média uvedla jako zdroj ve 21 příspěvcích.  Dohromady 23 příspěvků 

zmiňovalo promluvy bezpečnostního experta Andora Šándora a v 15 příspěvcích 

zazněla jako zdroj organizace IHH a její mluvčí Izzet Sahin. 

Většina nejčastěji využívaných zdrojů, jak naznačuje tabulka, tedy patří do kategorie 

zdrojů oficiálních, které v tomto případě reprezentuje prezident republiky, 

Ministerstvo zahraničních věcí a organizace IHH.  

Kromě politiků, prezidenta, psychologů, expertů a dalších mluvčích, kteří se 

opakovali napříč všemi sledovanými médii, nabídl největší diverzitu informačních 

zdrojů ve svých příspěvcích server Blesk.cz. Publikoval například článek »Česká 
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»mentalistka« o Hance a Tonče: Co vyčetla z jejich tváře?«, ve kterém přizval 

odbornici na čtení z obličeje, aby interpretovala psychický stav obou dívek, v článku 

»Co pomůže vyhublé Tonče? Nutriční terapeutka popsala, jak napravit dva roky 

strádání« popisuje nutriční terapeutka vhodný jídelníček dívek po jejich návratu do 

vlasti nebo komentář Bořka Slezáčka k charakteru Hany Humpálové v článku »Hanka 

unesená v Pákistánu: Pomáhala propuštěným vězňům, říká Bořek Slezáček«.  

 

Výzkumná otázka: Jaké informační zdroje pro své příspěvky nejčastěji vybíraly 

čtyři sledované servery? 

Ve 235 monitorovaných článcích jsme evidovali celkem 572 uvedených zdrojů. 

Nejčastěji byly zaznamenány informace převzaté ze zdrojů oficiálního charakteru, 

tedy politických činitelů, úředníků a oficiálních představitelů země. Nejvíce 

využívaným zdrojem byly promluvy prezidenta republiky Miloše Zemana, které se 

napříč sledovanými médii a články objevily celkem v 51 případech.  Zřetelně byly 

zastoupené také žurnalistické zdroje, které tvořily celkem 131 z celkových 572 

zdrojů. Odborné zdroje se objevily dohromady v 71 případech a neoficiální zdroje 

reprezentovaly v 97 případech. Novináři preferovali využívání domácích zdrojů nad 

zahraničními, což je pravděpodobně ovlivněno jejich lepší dostupností a 

rozpoznatelností příjemci.  Celkového množství bylo 455 zdrojů domácích, oproti 

117 zahraničním. Stanovenou hypotézou bylo, že nejčastěji využívanými zdroji 

budou vzhledem k jejich snadnému přístupu k informacím zdroje oficiálního 

charakteru jako političtí aktéři, vysoce postavení státní úředníci, tiskoví mluvčí a 

další. Výše popsané zkoumání tedy stanovenou hypotézu potvrdilo. 

 

4.1.6. Média jako informační zdroje 

Následující část se věnuje způsobu využití informačních zdrojů, které jsme zařadili 

do skupiny Žurnalistické.  

  



73 

 

Příloha č. 31 (graf): Frekvence využití médií jako informačního zdroje napříč 

sledovanými médii 

 

Popis přílohy č. 31 

Média jsou po oficiálních zdrojích uváděna jako druhý nejčastější zdroj promluv. 

V případě námi sledovaných serverů byla česká i zahraniční média využita celkem ve 

131 příspěvcích.  

Bulvární web Blesk.cz využil ve svých příspěvcích celkem 241 zdrojů, z nichž 55 byla 

média. Z celkového množství 165 využitých zdrojů média tvořila v případě serveru 

iDnes.cz celkem 35 případů, Novinky.cz využily informační zdroje celkem 106krát a 

ve 27 případech se jednalo o citovaná média a ve článcích serveru Reflex.cz se mohli 

čtenáři dočíst celkem o 60 informačních zdrojích, z nichž 14 byla média. 

Využití medií jako informačního zdroje signalizuje jednak jejich důležitost a 

vzájemnou propojenost a jednak potvrzuje skutečnost, že redaktoři jednotlivých 

serverů nemohou často být na místě dění přímo, proto využívají ostatních médií jako 

spolehlivého zdroje informací. 
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V dalším grafu se zaměříme na frekvenci českých a zahraničních médií a uvedeme 

země původu médií, která byla užita jako informační zdroje.  

Příloha č. 32 (graf): Frekvence využití českých a zahraničních médií jako 

informačního zdroje  

 

Popis přílohy č. 32 

V případě rozdělení médií na domácí a zahraniční, převažuje četnost užití médií 

v první ze jmenovaných skupin. Každý ze čtyř zpravodajských serverů preferoval ve 

svých příspěvcích jako zdroj domácí média před zahraničními. Web Blesk.cz využil 

34 domácích médií a 21 zahraničních, iDnes.cz pak 21 domácích a 14 zahraničních. 

Česká média jako zdroje převažovala také v případě serveru Novinky.cz, který využil 

16 domácích a 11 zahraničních médií a podobnou situaci sledujeme také u serveru 

Reflex.cz – 9 domácích a 5 zahraničních médií. Celkem bylo tedy napříč sledovanými 

servery využito 80 domácích médií a 51 zahraničních.  

 

Příloha č. 33 (graf): Rozdělení zahraničních médií, které byly užity jako informační 

zdroje dle země jejich původu. 
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Popis přílohy č. 33 

Jak je patrné z grafu výše, nejčastěji servery v případe zahraničních médií přejímaly 

informace z pákistánských médií, a to celkem v 19 případech (Dawn, Pakistan Times, 

The Express Tribune a další). Desetkrát byla citována turecká média a zpravodajské 

agentury (Millyet, Hurriyet, Anadolu aj.), celkem šestkrát byla zastoupena britská 

média (například Jane´s Defence Weekly, Reuters) a pětkrát příspěvky využily také 

média z Francie (Le Matin, AFP aj.) a Německa (například Sonntags Zeitung, DPA).  

Po jednom zastoupení má také slovenský Zoznam.cz a server Geopolicity, původem 

ze Spojených arabských emirátů. 

Z celkového množství 51 zahraničních médií jako informačních zdrojů se napříč 

sledovanými médii objevilo nejvíce citací a parafrází převzatých od turecké tiskové 

agentury Anadolu a pákistánského deníku Dawn. 

Podrobnější informace o četnosti využívání zahraničních médií jednotlivými servery 

napoví následující tabulky. 

Příloha č. 34 (tabulka): Zahraniční média využitá jako zdroj serverem Blesk.cz 

Zahraniční média jako zdroj – Blesk.cz 

Médium Počet článků 

Reuters, tisková agentura (Anglie) 3 
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AP (USA) 2 

AFP (Francie) 2 

Dawn (Pákistán) 4 

Pakistan Times (Pákistán) 1 

Jane´s Defence Weekly (Anglie) 1 

Sonntags Zeitung (Německo) 1 

The Expres Tribune (Pákistán) 1 

Le Matin (Francie) 1 

The News International (Pákistán) 1 

Millyet (Turecko) 1 

Hurriyet (Turecko) 1 

Daily Telegraph (Anglie) 1 

DPA (Německo) 1 

CELKEM 21 

 

Příloha č. 35 (tabulka): Zahraniční média využitá jako zdroj serverem iDnes.cz 

Zahraniční média jako zdroj – iDnes.cz 

Médium Počet článků 

Anadolu (Turecko) 4 

The Expres Tribune (Pákistán) 3 

Dawn (Pákistán) 2 

AP (USA) 1 

AFP (Francie) 1 

Sonntags Zeitung (Německo) 1 

Nation (Pákistán) 1 

ABC News (USA) 1 

CELKEM 14 
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Příloha č. 36 (tabulka): Zahraniční média využitá jako zdroj serverem Novinky.cz 

Zahraniční média jako zdroj – Novinky.cz 

 Médium Počet článků 

Zoznam.cz (Slovensko) 1 

AFP (Francie) 1 

Dawn (Pákistán) 2 

Sonntags Zeitung (Německo) 1 

Millyet (Turecko) 1 

The Economist (Anglie) 1 

Anadolu (Turecko) 1 

The Expres Tribune (Pákistán) 1 

dnd.com (Pákistán) 1 

Geopolicity (Spojené arabské emiráty) 1 

 CELKEM 11 

 

Příloha č. 37 (tabulka): Zahraniční média využitá jako zdroj serverem Reflex.cz 

Zahraniční média jako zdroj – Reflex.cz 

 Médium Počet článků 

Anadolu (Turecko) 2 

Dawn (Pákistán) 1 

The Expres Tribune (Pákistán) 1 

International Business Times (USA) 1 

 CELKEM 5 

 

Výzkumná otázka: Jaká média vybíraly čtyři sledované servery jako nejčastější 

informační zdroje? 

Články v monitorovaných médiích využívaly v hojné míře jako informačních zdrojů 

také média neboli zdroje žurnalistické. Četnost zastoupení domácích médií celkem  

je přitom větší než zahraničních zdrojů. Z celkového počtu 131 článků, které jako 

zdroj informací uvádějí média se v 51 případech jedná o zahraniční titul, v 80 
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případech pak o domácí periodikum. Ze zahraničních médií se čtenáři setkali 

nejčastěji s informacemi od titulů z Pákistánu a to celkem v 19 případech a Turecka 

v celkem 10 případech. Způsob využívání médií jako informačních zdrojů tedy 

kopíruje styl práce se zdroji, zobrazený výše, kdy převažují domácí zdroje nad 

zahraničními. V této kapitole tedy došlo k verifikaci výše stanovené hypotézy, že 

nejčastěji budou zastoupena ve vzorku média oficiálního charakteru.  Z rozmanitého 

výběru zahraničních zdrojů pak převažují pákistánský deník Dawn, turecká agentura 

Anadolu a deníky Hurryiet a Millyet a mezinárodní tiskové agentury Reuters, AP 

nebo AFP.  

 

4.1.7. Žurnalistický žánr článků o únosu českých turistek 

Nyní se zaměříme na žánrové zastoupení článků, které obsahovaly informace o 

únosu českých turistek. 

Příloha č. 38 (graf): Rozdělení příspěvků dle žurnalistického žánru 
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Popis přílohy č. 38 

Příspěvky publikované na sledovaných zpravodajských serverech nenabízejí příliš 

velkou diverzitu co do jejich žánru. Téměř veškeré články zmiňující sledovanou 

událost splňují charakter zprávy (celkem 196 článků), v menšině je zastoupený také 

žánr komentář/glosa (20 příspěvků) a rozhovor (15 příspěvků). Z celkového množství 

235 článků jsou pouhé 4 příspěvky jiné kategorie, a to například recenze. 

 

Výzkumná otázka: Jakého žánru byly nejčastěji příspěvky pojednávající o 

sledovaném tématu? 

Příspěvky publikované na sledovaných zpravodajských serverech nenabídly příliš 

velkou diverzitu co do jejich žánru.  Mezi žánry jasně dominuje zpráva, která se 

objevila napříč servery nejčastěji, ostatní žánry jsou minimálního zastoupení. Při 

zkoumání žánrového rozložení postupně u jednotlivých médií, odlišný přístup ke 

zpracování tématu jsme zaznamenali u serveru Reflex.cz, u kterého převažuje žánr 

komentář/glosa, a to v 15 případech z celkových 32 článků. Zejména se jednalo o 

články autora Jiřího X. Doležala, který v nich reagoval na průběh celého případu. 

V jeho článcích působilo téma unesených dívek poněkud upozaděné jeho vlastním 

názorům, kritice a zkušenostem. U ostatních tří serverů je zřetelně dominantním 

žánrem zpráva, marginální žánr je rozhovor, pro který se servery rozhodly celkem 

v 15 případech. Nejčastěji byl dotazován bezpečnostní expert Andor Šándor, bývalý 

šéf rozvědky Karel Randák a další odborníci.  

 

4.2. Kvalitativní část výzkumu  

Tato část popíše, se kterými tématy je únos českých turistek v Pákistánu nejčastěji 

rámcován sledovanými médii a charakterizuje, jakým způsobem a v jakém kontextu 

čtyři sledované zpravodajské servery téma zpracovaly. Na základě předběžného 

zkoumání monitorovaných článků bylo určeno šest kategorií, jejichž přítomnost a 

způsob uvedení jsme zkoumali v jednotlivých článcích a snažili se interpretovat 

motivaci médií pro jejich užití právě tímto způsobem.  
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4.2.1. Únos Češek v kontextu aktuální situace, kultury a dění 

v Pákistánu 

Země únosu turistek i přilehlé státy z očividných důvodů figurovaly ve většině 

příspěvků napříč sledovanými servery. Únos českých dívek byl vykreslován na pozadí 

historických souvislostí, obyvatelstva, aktuálního dění či turistických podmínek 

Pákistánu. Média propojovala příběh českých turistek s momentální politickou 

situací, a to zejména v době voleb v říjnu 2014, jak můžeme sledovat například 

v článku «Volby v Pákistánu: Bombové útoky a mrtví! Po unesených Češkách stále 

žádné stopy» „Volby v Pákistánu jsou zatím pořádně divoké. Krátce po otevření 

volebních místností explodovaly v nejlidnatějším městě Karáčí dvě pumy, které 

usmrtily 11 lidí a dalších 40 zranily. V ulicích se údajně ozývala střelba. K přestřelce 

došlo i v nechvalně známé provincii Balúčistán. Právě tam zmizely před 59 dny dvě 

mladé Češky Hanča a Tonča.“117  Čtenáři se o únosu mohli dočíst také například 

v článcích «Do Pákistánu na vlastní nebezpečí! »118 «V zemi únosu dvou Češek řeší 

atentáty i popravu novináře» nebo «Expert o únosu Češek: Podcenily riziko! Kterým 

zemím se raději vyhnout? »119, které se aktuálním dění na území země intenzivně 

zabývají.  

Podmínky pro turisty, panující v současné době v Pákistánu a bezpečí tamních turistů 

komentovali v příspěvcích také oslovení odborníci, jako například Karel Randák 

v článku «Do Pákistánu by lidé vůbec neměli jezdit, říká bývalý šéf rozvědky», kde 

uvádí: „Pákistán je riziková oblast a každý, kdo tam jede, se vystavuje nebezpečí. 

Myslím, že by se tam lidé vydávat neměli“.  

                                                           
117 Volby v Pákistánu: Bombové útoky a mrtví! Po unesených Češkách stále žádné stopy. Blesk.cz [online]. 2013 

[cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/196880/volby-v-pakistanu-

bombove-utoky-a-mrtvi-po-unesenych-ceskach-stale-zadne-stopy.html  
118 Do Pákistánu na vlastní nebezpečí! V zemi únosu dvou Češek řeší atentáty i popravu novináře. Blesk.cz 

[online]. 2013 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/192905/do-

pakistanu-na-vlastni-nebezpeci-v-zemi-unosu-dvou-cesek-resi-atentaty-i-popravu-novinare.html  
119 Expert o únosu Češek: Podcenily riziko! Kterým zemím se raději vyhnout? Blesk.cz [online]. 2013 [cit. 2015-

04-28]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/193181/expert-o-unosu-cesek-podcenily-

riziko-kterym-zemim-se-radeji-vyhnout.html  

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/196880/volby-v-pakistanu-bombove-utoky-a-mrtvi-po-unesenych-ceskach-stale-zadne-stopy.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/196880/volby-v-pakistanu-bombove-utoky-a-mrtvi-po-unesenych-ceskach-stale-zadne-stopy.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/192905/do-pakistanu-na-vlastni-nebezpeci-v-zemi-unosu-dvou-cesek-resi-atentaty-i-popravu-novinare.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/192905/do-pakistanu-na-vlastni-nebezpeci-v-zemi-unosu-dvou-cesek-resi-atentaty-i-popravu-novinare.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/193181/expert-o-unosu-cesek-podcenily-riziko-kterym-zemim-se-radeji-vyhnout.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/193181/expert-o-unosu-cesek-podcenily-riziko-kterym-zemim-se-radeji-vyhnout.html
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V článcích, kde dominovaly informace o Pákistánu jako zemi, také své zkušenosti 

sdíleli cestovatelé, kteří sami na jeho území určitou dobu pobývali. V příspěvcích 

zaznívá jak hodnocení situace a vhodnosti Pákistánu jako turistické země, tak 

posouzení důkladnosti přípravy a motivace obou dívek. V tomto smyslu se v článku 

«RECENZE: Kdo se zajímá o Írán, neměl by přehlédnout Turečkovu knihu» 

setkáváme s tématem cestování po oblasti Středního východu a dočítáme se, že: 

„Turečkova kniha zkrátka představuje zasvěcený pohled do řady důležitých částí 

íránské společnosti, včetně různých íránských menšin, jako jsou Kurdové či Balúčové. 

Právě region Balúčistánu se dostal v souvislosti s nedávným únosem dvou Češek i do 

povědomí české veřejnosti. Turečkovy zkušenosti z tohoto regionu, respektive z jeho 

íránské části (další se nacházejí v Afghánistánu a Pákistánu), poukazují na fakt, že 

ten, kdo se do této oblasti vydá, by neměl brát nebezpečí zde číhající na lehkou 

váhu.“120 

Články pojednávající o únosu českých turistek v Pákistánu zahrnovaly aktuální 

informace o dění v Pákistánu, jeho kultuře a tamních podmínkách pro turisty.  

Poselstvím těchto článků bylo kromě sledovaného tématu informovat také o 

bezpečnosti cestování do oblasti Pákistánu a přilehlých zemí. Vzhledem k vysoké 

oblibě cestování, mohly i tyto informace sloužit jako nástroj zvýšení atraktivity 

článků pro zájemce o turistiku nejen do islámských zemí, a tím zvýšit čtenost článků 

o námi sledované události.   

 

 4.2.2. Únos Češek jako součást politického diskurzu 

Další souvislostí, ve kterých námi sledovaná událost zazněla napříč monitorovanými 

médii, je aktivita politických činitelů, kteří využívali případ Hany Humpálové a 

Antonie Chrástecké jako možnost zviditelnění se, sdílení zkušeností nebo kritiky 

stávajících poměrů. Prezident Zeman v článku «Sobotkovi se daří držet vládu, ale má 

teď plnou zodpovědnost», řekl: „Český prezident také vyjádřil názor, že svět nebojuje 

                                                           
120 ČEJKA, Marek. Kdo se zajímá o Írán, neměl by přehlédnout Turečkovu knihu. IDNES.cz [online]. 2013 [cit. 

2015-04-28]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/kdo-se-zajima-o-iran-nemel-by-prehlednout-tureckovu-knihu-

pzb-/zpr_archiv.aspx?c=A130619_191142_kavarna_chu  

http://zpravy.idnes.cz/kdo-se-zajima-o-iran-nemel-by-prehlednout-tureckovu-knihu-pzb-/zpr_archiv.aspx?c=A130619_191142_kavarna_chu
http://zpravy.idnes.cz/kdo-se-zajima-o-iran-nemel-by-prehlednout-tureckovu-knihu-pzb-/zpr_archiv.aspx?c=A130619_191142_kavarna_chu
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dostatečně s takzvaným Islámským státem (…) „V Balúčistánu, kde byly uneseny dvě 

české dívky, přímo Islámský stát neexistuje, takže není vyloučené, že ty dvě dívky byly 

uneseny spíše obchodníky, kteří budou žádat výkupné,“ vyjádřil prezident naději.“121 

Někteří čeští politici se pokusili skrze případ unesených dívek přitáhnout pozornost 

k tématu islámského extremismu jako jednomu z témat před volbami do senátu 

v roce 2014. Petr Fiala z ODS serveru iDnes.cz poskytl poněkud populisticky laděný 

rozhovor, ve kterém zmiňuje: „Lidé se na mě obracejí. Vnímají nebezpečí a to, co se 

děje v Evropě. Lidé nejsou hloupí. Ale mě mrzí, že my se budeme týdny věnovat 

příběhu islámských dívek v šátku. Mě spíš zajímá osud dvou Češek, které šátek nosit 

musí, protože byly uneseny. To není o rasismu. Byl bych první, kdo by šel na barikády, 

kdyby šlo o rasismus. Jestli chce někdo s námi žít, musí respektovat naše pravidla a 

zákony. Všem měříme stejně. Máme pravidla hry, která musíme respektovat. Téma 

bezpečnosti je téma pro stát. Jestliže městské policii dovolíme jen rozdávat botičky a 

pokuty, neděláme dobrou službu lidem.“122 Případ turistek ve své rétorice využil také 

bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda, jak sledujeme v příspěvku «Za víza kvůli pár 

cikánům by se měla Kanada stydět, řekl exministr zahraničí Svoboda»123, ve kterém 

hodnotí rozhodnutí Češek cestovat do Pákistánu: „Možná naše dvě dívky unesené v 

Pákistánu by nebyly uneseny, kdyby se řídily základními pravidly cestování. Obě dívky 

nejspíše porušily některé z elementárních pravidel cestování do těchto oblastí“. 

Téma únosu Češek v Pákistánu se v médiích objevilo rovněž v souvislosti s výzkumy 

sledující občanské preference a veřejné mínění, a to zejména ve spojení s výroky a 

stanovisky prezidenta Miloše Zemana, který byl za svůj přístup v článcích často 

kritizován. Blesk.cz ve svém článku «Zemanova obliba klesá! Kvůli alkoholu, 

vystupování a výrokům typu Allahu akbar!» uvádí: „Třeba jeho "Alláhu akbar", 

kterým oslovil německou novinářku a ptal se jí, zda není členem al-Káidy. A to v 

                                                           
121 WIRNITZER, Jan. Sobotkovi se daří držet vládu, ale má teď plnou zodpovědnost, řekl Zeman. IDNES.cz 

[online]. 2015 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/prezident-zeman-na-prime-o-sjezdu-cssd-

dhp-/domaci.aspx?c=A150315_121146_domaci_jw 
122 MIHALIK, Marcel. Předseda ODS Petr Fiala o dluzích i nápravě: Neptejte se mě na minulost! Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/volby-volby-2014-volby-do-senatu-

2014/278234/predseda-ods-petr-fiala-o-dluzich-i-naprave-neptejte-se-me-na-minulost.html 
123 GINTER, Jindřich. Za víza kvůli pár cikánům by se měla Kanada stydět, řekl exministr zahraničí Svoboda. 

Novinky.cz [online]. 2013 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/318399-za-viza-kvuli-

par-cikanum-by-se-mela-kanada-stydet-rekl-exministr-zahranici-svoboda.html  
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souvislosti s únosem Hanky a Tonči v Pákistánu, kdy Zeman překvapil později ještě 

jednou - když veřejně prozradil, že ví, kde se dívky nachází. Ihned se tak spekulovalo, 

zda neohrozil vyjednávání ohledně osudu unesených Češek.“124 iDnes.cz zmínil 

unesené dívky jako součást rekapitulace politických přešlapů uplynulého roku 

v článku «Ty vole, Mandela, opilý Kalousek i makáme u moře»: „U prezidentova 

ostrovtipu si vzpomeňme na dvě Češky unesené v Pákistánu. "O jejich propuštění 

vyjednáváme. Alláhu akbar," řekl prezident na dotaz novinářů, jak pokračují snahy 

vysvobodit obě rukojmí. Empatie muže, který dříve tvrdil, že s teroristy se 

nevyjednává, zajisté potěšila hlavně rodiny Hany a Antonie.“125 V podobném smyslu 

hodnotily Zemanovo jednání také další příspěvky, například článek «Když Prezident 

přichází, samo slunce vychází!»126, který uveřejnil Reflex.cz nebo článek «Zeman je 

ohleduplný. Hanča a Tonča by setkání s ním nevydržely, směje se Kalousek»127, ve 

kterém někdejší ministr financí glosuje Zemanovo rozhodnutí se s dívkami nesetkat.  

Po dobu dvou let patřil únos českých turistek k silným tématům v médiích, která 

vzbuzovala společenskou diskuzi. Proto také političtí aktéři případ využili jako 

příležitost k vyjádření svých názorů, hodnocení situace a sebeprezentaci ve spojení 

s diskutovaným tématem. Na promluvy politiků, zejména pak prezidenta Zemana, 

následoval ohlas ze strany veřejnosti a ukázaly se jako jeden ze zásadních ukazatelů 

obliby prezidenta republiky. Ve spojení s aktivitou politických činitelů tak byla 

sledovaná událost zastoupena zejména zmínkou, za účelem zvýšení pozornosti 

čtenářů zahrnutím atraktivního tématu. Dalo by se tak i říct, že ale i sami politici 

téma úmyslně vnášeli do své rétoriky, jelikož mohli vycítit příležitost se na 

populárním tématu společensky vyhranit a svézt na vlně jistého populismu a získat 

si tak sympatie publika.  

                                                           
124 Zemanova obliba klesá! Kvůli alkoholu, vystupování a výrokům typu Alláhu akbar. Blesk.cz [online]. 2013 
[cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/221888/zemanova-obliba-klesa-
kvuli-alkoholu-vystupovani-a-vyrokum-typu-allahu-akbar.html 
125 WIRNITZER, Jan. Politické přešlapy 2013: Ty vole, Mandela, opilý Kalousek i makáme u moře. IDNES.cz 
[online]. 2013 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/politicke-preslapy-roku-2013-ddi-
/domaci.aspx?c=A131230_122318_domaci_jav 
126 Když Prezident přichází, samo slunce vychází!. Reflex [online]. 2014 [cit. 2015-04-28]. 
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4.2.3. Únos Češek na pozadí extremismu, terorismu a 

radikálního islamismu 

Vzhledem k tomu, že se únos českých turistek odehrál na území Pákistánu, který je 

často spojován s radikálními skupinami, je právě terorismus a islámský extremismus 

pojítkem skupiny článků na vybraných serverech. Ve spojitosti se sledovaným 

tématem servery publikovaly také informace o nakládání s rukojmími islámskými 

teroristickými organizacemi, jako například v článku «Ďábelská taktika islamistů: 

Kupují rukojmí i na černém trhu od únosců», uveřejněném na serveru Reflex.cz: 

„Nejrůznější radikální islamistické teroristické skupiny mají podle všeho také novou 

taktiku, jak získat velké peníze – kupují unesené západní rukojmí na černém trhu v 

různých zemích od zločineckých gangů.“128 

Podobně s islámskými radikály spojují událost také Novinky.cz: „Únos dvou Češek v 

Pákistánu provází nejasnosti kolem motivu jejich zajetí, zatím se neozval nikdo se 

žádostí o výkupné. Že jde ale o peníze, se zdá pravděpodobné, únosy se totiž staly 

výnosným obchodem, který přináší únoscům astronomické zisky. Za unesené 

obyvatele západních zemí v krizových oblastech inkasují i milióny dolarů, uvedl list 

The Economist a zdůraznil, že peníze z únosů financují činnost radikálních 

muslimských skupin.“, uvádějí v článku «Únosy turistů jsou výnosným kšeftem, 

financují islámské radikály. » 129  

Explicitně situaci pojmenovává server Reflex.cz v článku Česko už je ve válce s 

islamisty. Dvě dívky v Pákistánu přece neunesl Santa Claus: „Po řádění muslimských 

teroristů ve Francii se opět otevřela diskuse, zda je Západ už ve válce s radikálním 

islámem, nebo se na ní chystá. U toho někteří lidé tvrdí, že nás se to netýká. Pravda 

                                                           
128 Ďábelská taktika islamistů: Kupují rukojmí i na černém trhu od únosců. Reflex [online]. 2014 [cit. 2015-04-

28]. Dostupné z: http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/59577/dabelska-taktika-islamistu-kupuji-rukojmi-i-na-

cernem-trhu-od-unoscu.html  
129 Únosy turistů jsou výnosným kšeftem, financují islámské radikály. Novinky.cz [online]. 2013 [cit. 2015-04-
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to není. Příkladem je únos dvou českých žen z března 2013, vražda našeho 

velvyslance v Pákistánu či 10 mrtvých českých vojáků v Afghánistánu.“130 

Informace o unesených dívkách často koexistují v rámci příspěvku s informacemi o 

činnostech teroristických skupin a globálním problému únosů turistů, 

humanitárních pracovníků a dalších návštěvníků cizí země. To dokládá například 

článek «GLOSA: Zrodil se nový světový „sport“. Únosy kvůli výkupnému»131 na webu 

iDnes.cz. 

S terorismem a činností extremistických skupin událost propojují také přizvaní 

odborníci, jako například v článku nazvaném «Únosci vědí, že jejich požadavky jsou 

sporné, tvrdí expert na teroristy»132 nebo přímým pojmenováním únosců: «Přesně 

jako Hanka s Tončou: Gretu s Vanessou unesli šílení islamisté»133 a «Hanka a Tonča 

doma: Ale jak se podle odborníka dostaly ze spárů teroristů? »134 

Články pojednávající o příběhu dvou Češek v Pákistánu byly v mnoha případech 

publikovány v kontextu islámského extremismu a činnosti teroristických skupin. 

Vzhledem k tomu, že nebylo zjištěno, kdo dvě české turistky unesl, jednalo se ve 

většině článků o pouhé domněnky. I přesto se objevily v řadě článků a vtiskly tak 

sledované události pomyslný rámec. Sledované servery v této situaci potvrzovaly 

narativ,  že za únosem v této oblasti musí stát islámská extremistická skupina. Média 

se tak mohla snažit propojit čtivé a svým způsobem i populární či senzační téma 

s únosem dívek za účelem zvýšení návštěvnosti článků, popřípadě mohla sama 

                                                           
130 BUCHERT, Viliam. Česko už je ve válce s islamisty. Dvě dívky v Pákistánu přece neunesl Santa Claus. Reflex 

[online]. 2015 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/komentare/61526/viliam-buchert-

cesko-uz-je-ve-valce-s-islamisty-dve-divky-v-pakistanu-prece-neunesl-santa-claus.html  
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[cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/glosa-ladislava-kryzanka-k-unosum-v-zahranici-fob-

/zahranicni.aspx?c=A130319_1901721_zahranicni_jav  
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2013 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/unosci-vedi-ze-jejich-pozadavky-jsou-sporne-tvrdi-

expert-pzv-/domaci.aspx?c=A130627_180759_domaci_hv 
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28]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/268691/presne-jako-hanka-s-toncou-gretu-s-

vanessou-unesli-sileni-islamiste.html  
134 Hanka a Tonča doma: Ale jak se podle odborníka dostaly ze spárů teroristů?. Blesk.cz [online]. 2015 [cit. 

2015-04-28]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/310527/hanka-a-tonca-doma-ale-jak-

se-podle-odbornika-dostaly-ze-sparu-teroristu.html  
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podlehnout této zjednodušené a velmi rozšířené konstrukci. Takové spojení totiž 

může nabízet atraktivnější příběh, který nenarušuje zjednodušené a obecné vnímání 

této problematiky v české společnosti. 

 

4.2.4. Únosy obyvatel jako problém globálního charakteru 

V analyzovaných příspěvcích byla kontextem tématu také situace únosů občanů 

ostatních států v zahraničí a jejich řešení a výčet a vývoj aktuálních případů 

pohřešovaných osob. Články chápaly téma únosů pro výkupné jako globální 

problém, který vyžaduje pozornost. „Hrůza pochází z Velkého Meziříčí, vyučil se 

kuchařem. V Libyi pracoval na pozici catering koordinátora. Interpol pátrá i po dvou 

Češkách Antonii Chrástecké a Haně Humpálové, přesně před dvěma lety je unesli 

ozbrojenci v Pákistánu. Dívky jsou stále mezi pohřešovanými a v databázi Interpolu. 

“, píše se v článku «Po uneseném Čechovi pátrá Interpol, zveřejnil jeho jméno i 

fotografii»135 na iDnes.cz. „Dvě Češky Antonie a Hanka se vydaly na nebezpečnou 

cestu do Pákistánu, která pro ně skončila opravdu nešťastně. Neznámí ozbrojenci je 

totiž před několika dny unesli a od té doby o nich nikdo neslyšel. Pátrání po dívkách 

je ale velmi komplikované a pátrá po nich dokonce i Interpol. (..) Na seznamu 

organizace je ale bohužel i osm dalších Čechů. Mezi pohřešovanými jsou například 

Jiří Musil (66), Jan Nejedlý (24) nebo Ladislav Hladík (48)...“136 Podobně informují 

články «Italky prosily o pomoc jako Hanka s Tončou: Únosci je pustili! Za tučné 
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výkupné? »137, «Islámský stát drží v zajetí Američanku, chce za ní 140 milionů»138 

nebo «Novináře chtěli vyměnit za stejnou rukojmí jako Hanču a Tonču»139.  

Zazněly také nejrůznější příběhy únosů novinářů, humanitárních pracovníků, lékařů 

či turistů a jejich rozuzlení a konce. „V podobném místě, kde byly v Pákistánu 

uneseny dvě české turistky, zajali únosci z islamistického hnutí Tálibán jako rukojmí 

před necelými dvěma lety švýcarský pár Danielu Widmerovou a Davida Ocha. V zajetí 

nakonec strávili osm a půl měsíce.“, píše ve svém článku webu Novinky.cz.140 

Právě v kontextu dalších únosů dostali prostor také odborníci a lidé, kteří se 

v minulosti stali obětí únosu, kteří nastiňují, jakou podobu mohlo mít dvouleté 

vězení pro dívky, nebo co je z pozice oběti po návratu domů nejtěžší.  „Unesli ho, 

když mu bylo pouhých 10 let. Tehdy byl pan Petr s rodiči v Angole. Na svůj únos nyní 

zavzpomínal na webu Týden.cz. A to v souvislosti s propuštěním Hanky a Tonči z 

dlouhého zajetí. Čekejte závist a pomluvy, vzkázal v dopise Češkám, které jsou dle 

oficiálních zdrojů v péči rodiny a státu.“141, dočetli se čtenáři na na webu Blesk.cz. 

Podobně je tomu v článcích «Nejtěžší bude, že jim únos budou lidé stále 

připomínat»142  říká psycholog, «GLOSA: Hanča a Tonča byly potrestány dost - Alex 
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140 Vedro, hlad a nemoci, popsala unesení v Pákistánu švýcarská dvojice. Novinky.cz [online]. 2013 [cit. 2015-

04-28]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/296774-vedro-hlad-a-nemoci-popsala-uneseni-v-

pakistanu-svycarska-dvojice.html  
141 Hanko a Tončo, přijde závist a pomluvy, píše Čech, kterého unesli v Angole jako desetiletého. Blesk.cz cz 

[online]. 2015 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/312221/hanko-a-
tonco-prijde-zavist-a-pomluvy-pise-cech-ktereho-unesli-v-angole-jako-desetileteho.html 
142 Nejtěžší bude, že jim únos budou lidé stále připomínat, říká psycholog. IDNES.cz [online]. 2015 [cit. 2015-

04-28]. Dostupné z:  http://zpravy.idnes.cz/psycholog-nesnidal-o-navratu-unesenych-cesek-do-bezneho-
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Švamberk»143 nebo «Expert o unesených Češkách: Návratem si nejsem jistý»144.  

V této spojitosti byly napříč články uváděny případy, kdy za nejasných okolností 

došlo k útěku či osvobození rukojmích. Doplňují je spekulace o utajení placení 

výkupného vládami zainteresovaných států a shrnují stanoviska vládních 

představitelů k řešením únosů v jednotlivých zemích. „Nejdůležitější teď je, aby se 

obě ženy dostaly na svobodu. Částka není rozhodující.“, shrnuje Reflex.cz v článku 

«Zaplatí Česko výkupné za dvě unesené ženy v Pákistánu?»145  

Problematika únosů občanů za účelem například získání vysokého výkupného 

výměnou za jejich navrácení je aktuální v celé řadě zemí. V článcích na námi 

monitorovaných serverech proto byl také únos českých turistek dáván do souvislostí 

práce se známými případy ze zahraničí. Příspěvky informovaly o aktuální situaci 

pohřešovaných lidí a spojovaly je s někdejšími oběťmi únosů a jejich příběhy. 

Sledované texty tak pojímaly téma únosu islamisty jako globální problém současné 

společnosti a pojily je s únosy občanů jiných států. Toto srovnávání tak sebou 

přinášelo také jisté kulturní a společenské vymezení „našeho západního světa“ proti 

„nim“. 

 

4.2.5. Češky v Pákistánu na pozadí tématu postavení žen 

v islámu 

Jednou ze souvislostí, ve kterých událost únosu českých turistek zaznívala, byla také 

situace a postavení žen v islámském světě. Problematiku spolu s událostí zmiňovali 

ve svých promluvách jak citovaní politici a přizvaní odborníci, tak samotní redaktoři 

prostřednictvím komentářů a názorově orientovaných příspěvků. Využívání citově 

zabarvených výrazů a formulací v článcích mohlo být podmíněno kulturní odlišností 
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144 Expert o unesených Češkách: Návratem si nejsem jistý. Blesk.cz [online]. 2013 [cit. 2015-04-28]. Dostupné 
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jisty.html  
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západních zemí od pákistánských tradic i aktuálnosti tématu soužití s muslimy 

v těchto západních zemích. Jelikož jsou zvolené jazykové prostředky stěžejním pro 

interpretaci a pochopení článku příjemci, zaměřili jsme se na jazykové prostředky 

využité ve spojení právě s problematikou postavení žen v islámu.  

Nejvíce kontroverzní mluvu uvedl ve svých příspěvcích serveru Reflex.cz autor Jiří X. 

Doležal, který celou kauzu komentoval a hodnotil. O nekonvenčním výběru jeho slov 

svědčí již titulky jeho názorových článků a glos, jako například «JIŘÍ X. DOLEŽAL: 

Sluníčkoví lidé útočí. Obávat se znásilnění unesených děvčat je sexismus a 

šovinismus!», «JIŘÍ X. DOLEŽAL: Proč v Pákistánu neunesli a neznásilnili Ivana 

Brezinu» nebo «JIŘÍ X. DOLEŽAL: Holky v Balúčistánu a mlčení sluníčkářů». V článcích 

se dále dočteme, že: „Onen „šovinismus“ je pravděpodobně také silná obava řady 

diskutujících v diskusních fórech, že dívky budou hromadně znásilněny. Považuje-li 

tyto obavy pan Chytil za sexistické a šovinistické, jsou jen dvě možnosti. Buď 

nepovažuje znásilnění za něco nepříjemného, nebo mu nedošlo, že ty dvě dívky (na 

rozdíl od toho, kdy unesou dva muže) nejdříve znásilní.“146 

Aktivita Jiřího X. Doležala podnítila reakce dalších novinářů i čtenářů, kteří ve svých 

příspěvcích a debatě zejména kritizovali zjednodušené chápání věci a silný sklon ke 

xenofobii. Tyto reakce, spolu s následným komentářem Jiřího X. Doležala, rovněž 

server Reflex.cz publikoval a ke čtenářům se tak dostaly příspěvky, ve kterých sice 

figuroval únos českých dívek v Pákistánu jako hlavní téma, nicméně zároveň byl 

upozaděn na úkor vyjadřování osobních názorů redaktora, a to v několika 

navazujících příspěvcích. Reakce na Doležalovy články navíc zveřejnili také další 

redaktoři Reflexu, čímž se do centra zájmu dostala diskuze o cestovatelských 

zkušenostech autora Jiřího X. Doležala a jeho znalosti islámské kultury a Pákistánu. 

„Milostivá paní Katarína Maruškinová pak ve svém článku ohnivě hájí islám slovy: 

„Svoje znalosti islámských reálií a historie JXD dál dokládá rozpravou o islámské 

civilizaci. Opět dost odvážné tvrzení, navíc, aby vyznělo líp, je zaobaleno frázemi, 

které se tááák dobře poslouchají! My a naše nadřazená civilizace plná světa proti 
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barbarským islámským krvelačným analfabetům. Argument, že tady nejde o 

náboženské přesvědčení jednotlivce, nicméně neobstojí, protože jakmile se něco děje 

v říši tmy‘, tak za to hned může osobní víra v islám.“147 

„Já ve svém článku píšu - a znovu opakuji, a prosím všechny zvláště sluníčkový 

multikulti holky z neziskovek, aby si to zapamatovaly - že pro ženy je nebezpečno 

nejen ve všech muslimských zemích, ale také v Indii a samozřejmě subsaharské 

Africe. Ono je vcelku jedno, jestli je unese, znásilní či zabije muslim, hinduista, nebo 

animista. Stejná situace panuje v řadě zemí jižní Ameriky.“148 

Autor navíc, jak je pro jeho projev charakteristické, záměrně ve svých článcích 

používá vysokou míru ironie, výrazně citově zabarvená slova a kontroverzní 

formulace, čímž k článkům přitáhl pozornost, která by se jim jen na základě jejich 

informační naplněnosti pravděpodobně nedostalo. V jiném článku redaktor dále 

glosuje: „Jednota českých sluníčkářů, dobrokálelů a multikulturalistů zde totiž mezi 

mladými vytvořila náladu, že úplně nejlepší dovolenou lze strávit tak, že pojedeme 

autostopem do Pákistánu. Zvláště je to doporučeno osamělým ženám. Naše unesené 

krajanky to udělaly - a vrací se po dvou letech věznění multikulturně obohacené, že 

jimi prožitý kontakt s realitou muslimského prostředí bude nejspíš stačit na celý život. 

Pokud se o tu realitu, kterou prožily, podělí s mladými, možná trochu ubude mladých 

idealistů, že je v nějakém Primitivistánu budou tamní pohostinní domorodci vítat s 

otevřenou náručí.“149 

Také ostatní monitorované weby uváděly událost do souvislostí s faktem, že se 

jednalo o dívky, unesené na území islámské země. Jejich způsob je však podstatně 

umírněnější, než výše zmiňované články. Komentují zejména situaci a zvyklosti ve 

vztahu k ženám v provincii. „Ujistil jsem rodiny unesených žen, že se jim nic nestane, 
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protože součástí paštunské ani balúčské tradice není ubližovat ženám,“ citovaly 

senátora noviny. „Jde o velmi naléhavý diplomatický a humanitární případ a je třeba 

se mu okamžitě věnovat,“ zdůraznil Adél a konstatoval, že rodiny unesených dívek 

nejsou dost bohaté na to, aby si mohly dovolit zaplatit výkupné.“150  

Otázka postavení žen v islámu se objevuje v článcích vzhledem k faktu, že unesené 

byly dvě mladé ženy ze západní společnosti, a že únos se odehrál na území 

pákistánské provincie Balúčistán. Stanovenou hypotézou bylo, že bulvární server 

Blesk.cz bude disponovat zřetelně nejvyšší měrou citově zabarvených slov a 

kontroverzních formulací. Ačkoliv Blesk.cz ve svých příspěvcích využíval značné 

množství podobných výrazů, tato hypotéza se nepotvrdila, jelikož Reflex.cz, 

označovaný za spíše seriózní médium, ve svých článcích nejen vykazoval vyšší 

množství těchto znaků, ale zejména pojal téma jako prostředek prezentace názorů 

jednotlivých autorů spíše než informování či zajímavé pojetí tématu. Spojení s 

kontroverzním a často diskutovaným tématem situace žen v islámských zemích 

média zvolila nejspíše pro zvýšení atraktivity článků pro publikum a jejich 

vybídnutím ke společenské diskuzi a vyjádření se.  

  

4.2.6. Personalizace v článcích o únosu Češek 

Články publikované ve čtyřech sledovaných médiích vykazují značnou míru 

personalizace směrem k obětem únosu. Server Blesk.cz Hanu Humpálovou a Antonii 

Chrásteckou nejčastěji uvádí familiárním označením Hanka a Tonča, ačkoliv se ve 

zpravodajství obecně nejčastěji setkáváme v rámci zachování neutrality s 

označováním osob celým jménem a příjmením. „Na západě Pákistánu jsou únosy 

zřejmě na denním pořádku. Zmizely tu i Češky Hanka a Tonča.“151 Užití zdrobnělých 

forem jmen, které původně poprvé použil Michal Najman, zakladatel webu a 
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facebookové stránky na podporu žen odpovídá bulvární povaze a zaměření serveru 

Blesk.cz. Ostatní servery využívají plných jmen dívek nebo křestní jména, popřípadě 

zástupná jména „dívky“, „turistky“ a jiné. Podobná označení mohou příjemcům 

signalizovat nízký věk určitou nevinnost, naivitu či hloupost obětí, a tím ovlivnit jejich 

názory a vyhodnocení situace. O unesených se v podobném duchu vyjadřoval také 

prezident Zeman, který ve svých promluvách označil jejich jednání za hloupé, 

neprozřetelné a neprospívající České republice a po návratu vzkázal, že „S děvčaty 

se určitě nesejdu. Jednaly neprozřetelně a udělaly starosti rodině i českému státu“152. 

Také promluvy citovaných informačních zdrojů nejčastěji dívky označovaly 

zdrobnělinami Hanka a Tonča či užívaly zabarvených slov jako holky, což mohlo 

nadále umocnit dojem mladých, nezkušených a nezodpovědných žen jako hlavních 

aktérek příběhu. "Pan prezident se nechce setkat s propuštěnými dívkami. Je to od 

něj velmi taktní a ohleduplné. Po přestálém utrpení by takový zážitek holky taky 

nemusely vydržet...".153 

Dalším zosobněním tématu média dosahují užíváním slov jako dcery, matky, turistky 

či studentky a zařazováním promluv přátel, rodin a známých obětí, které události 

nepřinášejí žádné nové informace, nýbrž čtenářům odhalují povahu obou dívek a 

umožňují snadnější ztotožnění s jejich příběhem. „Vlastní video loni natočily také 

rodiny. Je to vzkaz únoscům z úst matek unesených dívek. Děkují v něm za 

videozprávu a za to, že se o Hanu a Antonii starají. Říkají také, že obě dívky nikdy 

nikomu neodmítly pomoc a do Pákistánu se vydaly s respektem k místním 

tradicím.“154 Ve článku «Postižené dívce se po kamarádce unesené v Pákistánu 

stýská» uvádějí Novinky.cz, že „Na návrat oblíbené Toničky si kromě rodiny musí 

počkat i její mentálně postižená kamarádka Míša. S ní se Tonička začala scházet v 

                                                           
152 S unesenými Češkami se nesejdu. Udělaly hloupost, řekl Zeman. IDNES.cz [online]. 2015 [cit. 2015-04-28]. 

Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/s-devcaty-se-nesejdu-rika-zeman-dm1-

/domaci.aspx?c=A150329_180200_domaci_kha  
153 Zeman je ohleduplný. Hanča a Tonča by setkání s ním nevydržely, směje se Kalousek. Blesk.cz [online]. 2015 

[cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/310770/zeman-je-ohleduplny-

hanca-a-tonca-by-setkani-s-nim-nevydrzely-smeje-se-kalousek.html  
154 VÁLKOVÁ, Hana. Věříme, že se naše dcery najdou. Od zmizení Češek v Pákistánu uplynul rok. IDNES.cz 

[online]. 2014 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/rok-od-unosu-hany-a-antonie-v-pakistanu-

dyw-/domaci.aspx?c=A140306_131937_zahranicni_hv 
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rámci dobrovolnické činnosti pro Dobrovolnické centrum Kladno.“155 Také další 

články čtenářům přestavují povahu dívek, jako například «Hanka unesená v 

Pákistánu: Pomáhala propuštěným vězňům, říká Bořek Slezáček»156, «Holky to 

podcenily, držte se, přejí lidé rodinám dívek unesených v Pákistánu»157, nebo 

«Dojemný vzkaz matek unesených Češek: Hanča a Tonča pomohly každému! »158.  

Média ve svých příspěvcích dávala na zosobnění celého příběhu a jeho hlavních 

hrdinek velký důraz. Nástrojem jim byly jazykové prostředky a atributy přisouzené 

dívkám, stejně jako promluvy jejich blízkých. Využitím vybraných konotací může 

autor článku významně ovlivnit způsob čtení textu publikem i závěry, které následně 

vyvodí. V článcích publikovaných o sledovaném tématu se setkáváme s použitím 

silně citově zabarvených slov a slovních spojení zejména v názorech, komentářích a 

glosách i v některých zprávách. Čtenáři sledovaných serverů se tak nad rámec 

aktuálních informací o jejich příběhu mohli dovědět také detaily o jejich povaze, 

zájmech i minulosti. Články popisovaly Antonii a Hanu jako ženy se silně vyvinutým 

sociálním cítěním, zkušenostmi s prací s osobami s handicapem a vzděláním v oboru 

psychologie. Čtenářům mohly tyto informace pomoci ztotožnit se s příběhem a 

situací dívek, a tím mohly příspěvky zaměřené na tuto událost získat na atraktivitě a 

čtenosti.  

 

  

                                                           
155 N Postižené dívce se po kamarádce unesené v Pákistánu stýská. Novinky.cz [online]. 2013 [cit. 2015-04-

28]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/296536-postizene-divce-se-po-kamaradce-unesene-v-

pakistanu-styska.html  
156 Hanka unesená v Pákistánu: Pomáhala propuštěným vězňům, říká Bořek Slezáček. Blesk.cz [online]. 2013 

[cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/193242/hanka-unesena-v-

pakistanu-pomahala-propustenym-veznum-rika-borek-slezacek.html  
157 Holky to podcenily, držte se, přejí lidé rodinám dívek unesených v Pákistánu. Novinky.cz [online]. 2013 [cit. 

2015-04-28]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/296524-holky-to-podcenily-drzte-se-preji-lide-

rodinam-divek-unesenych-v-pakistanu.html  
158 Dojemný vzkaz matek unesených Češek: Hanča a Tonča pomohly každému! Blesk.cz [online]. 2013 [cit. 

2015-04-28]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/216863/dojemny-vzkaz-matek-

unesenych-cesek-hanca-a-tonca-pomohly-kazdemu.html  
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94 

 

5. ZÁVĚR 

Cílem předkládané diplomové práce Češky unesené v Pákistánu očima českého tisku 

bylo analyzovat a popsat mediální obraz únosu dvou českých turistek v březnu roku 

2013. Pro analýzu byly vybrány čtyři české zpravodajské servery Blesk.cz, iDnes.cz, 

Novinky.cz a Reflex.cz, které svojí čteností patří mezi jedny z nejnavštěvovanějších 

webových stránek českého internetu. V teoretické části práce byly vymezeny a 

charakterizovány teoretické koncepty relevantní pro předmět a podstatu diplomové 

práce. Patřily mezi ně například teorie sociální konstrukce reality, role médií a jejich 

účinky na člověka a společnost, gatekeeping, framing, sourcing, teorie 

zpravodajských hodnot, typologie zpráv a další relevantní koncepty. Metodologická 

část stručně představila vybraný výzkumný vzorek, charakterizovala zkoumaná 

média, metodu zkoumání i zvolený systém kódování a dále uvedla výzkumné otázky 

a stanovené hypotézy. V analytické části byla následně jednotlivé servery podrobeny 

kvalitativní a kvantitativní obsahové analýze, pomocí kterých byly zodpovězeny 

výzkumné otázky a stanovené hypotézy. Výsledky obou částí výzkumu pak dávají 

dohromady celkový mediální obraz sledované události a popisují způsob, kterým o 

ní vybraná média informovala své čtenáře v období od března 2013 do poloviny 

dubna 2015.  

Dohromady bylo podrobeno analýze celkové množství 235 příspěvků, které za 

dvouleté období uveřejnily vybrané zpravodajské servery.  

Kvantitativní analýza pomohla charakterizovat způsob, kterým české zpravodajské 

servery o sledované události referovaly. Výzkum pomocí této metody se zaměřil na 

frekvenci, celkový počet a délku publikovaných příspěvků, které se tématem 

zabývaly. Největší počet článků zmiňující únos dvou českých turistek se objevil 

v bulvárním zpravodajství serveru Blesk.cz, což potvrdilo hypotézu, že bulvární 

médium se zaměří také na dílčí části příběhu a bude publikovat nad rámec aktuálních 

informací o události. Příspěvky nejdelšího rozsahu svým čtenářům předložily se 

srovnatelným počtem slov servery iDnes.cz a Reflex.cz. Výzkum v této části dále 

potvrdil stanovený předpoklad, že v příspěvcích na všech monitorovaných serverech 

figurovalo téma nejčastěji jako hlavní, což dokazuje důležitost tématu a mediální 

pozornost, která byla události věnována. Vzhledem ke svému charakteru a 
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dostupným informacemi byl nejčastějším žurnalistickým žánrem napříč příspěvky 

zpráva, stejně jako rubrika, ve které byly články nejčastěji zařazeny. Od sledovaných 

médií se odlišoval server Reflex.cz, který dal v publikovaných článcích poměrně větší 

prostor příspěvkům názorového, subjektivního charakteru, zejména pak 

komentářům populárního redaktora Jiřího X. Doležala. 

 

Dále byly pomocí předdefinovaných kategorií zkoumány informační zdroje, které 

novináři pro své články využili, jejich zařazení a původ. Byla potvrzena hypotéza, že 

k nejčastěji využívaným zdrojům patří zdroje oficiálního charakteru, které i v toto 

případě měly většinový podíl z celkového počtu. Důraz byl kladen napříč čtyřmi 

monitorovanými servery zejména na zdroje domácí, přičemž mezi nejčastěji 

citované patřily promluvy prezidenta republiky Miloše Zemana a zástupců 

Ministerstva zahraničních věcí ČR. Vzhledem ke skutečnosti, že podstatnou část 

využitých informačních zdrojů tvořila média, sledovala část výzkumu také složení a 

země původu médií, která byla v příspěvcích označena jako zdroj. 

 

Výsledky provedené kvalitativní analýzy ukázaly s jakými tématy a tematickými 

rámci bylo téma unesených Češek v Pákistánu nejčastěji spojováno. Tato část 

výzkumu napověděla, jakým způsobem novináři sledované téma rámcovali, čímž 

mohli do značné míry ovlivnit vnímání události příjemci. Téma únosu Antonie 

Chrástecké a Hany Humpálové jsme z hlediska využitých rámců kontextů zkoumali 

v kontextu aktuální situace, kultury a děním v Pákistánu; dále jako součást diskurzu 

českých politiků a představitelů veřejné sféry; na pozadí často diskutovaného 

tématu extremisu, terorismu a radikálního islamismu. Téma bylo dále nahlíženo 

v souvislosti s problematikou únosů občan jako problému globálního charakteru a 

rovněž ve spojitosti s postavením a situací žen v Islámu. Závěrem byla popsána 

personalizace, která se ve sledovaných příspěvcích objevovala její formy. 

Novináři se při zpracovávání tématu snažili pomocí zvoleného kontextu přitáhnout 

co největší pozornost návštěvníků zpravodajských webů. Čtenáři se tak v příspěvcích 

v souvislosti s tématem mohli dočíst o bezpečnosti a zásadách bezpečného 

cestování po Pákistánu a přilehlých oblastech, o dlouhodobé situaci únosů osob 

v zahraničí a řešení těchto případů či nejrůznějších komentářích, hodnocení a 
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názorech odborníků na islám, extremismus, psychologii a dalších. Určitou 

vynalézavost v tomto směru prokázal bulvární server Blesk.cz, který k odborným 

vyjádřením přizval například odbornici na čtení z obličejů či nutriční terapeutku. Ve 

spojitosti s problematikou situace žen v islámské společnosti informoval server 

Reflex.cz, a to poněkud kontroverzní formou názorových článků a komentářů.  

V neposlední řadě byly kontextem sledované události aktivity politických aktérů a 

jejich rétorika. Čeští politici a představitelé státu téma zmiňovali i v případech, které 

se události přímo nedotýkali a mohli tak mít za cíl přitáhnout pozornost či zvýšit 

oblibu pomocí populistických tvrzení a zjednodušujících, hodnotících nebo naopak 

kritických postojů.  

 

Shrneme-li způsob, kterým servery Blesk.cz, iDnes.cz, Novinky.cz a Reflex.cz 

informovaly o námi sledované události, docházíme k závěru, že téma bylo 

monitorovanými médii poměrně značně pokryto, s přihlédnutím na informační 

embargo, které bylo již v roce 2013 vydáno Ministerstvem zahraničních věcí ČR za 

účelem snadnějšího nalezení dívek a otevření diplomatických cest. Pro žurnalisty 

bylo téma aktuální a atraktivní, což prokázalo jeho zařazení mezi zpravodajské 

články i dominance tématu v rámci příspěvku. Dalším ukazatelem, který dokazuje 

relevanci tématu i značnou mediální pozornost je skutečnost, že o případu 

informovaly zdroje oficiálního charakteru, včetně vysoce postavených státních 

úředníků, ministrů i prezidenta Zemana.  

Téma bylo do velké míry vnímáno také jako příběh dvou mladých žen, které hledaly 

dobrodružství a ocitly se v zajetí únosců, což dokazuje značná míra personalizace 

v příspěvcích i množství komentářů a glos hodnotících situaci předjímajících její 

řešení a rozuzlení. Příspěvky věnující se o únosu dvou českých turistek s sebou 

přinášely různý kontext, který byl do velké míry ovlivněn zejména Pákistánem, kde 

k samotnému únosu došlo, jeho kulturou, zvyklostmi a aktuálním dění na jeho 

území. V souvislosti s článkem se návštěvníci sledovaných zpravodajských webů 

dočetli také o dalších obětech únosů z České republiky i zahraničí, a příbězích lidí, 

kteří se stali oběťmi únosu v minulosti. Celkově bylo podstatou článků zejména 

informovat o aktuálním dění a situaci unesených Češek v Pákistánu, bezpečnosti a 

pravidlech cestování po islámských zemích a zároveň přiblížit povahu mladých dívek 
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a jejich příběh čtenářům, za účelem jejich snadnějšího ztotožnění a zvýšení zájmu 

publika.  
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6. SUMMARY 

The aim of the presented thesis titled Two Czech women kidnapped in Pakistan - 

portrait of a story in Czech print media was to analyze and describe the media image 

of the abduction of two Czech tourists in Pakistan, which occurred in March 2013. 

The media selected for this research were four Czech news sites, which belong 

amongst the most visited sites of Czech Internet in general: Blesk.cz, iDnes.cz, 

Novinky.cz and Reflex.cz. In the theoretical part were identified and characterized 

the theoretical concepts relevant for the topic and the actual research, carried on in 

the analytical part. The chosen theoretical concepts were the theory of social 

construction of reality, the role of the media and their effects on society and 

individuals, gatekeeping, framing, sourcing, theory of news values, typology of the 

news and other relevant theories. The methodological part briefly introduced the 

selected research sample and period, characterized the selected media and outlined 

the methods and coding system used in the analytical part. Consequently, the 

methodological part also defined the research questions and the subsequent 

hypotheses. The final analytical part focused on the analysis of the pre-selected 

news sites by means of both quantitative and qualitative content analysis. The 

results of both parts of this research outlined the overall media image of the sort of 

two Czech women kidnapped in Pakistan and presented the descriptive means, 

which were used to inform about the event in time period from March 2013 to mid-

April 2015. The total amount of news contributions, that were subjected to the 

analysis were 235 articles published in two-year time period across the four 

monitored news sites. 

Firstly, the quantitative analysis characterized the way and means, by which the 

Czech news sites reported about the selected event. The research focused on 

various aspects such as the frequency, length and total number of published articles 

that dealt with the topic. The largest number of articles mentioning the kidnapping 

of two Czech tourists appeared in the tabloid news server Blesk.cz. This result 

verified the presupposed hypothesis that the tabloid website focus on more detailed 

aspects of the story and publish beyond the current information about the event. 



99 

 

The longest articles as for number of words were published at iDnes.cz as well as 

Reflex.cz with comparable length of the individual contributions. Apart from these 

results, the research also proved the presupposed hypothesis that a majority of the 

contributions will present the event as a main topic within the particular article 

which confirmed the importance of the topic.  It was also affirmed, that most of the 

monitored articles were as for their journalistic genre and rubric classified simply as 

News, which might have been defined by the nature of the topic and also the flow 

of the information. Among the four selected media, Reflex.cz differed by including 

more articles of subjective genre, such as opinions, coment etc. emphasized 

especiall contributions of popular editor Jiří X. Dolažal, known for his controversial 

entries.  

The research also examined the informational sources using the predefined 

categories and discovered, that the journalists most frequently used official and 

domestic informational sources. Since both Czech and foreign media formed a 

significant part of the total amount of used informational sources, the research 

further distinguished media according to their country of origin and classification. 

The most commonly cited were the utterances of the President Miloš Zeman and 

representatives of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.  

The results of the qualitative analysis showed with context and topics were most 

frequently associated with the kidnapping of Czech women within the articles. This 

part of the research outlined how journalists framed the selected topic, and could 

potentially influence the perception of the recipients. The abduction of Antonie 

Chrástecká and Hana Humpálová was commonly put into context with the culture 

and current situation in Pakistan. The event was also frequently mentioned as part 

of the discourse of Czech politicians and representatives of the public sphere, 

connected with extremism, terrorism and radical Islamism. The topic was also 

shown in relation to the abductions of citizens in foreign countries as well as in 

conjunction with the perception of women in Islam. Finally, the analysis described 

personalization, a feature which appeared across most articles of the observed news 

sites.  
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When dealing with the topic, journalists often pursued the topic using the selected 

context to attract the greatest attention of the audience. In stories related to the 

event, readers could learn about the security principles of safe traveling around 

Pakistan and neighboring areas, the long-term situation of kidnappings abroad and 

dealing with the issue as such and also various commentaries, reviews and expert 

opinion on Islam, extremism, psychology and other. Among the selected media, 

Blesk.cz proved certain creativity in this in this matter and invited various experts 

such as a mentalist or a nutrition expert to comment on the situation of the 

kidnapped women. While Reflex.cz connected the topic with the situation of women 

in Islamic society and informed in a rather controversial manner using opinion 

articles and comments. 

Finally, the context was commonly related to events activities of political actors and 

their discourse. Czech politicians and state officials mentioned the topic even in 

cases that did not directly link with the event, possibly in order to draw the attention 

of the public and raise their own popularity. 

Summing up the way that servers Blesk.cz, iDnes.cz, Novinky.cz and Reflex.cz 

informed their readers about the abduction of two Czech women in Pakistan, the 

analysis showed that the subject was rather efficiently covered by four Czech news 

sites, also taking into consideration the information embargo, which has been issued 

by the Ministry of Foreign Affairs in order to facilitate the finding of girls and opening 

diplomatic channels. The topic was largely perceived as a story of two young women 

who sought adventure and ended in captivity, using significant degree of 

personalization in the contributions. The research materials included among a 

variety of news also a number of comments evaluating the situation and anticipating 

its resolution. The articles dealing with the abduction of two Czech tourists brought 

them in a different contexts, notably influenced by Pakistan, its culture, customs and 

current events on its territory. In connection with the selected topics, readers could 

also learn about general dealing with abductions of citizen in both Czech Republic 

and other countries and stories of people who have been abducted in the past. 

Overall, journalists chose for their contributions mainly new and actual information 

about the current situation of Czech women kidnapped in Pakistan accompanied by 
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safety instructions for traveling through Islamic countries in general. The focus was 

also brought to the two Czech women, their story and character in order to raise the 

attention and empathy of the audience. 
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