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Anotace (abstrakt) 

Bakalářské práce se zabývá zahraničním zpravodajstvím na titulních stranách deníků 

MF Dnes a Právo v letech 1999 až 2014. Za použití kvantitativní obsahové analýzy 

autorka práce prověřuje trendy a tendence, které byly popsány v zahraničních studiích, 

v kontextu uplynulých patnácti let. Závěry šetření ukázaly, že dochází ke smršťování 

zahraničního zpravodajství. Podíl v rámci celkového zpravodajství činil v roce 2014 

pouze 9 % u deníku Právo a u MF Dnes 20 %. Oproti roku 1999 tak u obou deníků 

došlo shodně k úbytku až o 20 %. Dalším aspektem je mediální pozornost věnovaná 

převážně euroamerickému prostoru nebo nejčastější reflexe témat jako jsou ozbrojené 

konflikty, politika, ale i sport, jak ukázala data získaná za rok 2014.  

 

Abstract 

Final thesis is focused on description of foreign news at the front pages of dailies MF 

Dnes and Pravo between years 1999 and 2014. The author examines trends and 

tendencies, which were formulated in foreign studies. Using the quantitative analysis, 

the author was verifying the results of those studies in the context of Czech Republic in 

the past fifteen years. Results revealed that there is a decreasing number of foreign news 

in press. In the year 2014 share of the total coverage was only 9 % in Pravo and 20 % in 

MF Dnes. Both journals published about 20 % less news from abroad in comparison to 

year 1999. Also media coverage is devoted especially to Europe and North America. 

The main issues are conflicts, policy and sport in the years 2014.  
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Úvod 

Zpravodajské obsahy jsou v centru pozornosti mediálního výzkumu od 

sedmdesátých let 20. století. Nejdříve podléhaly především kvantitativním analýzám  

v souvislosti s tematickou agendu médií. Jejich cílem bylo především vyšetřit možný 

vliv zpravodajství na nastolování témat ve veřejné debatě. Jednalo se o rozšíření z 

výzkumů zakládajících tzv. sociologii zpravodajství. Později se přistoupilo i ke 

kvalitativním výzkumům – zkoumala se například reprezentace různých sociálních 

menšin či jevů, současně vznikaly i případové studie referující o mediálním obrazu 

jednotlivých událostí. Kořeny zájmu o zpravodajství v rámci mediální komunikace jsou 

ale mnohem hlubší, sahají až do první poloviny 20. století, tedy do doby, kdy se 

samotný obor mediální komunikace institucionalizoval (Trampota, Kučerová, 2011).  

Velký význam, který výzkumu zpravodajství oborový diskurz přisuzuje, dokládá 

mimo jiné i to, že mezi lety 1971 až 1995 tvořila analýza zpravodajství v prestižním 

odborném americkém periodiku Journalism and Mass Communication Quarterly více 

než 70 % všech studií, které se týkaly výzkumu mediálních obsahů (Končelík, 2006; 

Riffe, 1996). 

Konkrétně zahraniční zpravodajství, kterým se zabývá bakalářské práce, se stalo 

předmětem intenzivního zájmu odborníků v kontextu masové komunikace od začátku 

osmdesátých let (Chang, 1998). Dodnes se u jeho produkce zkoumá například čas a 

prostor poskytnutý jednotlivým příspěvkům, resp. jejich výsledný objem či intenzita, 

dále třeba specifické rysy, nejrůznější tendence i možný vliv na utváření zahraniční 

politiky vybraného státu a veřejného mínění. Zahraniční zpravodajství je významným 

zdrojem informací o situaci v mezinárodním prostoru a i s ohledem na globalizaci – 

„vzájemné propojení různých částí světa, které dalo vzniknout složitým formám 

interakce a vzájemné závislosti“ (Thompson, 2004: 123) – se jeví jako stále 

významnější i pro průměrného občana (Friedman, 2006). 

Cílem bakalářské práce Zahraniční zpravodajství na titulních stranách vybraných 

českých deníků je prověřit trendy a tendence zahraničního zpravodajství, které byly 

popsány v zahraničních studiích, a to v kontextu let 1999 až 2014. V první řadě se jedná 

o fenomén smršťování zahraničního zpravodajství, který se jeví z hlediska globalizace 

jako paradoxní. Popis jevu je pro práci klíčový, jelikož se jedná o dlouhodobý proces, 

který je v literatuře pozorován od osmdesátých let.  
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V předkládaném textu dojde rovněž v souvislosti s výzkumem zahraničního 

zpravodajství k reflexi geografické distribuce zpráv a vytvoření tematické typologie. 

Tedy aspekty, které jsou ovlivňovány zpravodajskými hodnotami, kulturním a 

geografickým prostředím i historickým vývojem (Trampota, Kučerová, 2011).  

Jako pokladový materiál sloužily titulní strany deníků Právo a Mladá fronta Dnes, 

které autorka zkoumala pomocí kvantitativní obsahové analýzy coby relevantní metody 

pro statistické uchopení velkého množství dat. Celkem autorka analyticky zpracovala 

47 324 jednotek, v 11 399 případech se jednalo o zprávy ze zahraničí. 
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1. Teoretická východiska 

Teoretický rámec bakalářské práce vychází z množství studií vytvořených v 

kontextu euroamerického prostoru. Jejich zevrubné shrnutí je předmětem následující 

kapitoly, která slouží jakožto východisko pro následnou formulaci hypotéz a 

výzkumných otázek. Týká se především popisu výzkumů souvisejících s vývojem 

objemu zahraničního zpravodajství ve vybraných médiích, který je dlouhodobě na 

ústupu, jak ukazují výsledky četných šetření prováděných ve světě od osmdesátých let 

20. století (například Emery, 1989; Riffe 1994; Altmeppen, 2010). V českém prostředí 

se tohoto jevu zatím pouze okrajově dotkl v práci Jakub Končelík (2005).  

Naváže se popisem geografické distribuce zpráv, která souvisí i s 

procesem globalizace komunikace a mezinárodními informačními toky. Mediální 

pokrytí jednotlivých regionů světa je rozdělováno nerovnoměrně (Chang, 1998). 

Vymezení oblasti světa, které jsou v centru pozornosti médií, je proto cílem tohoto 

pododdílu. Stranou nezůstane ani reflexe témat, která jsou ve zpravodajských obsazích 

nejčastěji zohledněna. Nástin agendy zahraničních médií s přihlédnutím k formulaci 

zpravodajských hodnot se stane výchozím bodem pro vytvoření tematické typologie, 

který je jedním z úkolů vlastního výzkumu práce. 

 

1.1. Objem zahraničního zpravodajství 

Z doposud provedených výzkumů vztahujících se k objemu zahraničního 

zpravodajství vyplynulo, že se mediální pokrytí cizích zemí kontinuálně smršťuje. 

Americký historik žurnalistiky Michael Emery (1989) už na konci osmdesátých let 

zahraniční zpravodajství označil za „ohrožený druh“. Fenomén smršťování objemu 

zpráv ze zahraniční se projevuje u médií zemí náležících do euroamerického prostředí. 

Většina analýz bádajících po objemu zpráv z mezinárodního prostoru se tak týká 

amerických médií, snahy o dokumentaci jevu v jiných zemích jsou ojedinělé. Ani 

v Česku tento výzkum nemá tradici, výjimkou je pouze práce Jakuba Končelíka (2005) 

Mapa virtuálního světa očima českých deníků: srovnání 60. let 20. století a roku 2005. 
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1.1.1. USA 

Výzkum televizního zpravodajství ve Spojených státech provedený Larsonem 

(1982) v letech 1972 až 1981 ukázal, že zprávám ze zahraničí je věnováno okolo 40 % 

vysílacího času. V případě Larsona a Hardyho (1977) obdobný výzkum ukázal podíl 

zahraničního zpravodajství 35 až 39 %, Whitney (1989) ve svém šetření došel už pouze 

k 34 %. 

Na úbytek zahraničního zpravodajství ve Spojených státech upozornil ke konci 

devadesátých let také novinář Garrick Utley, který reflektoval fenomén smršťování 

zahraničního zpravodajství skrze profesi zahraničních zpravodajů, kteří původní zprávy 

ze zahraničí primárně zajišťují (Utley, 1997). Zaměřil se na zpravodajskou produkci 

největších celostátních televizních stanic ABC, CBS a NBC. Na základě kvantitativních 

dat pořízených za rok 1996 došel k závěru, že televize ABC, lídr trhu, oproti roku 1988 

věnovala zahraničním zprávám v hlavní zpravodajské relaci o 42 % méně času. 

Televize NBC zaznamenala ve stejném období úbytek o 37 %, třetí největší americká 

celostátní televize CBS pak až o 60,6 %.  

Smršťování zahraničního zpravodajství Utley klade za vinu finanční náročnosti 

profese zpravodaje, která se pojí převážně s jejich technickým vybavením a leteckými 

přesuny. Také se jedná o důsledek poklesu zájmu amerického masového publika o 

zahraniční zpravodajství, o kterém jsou přesvědčeni televizní tvůrci a producenti. Jev 

souvisí i s nástupem konkurence nových technologií, zejména kabelových televizí 

produkujících ještě více zábavy. Tato profese se tak stává nepotřebnou. Současně 

upozorňuje, že tradiční „televizní zpravodajství čelí globálním ekonomickým a 

technologickým změnám. Jaká bude proto role zahraničního korespondenta v době, kdy 

jím může být každý?“1 (Utley, 1997: 9), který naráží na fenomén občanské žurnalistiky. 

 

Při diachronním výzkumu prostoru, který poskytují zahraničním zprávám v rámci 

celkového zpravodajství tištěná média, se například ukázalo, že v roce 1988 činil podíl 

zahraničních zpráv v průměru pouze 2,6 %, oproti tomu v roce 1971 se jednalo ještě o 

podíl v průměru 10,2 %. U nejčtenějších amerických deníků The New York Times a The 

Washington Post objem zahraničních zpráv poklesl na 3,3 %, resp. 5,4 % (Emery, 

1989). Další analýza mainstreamového tisku, která se zabývala srovnáním dvou 

                                                 
1 Překlad autorky z anglického originálu: „Given the global commercial and technological changes facing 

television news, in the world where almost anyone can be foreign correspondent, what will be role of 

the traditional bearer of that name?“ (Utley, 1997: 9) 
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časových období – let 1963 až 1964 a 1998 až 1999 – zas ukázala pokles zahraničních 

hard news z 5 % na 3 % (Stepp, 1999). 

Americký teoretik Daniel Riffe (1994, 1996, 2001) zevrubně zdokumentoval 

pokles zahraničního zpravodajství u jednoho z nejčtenějších a nejprestižnějších 

amerických deníků The New York Times. Zpravodajství listu analyzoval nejdříve od 

roku 1969 do 1990 a zjistil, že došlo k smrštění zahraničních zpráv z podílu 48,9 % na 

pouhých 23,8 %. V případě analýzy v letech 1980 až 1990 dále vyšetřil, že se 39 % 

zpráv z celkového množství zahraničních obsahů vztahovalo ke Spojeným státům 

(Riffe, 1996). Současně se ale i vymezil vůči starším výzkumům – jejich metodologii 

považoval za velmi rozdílnou a v některých případech i nepřesnou, z toho důvodu 

přistoupil k případové studii jednoho média (Riffe, 1994).  

 

1.1.2. Evropa 

V evropském prostředí se postupným poklesem zahraničního zpravodajství zabýval 

německý profesor žurnalistiky a sociální komunikace Klaus-Dieter Altmeppen: „[…] 

většina německých médií je orientována lokálně a u těch, které poskytují pokrytí 

mezinárodních událostí, zahraniční zpravodajství ubývá“2 (Altmeppen, 2010: 568). 

Kromě smrštění zahraniční agendy ve vysílání německých televizí analyzoval také to, 

čím je tento uvolněný prostor zaplňován. Jednalo se hlavně o zprávy soft news, pořady 

infotaimentu či populární žurnalistiku. Proměňuje se tak celé televizní zpravodajství i 

publicistika, a to nikoli na lokální úrovni, ale celosvětově. Hlavním důvodem tohoto 

procesu je ekonomizace a celkový posun mediálního byznysu (Altmeppen, 2010). 

V souvislosti s ekonomizací Altmeppen mluví i o proměně zažitých rutin 

redaktorů: „editoři i celkově vedení redakce se musí stále častěji rozhodovat nikoli na 

základě tradičních žurnalistických postupů, ale v souvislosti s ekonomickými faktory“ 

(Altmeppen, 2010: 568). Zatímco tedy prostor věnovaný zahraničním zprávám se 

zmenšuje, trh se zábavou roste. Jednou z podstatných příčin tohoto jevu je závislost 

žurnalistiky na úspěchu a ziskovosti daného média nebo mediální společnosti 

(Altmeppen, 2010).  

Prognózy také nepředpokládají, že by se situace do budoucna mohla zlepšit, resp. 

že by zahraniční zpravodajství opět narostlo. S výjimkou tak významných světových 
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událostí jako byly třeba teroristické útoky z 11. září, je zahraničnímu zpravodajství 

věnováno stále méně prostoru. A stejně jako ubývá čas a prostor určený zpravodajství, 

budou postupně mizet i novináři, kteří by o zahraničí adekvátně psali (Altmeppen, 

2010). 

 

1.1.3. Česko 

V českém kontextu nemá obdobný výzkum smršťování zahraničního zpravodajství 

tradici. Odborníci se zabývají spíše definováním profese zahraničních zpravodajů 

(například Tejkalová a Láb, 2015) nebo agendou zpráv ze zahraničí (například 

Trampota, Kučerová, 2010), než samotným úbytkem zpravodajství z mezinárodního 

prostoru. Výjimkou je pouze text teoretika Jakuba Končelíka (2005), který skrze 

komparativní analýzu zpravodajství vybraných deníků platnost jevu v české krajině 

prověřil. 

Končelík (2005) provedl obsahovou analýzu zpravodajství deníku Rudé právo v 

letech 1967 až 1969 a listu Mladá fronta Dnes v roce 2005. Po komparaci výsledků 

šetření došel k závěru, že podíl zpráv informujících o zahraničí se zmenšil z 22 % na 

pouhých 9 %. Mezitím, co podíl domácího zpravodajství zůstal na stejné hodnotě, tj. 33 

%, narostl prostor věnovaný textům infotaimentu, sportovním či kulturním článkům a 

inzerci. Tyto formáty nabyly v rámci celkového zpravodajství z původních 45 % na 58 

% a nahradily tak prostor věnovaný zahraničnímu zpravodajství. 

 

1.2. Geografická distribuce zpráv 

Další větev výzkumu aspektů zahraničního zpravodajství se soustřeďuje na analýzu 

mediálního pokrytí jednotlivých regionů světa a mezinárodních informačních toků. 

Odborníci v tomto hledisku dokládají, že zájem médií je distribuován nerovnoměrně 

(Chang, 1998; Besova a Cooley, 2009). Pozornost věnovaná dané zemi je úzce spojena 

s jejím postavením ve světě – vztahuje se k její politické, ekonomické i společenské 

pozici (Hopkins a Wallerstein, 1996). Čím je země významnější v rámci světového 

dění, tím více ji média reflektují. Jde „do určité míry o reflexi mezi-kulturní informační 

                                                                                                                                               
2 Překlad autorky z anglického originálu: „[…] most German media are locally oriented, and those media 

offerings covering international news have shown a decline in foreign news reporting.“ (Altmeppen, 

2010: 568) 
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výměny a často souvisí s politickými nebo ekonomickými toky mezi danými 

geografickými oblastmi“ (Trampota, Kučerová, 2011: 4-5). 

 

1.2.1. Mezinárodní informační toky 

Mezinárodní informační toky jsou charakteristické tím, že převážná většina zpráv 

proudí z euroamerického prostoru. Tento tok je jednosměrný a opomíjí země třetího 

světa. Typický je také lokální charakter zpráv, tedy, že informace pocházejí z blízkého 

okolí média či ze států, které jsou dané zemi, ať už kulturně, politicky či geografické 

blízké. Stranou nezůstává ani vliv mediálních rutin (Clausen, 2010). 

Faktory, které mají na informační toky zásadní vliv, představuje zejména 

koncentrace moci, bohatství či technologie (Chang, 1998), s čímž souvisí i ekonomický 

vývoj dané země (Frederick, 1993). Roli hraje také příslušnost či vztah k elitním 

národům (Galtung a Rugeová, 1965), imperialismus, kulturní imperialismus, závislost 

(například Meyer, 1989), sociální konstrukce reality (Dahlgren, 1982), široce zaměřená 

výměna (Wu, 2003), vojenské prostředky (Golan a Wanta, 2003) nebo struktura 

mezinárodních vztahů (Frederick, 1993). 

Důležitá je v popisu toků i existence zahraničních zpravodajských agentur, jimiž 

bylo vesměs zpravodajství na globální úrovni od poloviny 20. století kontrolováno 

(Trampota, Kučerová, 2011). Jednalo se o západní agentury AFP, AP, Reuters a UPI, 

dále o sovětskou TASS a čínskou Chinoua. Agentury měly své tradiční oblasti zájmu a 

produkovaly zprávy pro celý svět. Globální zpravodajský systém byl tak výrazně 

hierarchický (Boyd-Barrett, Rantanen, 1998) a zmítal se v ideologickém boji 

demokratického Západu a socialistického Východu (Clausen, 2010).  

Po roce 2000 došlo k proměně ideologie na boj proti terorismu a islamistickému 

fundamentalismu a od tradičních hegemonů Evropy a Spojených států se tak postupně 

odvrací pozornost (Clausen, 2010). Důležitým zdrojem informací zejména o arabském 

světě se stala katarská televizní stanice k Al-Džazíra, jejíž mezinárodní uznání se 

utvrdilo po protestech v rámci tzv. arabského jara (Figenschou, 2013). Na významu 

nabírá také občanská žurnalistika coby alternativní informační kanál, který je v 

celosvětovém měřítku umožněn digitálními technologiemi (Van Leuven, Deprez, 

Heinrich, 2013). 

Vlivem zpravodajských agentur a nadnárodních mediálních konglomerátů také 

dochází k dalším procesům typickým pro současný moderní svět – ke globalizaci 
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komunikace (Boyd-Barrett, Rantanen 1998; Thompson 2004) a homogenizaci mediální 

produkce (Friedman, 2006). Jde o důsledek celosvětového sbližování postupů produkce, 

rozvoje a šíření nových technologií, stejně jako vlivu mediálních rutin (Clausen, 2010). 

 Výsledkem všech faktorů majících vliv na informační toky je nerovnoměrné 

zapojení zemí do mezinárodního systému, který ovlivňuje obsah, směr i objem 

informačních toků (Chang, 1998). „Tato strukturální rozdílnost ve statusu jednotlivých 

zemí je považována za zásadní faktor ve formování, směřování i objemu proudění 

zpráv, zábavy i obecně informací ze země do země – především z rozvinutých do 

rozvíjejících se zemí. Kořeny můžeme nalézt v nerovnoměrné distribuci finančních 

prostředků a komunikačních technologií, což je zapříčiněno pozůstatkem kolonialismu a 

současnými ekonomickými praktikami“3 (Chang, 1998: 529).  

Chang, vycházející z teorie světového systému, rozdělil země do tří skupin – na 

jádro, semiperiferii a periferii. Do jádra řadí Spojené státy, země západní Evropy, 

Kanadu a Japonsko. Mezi těmito centrálními státy také probíhá největší směna a od nich 

jdou informace zpravidla k zemím patřícím k semiperiferii (například Jižní Korea, 

Malajsie, Mexiko, ale i Rusko, Švýcarsko nebo Švédsko) či periferii (země třetího 

světa). Informace pocházející z periferie a semiperiferie musí projít několika filtry, aby 

se o nich zpravovalo. Pozornost médií je tak rozdělena nerovnoměrně a hierarchicky 

(Chang, 1998).  

Pro Česko ale například Japonsko nehraje významnou roli, proto by ho v centru 

zájmu neměla, spadalo by do něj naopak Rusko a Čína, které Chang (1998) řadí na 

semiperiferii. Jádrové země Česka by byly také Spojené státy, Velká Británie, Francie a 

Německo. Do semiperiferie by patřilo například Slovensko, Polsko, ale také třeba 

Rakousko nebo Nizozemsko (Trampota, Kučerová 2011). 

 

1.2.2. Podíl zájmu vybraných médií 

V letech 1972 až 1977 se zpravodajství amerických médiích v téměř 24 % případů 

vztahovalo k západní Evropě, o procento menším podílem disponoval Blízký východ. 

                                                 
3 Překlad autorky z anglického originálu: „This structural disparity of national status is considered an 

important factor in shaping the content, direction, and volume of traffic of news, entertainment, and 

information from country to country, especially between developed and developing nations. I tis 

believed to be rooted in the larger inequity or imbalance of distribution of generally configure by 

historical colonialism and contemporary economic practices.” (Chang, 1998: 529) 
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Oproti tomu podíl zpráv souvisejících s Latinskou Amerikou či Afrikou dosahoval 

pouze 8,6 %, resp. 5,6 % (Larson a Hardy, 1977). 

Z novějších výzkumů by autorka ráda jmenovala studii, která se věnovala 

mediálnímu pokrytí 138 voleb, které se konaly v období od 1. ledna 1998 do 1. května 

2000 (Golan a Wanta, 2003). Ukázalo se, že pouze osmi volbám se dostalo značného 

pokrytí, a to primárně volbám v Evropě, Asii a na Blízkém východě. Oproti tomu více 

než stovce voleb se média nevěnovala vůbec.  

Podobné struktury a procesy týkající se zapojení do mezinárodních informačních 

toků globalizovaného světa můžeme nalézt i v českém prostředí. Stejně jako jiné země i 

Česko upírá svou mediální pozornost, jak už bylo výše naznačeno, zejména k USA a 

Rusku, které jsou v jádru jeho informačního systému. Podíl zpravodajství 

v nejčtenějším českém seriózním deníku Mladá fronta Dnes činil v roce 2005 ve vztahu 

k USA 16 % a ve vztahu k Rusku 4,5 %. Ve srovnání s lety 1967 až 1969 nastala 

opačná situace – tehdy se zpravovalo o Sovětském svazu podílem 15 % a o USA 10 % 

(Končelík, 2006). Závěry výzkumu ukazují, že se projevuje závislost Česka na jiné zemi 

a vliv kolonialismu. 

Stejně tak Burešová (2013) ve své diplomové práci zabývající se podobou světa 

tak, jak ho ve svém zahraničním zpravodajství prezentoval v roce 2010 deník Mladá 

fronta Dnes, uvedla, že médium projevovalo nejčastěji zájem o Spojené státy (12 %) a 

Rusko (6,6 %). Následovala Velká Británie a Německo (shodně 5,4 %), v těsném 

závěsu byla Francie (4 %) a Polsko (3 %). Náš dlouhodobý partner Slovensko v daném 

roce získalo pouze 2,7 % pozornosti. Z hlediska kontinentů měla největší zastoupení 

Evropa (51 %), dále Asie (24 %), Severní a Střední Amerika (16,4 %). 

Trampota a Kučerová (2011) zkoumali zahraniční zprávy v hlavní zpravodajské 

relaci České televize, FTV Prima a Novy. Přišel na to, že v roce 2010 televize z 58 % 

informovaly o Evropě a potvrdily tak její dominantní postavení pro české prostředí. 

Severní Americe se věnovaly podílem 15 % – větší zastoupení měly zprávy z Asie (17 

%). Jižní Americe (5 %), Africe (3 %) a Austrálii (2 %) se televizní zpravodajství 

věnovalo velmi okrajově (Trampota, Kučerová 2011). 

 

1.1. Agenda zahraničního zpravodajství 

Kromě smršťování zpráv ze zahraničí a jejich nerovnoměrné geografické distribuce 

výzkumy poukázaly i na další rysy zahraničního zpravodajství. Jedná se například o 
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pokles kvality obsahů (Goodman, 1999) nebo jejich narůstající trivializaci (Altmeppen, 

2010), což je zapříčiněno i úbytkem zahraničních korespondentů (například Hamilton a 

Wu, 2004). Zprávy zohledňující cizí země se jeví jako nepřesné či neúplné a zaměřují se 

zejména na témata, které se týkají násilí, krizí či katastrof (Goodman, 1999), dále se v 

zorném poli médií objevují nejčastěji témata válek, nemocí, zločinu a korupce 

(Altmeppen, 2010). „V globálním světě se zpravodajství shlukuje kolem konfliktů, 

politiků a elit. Personalizace se stává významnou zpravodajskou hodnotou, exotické 

události se stávají skutečností. Etnocentrismus hraje hlavní roli a události jsou kvůli 

nedostatku prostoru či vysílacího času dekontextualizovány“4 (Breckl, 2006: 54; 

převzato z Altmeppen, 2010).  

Jako první se procesy okolo výběru zpráv zabývala dvojice norských badatelů 

Johan Galtung a Marie H. Rugeová. Výsledkem jejich práce byl seznam dvanácti 

zpravodajských hodnot, které mají vliv na tematickou podobu zpravodajských obsahů. 

Jako všeobecné hodnoty vymezili frekvenci, jednoznačnost a smysluplnost události, 

práh pozornosti, kulturní blízkost, relevanci pro danou společnost, dále také soulad, 

nepředvídatelnost, kontinuitu a kompozici. Formulovali také hodnoty specifické pro 

euroamerickou oblast, a to vztah k elitním národům a osobám, personifikaci a negativitu 

(Galtung a Ruge, 1965).  

Z novějších studií, které se zabývaly zpravodajskými hodnotami, by autorka ráda 

uvedla například významnou práci autorů Jörgena Westerstahla a Folke Johanssona. Ti 

definovali pět faktorů, které se při výběru zpráv uplatňují. Jedná se o tři základní 

hodnoty: význam (měřitelný například velikostí populace nebo hrubého domácího 

produktu), blízkost (geografickou, ekonomickou a kulturní) a dramatičnost. Další dvě – 

ideologie a přístup – základní hodnoty rozšiřují (Westerstahl, Johansson, 1994; 

Trampota, Kučerová, 2011) 

Tematickou typologií se zabýval Robert Smith (1979). Zpravodajské obsahy 

rozdělil na příběhy o rozhodnutí, o utrpení, o dopadení, o podvodnících, o moudrosti, o 

záchraně a úniku, o přírodě nebo o mateřství. Oproti tomu se ve zprávách mohou 

vyskytovat také různé mytologické figury – jedná se o oběť, obětního beránka, hrdinu 

nebo dobrou matku, pak se také ve zprávách může nacházet podvodník, jiný svět či 

katastrofa (Lule, 2001). 

                                                 
4  Překlad autorky z anglického originálu: „The news reporting is grouped around conflicts, politics and 

elites. Personalisation is of growing news value, exotic events become real, and ethnocentrism 
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Besova a Cooley zas (2009) v práci, která byla primárně zaměřená na efekt agenda-

setting, vyzkoumali, že mediální pokrytí cizích států se pojí s tématy, které jsou posléze 

pro daný region charakteristická. V šetření kromě rozhovoru s respondenty sledovali 

vybrané dva týdny zpravodajství v období od června 2003 až června 2004 v americkém 

deníku The New York Times a britských novinách The Times. Zhruba polovina zájmu 

amerického deníku o Rusko se nesla v duchu politických a ekonomických témat, více 

než polovina podílu zpráv o Izraeli vypovídala o válečném konfliktu a zohledňoval se 

výrazně i terorismus, zprávy o Severní Koreji ze 70 % procent zas pojily s nukleární 

hrozbou.  

Podobně na tom byl i britský deník, v kontextu Ruska ale navíc referoval zásadně o 

militantním tématech a v rámci Izraele i o diplomatických vztazích. Výzkum britského 

listu dále ukázal, že ve většině témat dominovala Francie a Německo jakožto země, se 

kterými souvisela více než polovina všech zpráv ze zahraničí, které deník ve 

sledovaném období publikoval.  

Ukázalo se také, že podíl mediální pozornosti věnovaný například Africe činil 5,6 

%. Kvůli omezenému prostoru se obsahy zaměřovaly na menší množství témat a 

uchylovaly se, stejně jako u všech zemí třetího světa, ke stereotypizaci.  

Zpravodajství týkající se Afriky, Asie, Blízkého východu a Latinské Ameriky bylo 

spojováno především s politickou nestabilitou, zemětřesením, občanskými nepokoji 

nebo jinými společenskými disfunkcemi (Chang, 1998). 

Obecně také platilo, že docházelo spíše k negativnímu zobrazení zkoumaných zemí 

(Besova a Cooly, 2009). To následně může vést i k negativnímu vnímání těchto zemí 

publikem (Golan a Wanta, 2003).  

 

                                                                                                                                               
determines the investigation and gathering of news; consequently, the events are de-contextualised 

because of the decreasing space available for reporting.“ (Breckl, 2006: 54) 
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2. Metodologie 

Cílem předkládané bakalářské práce je ve vybraných českých médiích zmapovat 

podíl zahraničního zpravodajství, pokrytí jednotlivých regionů světa i tematickou 

pestrost zpravodajských obsahů. Práce – její výzkumné otázky i hypotézy – vychází z 

množství zahraničních studií, o kterých bylo zevrubně pojednáno v předchozí kapitole, 

a jejím cílem je tyto výzkumy replikovat v českém prostředí.  

Předmětem této kapitoly je formulace výzkumného tématu na základě odborné 

literatury – stanovení výzkumných otázek a pracovních hypotéz, popis postupu a 

technik práce s podkladový materiálem. Autorka podrobně okomentuje zvolenou 

metodu výzkumu a její aplikaci, výběr zkoumaného materiálu, konstruování kódovací 

jednotky i proměnných výzkumu (Scherer, 2011). 

 

2.1. Formulace výzkumných otázek a hypotéz 

Téma práce vychází z paradoxního fenoménu, který je na základě odborné 

literatury popsán v předchozí kapitole, že ačkoli se svět globalizuje, dochází tzv. 

smršťování zahraničního zpravodajství (např. Riffe, 1994; Utley, 1997; Altmeppen, 

2010; Končelík, 2006). Cílem práce je prověřit tento trend v českém prostředí 

v kontextu let 1999 až 2014. Analýza si dále klade za cíl zmapovat geografickou 

distribuci zpráv a tematickou agendu vybraných médií. 

V návaznosti na rešerše odborné literatury byla stanovena jedna hlavní, obecná 

hypotéza (H) a tři další, rozvíjející pracovní hypotézy (H1–H3). K formulaci 

výzkumných otázek jsme přistupovali tehdy, když „jsme zkoumali zcela novou oblast, 

ke které jsme neměli k dispozici předchozí výzkumy“ (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 

104). Obdobně jsme formulovali jednu hlavní výzkumnou otázku (VO) a v návaznosti 

na ni několik dalších (VO1–VO5). 

(H) V letech 1999 až 2014 došlo na titulních stranách deníků Mladá fronta Dnes a 

Právo k úbytku podílu zahraničního zpravodajství. 

(H1) V letech 1999 až 2014 došlo na titulních stranách deníků Mladá fronta Dnes a 

Právo k poklesu počtu zpráv ze zahraniční. 

(H2) V letech 1999 až 2014 je geografická distribuce zahraničních zpráv na 

titulních stranách deníků Mladá fronta Dnes a Právo orientována převážně na 

euroamerický prostor. 
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(H3) V letech 1999 až 2014 je geografická distribuce zahraničních zpráv v rámci 

Evropy na titulních stranách deníků Mladá fronta Dnes a Právo orientována převážně 

na oblast severozápadní Evropy. 

(VO) Jak se vyvíjelo zahraniční zpravodajství na titulních stranách českých 

deníků? 

(VO1) Které oblasti světa přitahují v letech 1999 až 2014 největší pozornost deníků 

Mladá fronta Dnes a Právo? 

(VO2) Kterých oblastí Evropy si nejvíce všímají deníky Mladá fronta Dnes a 

Právo na svých titulních stranách v letech 1999 až 2014? 

(VO3) Jakým tématům se deníky Mladá fronta Dnes a Právo na svých titulních 

stranách v letech 1999 až 2014 nejčastěji věnují? 

(VO4) O jakých tématem na svých titulních stranách deníky Mladá fronta Dnes a 

Právo píší v souvislosti s daným regiony světa a konkrétně Evropy? 

(VO5) Dochází k nahrazování zahraničního zpravodajství, případně čím? 

 

2.2. Metoda šetření, stanovení vzorku a výzkumné jednotky 

Na základě uvážení potřeb výstupů výzkumu a velkého množství dat byla jako 

technika pro zpracování podkladového materiálu zvolena obsahová analýza, která je 

„kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický a intersubjektivně ověřitelný popis 

komunikačních obsahů, vycházející z vědecky podloženého kladení otázek“ (Scherer, 

2011: 30). Jedná se o „tradiční nástroj zkoumání mediálních obsahů,“ (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010: 103) který je vhodný pro zpracování velkého množství textů i 

tematické agendy médií. To znamená, že každá výzkumná jednotka se bude posuzovat 

stejným způsobem a že každý jiný výzkumník, který by použil popsané techniky práce s 

podkladovým materiálem, musí dojít ke stejným výsledkům a závěrům šetření.  

Eliminace vlivu lidského faktoru na výsledky zkoumání, tedy nezávislost na 

výzkumníkovi, a možnost statistického uchopení problematiky jsou považovány za 

nejvýraznější pozitiva kvantitativní obsahové analýzy (Trampota, Vojtěchovská, 2010). 

Hlavním výsledkem šetření bude číselný údaj, resp. procentuální podíl 

zahraničního zpravodajství. Současně se ukáže, jaký podíl obsahuje domácí 

zpravodajství, ze kterého autorka vyčleňuje navíc zprávy vztažené k tématu sport5 a 

                                                 
5 Do tématu sport v rámci domácího zpravodajství autorka kromě čistě sportovních událostí zahrnuje i 

události, které se ke sportu či osobě, která sport vykonává, vztahují. Předpokládá totiž, že skutečnost, 
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kultura6. Přínos spočívá v tom, že se tak odkryje, na úkor čeho případně zahraniční 

zpravodajství ustupuje. Rovněž se na základě provedeného výzkumu vytvoří žebříček 

oblastí světa – se zvláštní pozorností věnované Evropě –, o kterých deníky nejvíce, nebo 

naopak nejméně referovaly. Dalším výstupem práce bude tematická typologie, která se 

současně uchopí i ve vztahu k jednotlivým regionům.  

Výhodné tedy je, že pro zvolenou techniku práce s daty je příznačná „vysoká míra 

strukturovanosti a s tím je spojen i vysoký stupeň ověřitelnosti. Výsledky se pak navíc 

dají precizně a přehledně znázornit v číselných hodnotách, tabulkách a grafech“ 

(Scherer, 2011: 30).  

Jako podkladový materiál byly zvoleny texty publikované v posledních 15 letech, 

resp. od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2014, které zveřejnily deníky Mladá fronta Dnes a Právo 

coby nejčtenější7 seriózní8 noviny s denní periodicitou v Česku, a to na svých titulních 

stranách. Titulní strana totiž svou selektivní povahou představuje relevantní prostor, ve 

kterém se nejpravděpodobněji ukážou předpokládané trendy a tendence zpravodajství. 

K velkému časovému rozpětí výzkumu bylo přistoupeno z důvodu snahy o diachronní 

uchopení zkoumaných aspektů zahraničního zpravodajství.  

Jednotkou výzkumu, tedy „kódovací jednotkou mediovaného obsahu, k níž se váže 

naše měření obsahu a která tvoří základ pozdějšího vyhodnocování,“ (Scherer, 2011: 

38) je článek zpravodajského či publicistického charakteru. Článkem autorka chápe 

graficky ucelený zpravodajský příspěvek s titulkem (Scherer, 2011: 41). Výzkum se 

zabývá pouze tedy plnohodnotnými mediálními obsahy – nezahrnuje fotografický 

materiál s popisky, ani nejrůznější krátké poutající formáty na texty uvnitř příslušného 

sešitu deníku. 

 

                                                                                                                                               
že se zpráva na titulní straně daného deníku objevila, byla podmíněna právě tím, že v události 

figuroval známý sportovec či sportovkyně.  

6 Tématem kultura se rozumí její širší význam. Do kultury se tak řadí události z veškerého 

společenského života dané země, ať už se jedná zprávy o kultuře v užším smyslu, tak zprávy 

informující o elitních osobách či k nim se vztahující. 

7 Viz čtenost celostátních deníků za rok 2014 na základě údajů z měření společnosti Median v rámci 

Media projektu – Mladá fronta Dnes (696 000), Právo (337 000). In Median.cz [online], [citováno 

dne 20. 2. 2015], dostupné z www: http://www.median.cz/docs/MP_2014_zprava.pdf 

8 Vůbec nejčtenějším deníkem v ČR je bulvární deník Blesk. Z toho důvodu autorka považuje za 

relevantní slovo nejčtenější dále vymezit slovem seriózní. Čtenost Blesku je 1 107 000.  In Median.cz 

[online], [citováno dne 20. 2. 2015], dostupné z www: 

http://www.median.cz/docs/MP_2014_zprava.pdf 

http://www.median.cz/docs/MP_2014_zprava.pdf#_blank
http://www.median.cz/docs/MP_2014_zprava.pdf#_blank
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2.3. Tvorba proměnných  

Za účelem dobrání se zamýšlených výsledků šetření autorka stanovila několik 

proměnných, resp. kategorií, do kterých členilaú výše definované kódovací jednotky. 

„Kategorie popisují vlastnosti mediovaného obsahu, které jsou relevantní pro naše téma. 

V odborné terminologii tyto kategorie nazýváme proměnné, neboť se proměňují“ 

(Scherer, 2011: 38). Znamená to, že mohou nabývat různých hodnot, indikují různé 

prvky dotazování a „každá kódovací jednotka se zařazuje ve vztahu ke každé relevantní 

proměnné“ (Scherer, 2011: 38). 

Prvním definovaným indikátorem je datum, a to ve formátu dd.mm.yyyy. Druhou 

základní proměnnou je rozlišení zkoumaných deníků, tedy typ média: 1 – Mladá fronta 

Dnes, 2 – Právo. Třetím indikátorem je, zdali se jedná o zahraniční zprávu, či nikoli: 0 – 

ne, 1 – ano. 

Čtvrtou proměnnou je typ zpravodajství: 1 – zahraniční, 2 – domácí, 3 – domácí, 

kultura, 4 – domácí, sport. Tento indikátor slouží k tomu, abychom se ve výsledcích 

šetření dobrali k tomu, jaký typ zpravodajství nahrazuje zahraniční zprávy.  

Následující indikátory se týkají už pouze zahraničních zpráv. Pátá proměnná 

odkazuje na světový region, kterého se zpráva týká. Autorka rozdělila svět na dvanáct 

teritorií, jak ukazuje Tabulka č. 1:  

 

       Tabulka č. 1: Rozdělení světa na dvanáct teritorií 

Hodnota Teritorium Hodnota Teritorium 

1 Evropa9 7 Austrálie a Oceánie10 

2 Severní Amerika 8 Afrika11 

3 Jižní Amerika 9 vesmír 

4 Blízký východ12 10 polární oblasti 

5 jižní a střední Asie13 11 svět14 

6 východní a jihovýchodní Asie15 12 Střední Amerika 

                                                 
9 Do regionu Evropy autorka zahrnuje celé Rusko včetně Sibiře v Asii a autonomní oblasti Čečensko. 

Naopak mezi evropské státy neřadí Turecko, ale klade ho mezi země Blízkého východu. 
10 Včetně Papuy-Nové Guiney a Bali. 
11 Afriku uvažujeme jako celý kontinent, zahrnujeme sem proto i země arabského světa typu Egypt, Libye 

apod., které k Africe geograficky náleží. 
12 Do regionu Blízký východ kvůli své geografické poloze spadají následující země: Turecko, Gruzie, 

Arménie, Ázerbájdžán, Írán, Irák, Sýrie, Jordánsko, Libanon, Izrael, Saudská Arábie a další země 

Arabského poloostrova. 
13 Afghánistán, Pákistán, Turkmenistán, Kazachstán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán; Indie, Nepál, 

Bangladéš, Bhútán. 
14 Zprávy, které nelze vztáhnout pouze na jeden region. Často se jedná o zprávy spojené se celosvětově 

působícími organizacemi typu OSN, NATO, MOV, či témata zahrnující celou světovou populaci. 
15 Barma, Thajsko, Laos, Kambodža, Vietnam, Čína, Taiwan, Japonsko, Jižní Korea, Severní Korea, 

Mongolsko, Filipíny, Malajsie, Indonésie a kvůli své geografické poloze i Kamčatka. 
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Region Evropy kvůli jeho politickoekonomické blízkosti k Česku dále dělíme na: 0 

– není Evropa, 1 – střední Evropa, 2 – severozápadní Evropa, 3 – jižní Evropa, 4 – 

východní Evropa, 5 – celá Evropa, 6 – Evropská unie. 

Tematická agenda médií je zpravidla velmi rozmanitá, stejně tak hodnoty příslušné 

proměnné nabývají vysokých číselných hodnot: 

 

Tabulka č. 2: Přehled témat 

Hod. Téma Hod. Téma Hod. Téma Hod. Téma 

1 C 11 sport 21 medicína, zdraví 31 armáda 

2 politika 12 

technologie, 
komunikace, informace, 
média 22 náboženství 32 zbraně 

3 ekonomika 13 objevy, vynálezy 23 korupce 33 
energetika, ropa, 
plyn 

4 
sociální 
problematika 14 

úmrtí, zdravotní stav 
známé osoby 24 

druhá světová 
válka 34 

atentát, 
sebevražedné útoky 

5 
živelné 
katastrofy 15 

neštěstí lidských 
výrobků, nehody 25 

hluboký lidský 
příběh 35 potraviny 

6 terorismus 16 příroda, ekologie 26 
cestování, 
doprava 36 počasí 

7 
ceremoniální 
událost 17 viry, nemoci 27 zábava 37 vznik nového státu 

8 krimi 18 sebevražda 28 
protesty, 
nepokoje 38 lidská práva 

9 
kultura, 
společnost, elity 19 justice 29 poprava 

  

10 
vesmír, 
kosmonautika 20 byznys 30 homosexualita 

    

2.4. Techniky zkoumání 

Jednotlivé kódovací jednotky autorka identifikuje a zaznamenává, resp. analyticky 

zpracovává do kódovacího archu, do kterého zaznamenává příslušné číselné kódy. V 

tomto případě byla zvolena forma masky v počítači, a to konkrétně statistický program 

SPSS. Kódy se tedy zanáší přímo do počítače (Scherer, 2011).  

S ohledem na rozsáhlost výzkumu autorka postupuje svižně, ale pozorně. Styl 

práce výzkumu může být charakterizován následujícím: „stačí pohled na titulek nebo na 

perex článků nebo jen pouhé rychlé zběžné prolétnutí. Není tu zapotřebí ani důkladné 

pročítání a časové náročné vracení se k článku“ (Scherer, 2011: 36).  

Výzkum se provádí prostřednictvím programu Newton Media Search, ve kterém se 

požadovaný materiál vyfiltruje pomocí klíčových slov Mladá fronta Dnes či Právo, 

titulní strana a požadované datum. Zpočátku se výzkum prováděl pomocí mikrofilmů v 

knihovně Klementina, z důvodů časové náročnosti bylo ale posléze přistoupeno k 

šetření prováděné prostřednictvím elektronické databáze. I přes vyfiltrování pouze 
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celostátních mutací deníků, se do výsledků hledání občas dostaly i zprávy z titulních 

stran regionálních mutací. Z toho důvodu nejsou nezohledňovány žádné regionální 

zprávy, které se na titulní strany celostátních vydání mohly dostat.  

Při posuzování zpráv z hlediska regionů se striktně řídíme lokací události.  

Získaná data byla dále statisticky zpracována s využitím softwaru SPPS do grafů a 

tabulek, či pomocí kontingenčních tabulek v Microsoft Excel. Výsledky výzkumu jsou 

zpracovány tak, aby byly posléze vztaženy k výzkumným otázkám a hypotézám 

formulovaným v úvodu této kapitoly.  
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3. Analytická část 

  

Kvantitativní obsahová analýza bakalářské práce byla zaměřena na vývoj 

zpravodajství na titulních stranách deníků MF Dnes a Právo v letech 1999 až 2014. 

Autorka analyticky zpracovala celkem 47 324 jednotek, v případě MF Dnes se jednalo o 

20 980 jednotek, u Práva o 26 344 jednotek. V rámci rozsáhlého výzkumného materiálu 

bylo zpracováno 4840 titulních stran MF Dnes a 4550 titulních stran Práva – každá 

obsahovala v průměru 4 zprávy, resp. 5 zpráv. Zkoumaný materiál čítal 35 926 textů 

z domácího prostředí a 11 399 zahraničních zpráv, které byly dále děleny na základě 

geografické příslušnosti a tematické typologie. 

 

3.1. Objem16 zahraničního zpravodajství na titulních stranách 

deníků MF Dnes a Právo  

Výzkum ukázal, že zatímco v roce 1999 činil podíl zahraničních zpráv v rámci 

celkového zpravodajství na titulních stranách deníků MF Dnes a Právo 39 % a 29 %, 

v roce 2014 to bylo pouze 20 %, resp. 9,5 %. U obou zkoumaných deníků tak došlo 

k úbytku zpráv ze zahraničí o 19 až 19,5 %. Hlavní hypotéza (H) týkající se 

smršťování zahraničního zpravodajství se tímto potvrdila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 V rámci objemu zahraničního zpravodajství autorka rozlišuje podíl zpráv ze zahraničí a jejich počet. 

Zatímco podíl je v kontextu celkového zpravodajství vyjádřen procentuálním zastoupením, počet pak 

čistě v numerické podobě okolního rámce.  
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 Podíl zahraničního zpravodajství na titulní straně deníku MF Dnes i Právo klesal 

od roku 1999 poměrně kontinuálně. Ze zjištěných dat vyplývá, že v případě Práva 

vývoj podílu zpráv ze zahraničí zaznamenal dva zásadní mezníky. Jedná se o rok 

2006 a 2012, kdy nastaly skokové poklesy zahraničních zpráv až o 10 %. V letech 

1999 až 2005 se přitom podíl zahraničního zpravodajství pohyboval okolo 30 %, resp. 

27 až 31 %. V roce 2006 se podíl zpráv smrštil na 21 %, oproti předcházejícímu roku 8 

%. Následujících pět let se podíl zahraničního zpravodajství pohyboval na úrovni okolo 

20, resp. 19 až 22 %. Další skokový pokles nastal v roce 2012, podíl se snížil o 10 % a 

činil pouze 9 %. Této hranice se přitom držel i v průběhu dalších dvou let.  

U MF Dnes je popis vývoje podílu zahraničních zpravodajství obtížněji 

uchopitelný. Postupné smršťování zpráv zaznamenalo velké množství výkyvů. 

Oproti roku 1999 došlo v letech 2000 až 2001 v rámci celkového zpravodajství až 

k sedmi procentnímu propadu podílu zahraničních zpráv z 39 % na 32 %. Další skokový 

pokles nastal v roce 2002, podíl zpráv ze zahraničí dosahovaly 24 %. Posléze až do roku 

2005 zaznamenal podíl zahraničního zpravodajství stoupající tendenci. V daných letech 

z roku na rok vzrostl o jedno až dvě procenta. Od roku 2005 do roku 2012 pak došlo ke 

kontinuálnímu snižování podílu z 29 % až na 17 %, ovšem s výjimkou let 2008 a 2011, 

tehdy se úroveň podílu pohybovala na 26 % a 24 %. Třetí významný pokles, jak 

vyplývá ze získaných dat, autorka vypozorovala při srovnání let 2011 a 2012, kdy 

nastalo smrštění podílu zahraničního zpravodajství z 24 % na 17 %. Mezi léty 2012 a 

2014 podíl opět mírně narostl. Výsledky šetření pak ukazují, že od roku 2012 do roku 

2014 je trend spíše takový, že dochází k navyšování podílu zpráv ze zahraniční. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší počet zpráv ze zahraničí autorka zaznamenala v případě Práva v letech 

2001, 2004 a 2005, což odpovídalo i nejvyššímu podílu v rámci celku (28 až 29 %). 
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Počet zpráv ze zahraničí tak výrazně narostl v případě, že došlo k událostem 

významného světového charakteru. V roce 2001 například došlo k teroristickým 

útokům na USA, které v reakci vyhlásily válku proti terorismu a zahájily vojenskou 

operaci v Afghánistánu s cílem svrhnout talibánský režim. Ve srovnání s rokem 2000 z 

dat vyplynul nárůst počtu zpráv ze zahraničí o 50 %.  

Nutno ale podotknou, že se v roce 2001 rapidně zvýšil i počet zpráv z domova, a to 

oproti předchozímu roku o 42 %. V tomto roce se na titulních stranách vyskytoval 

vůbec nejvyšší počet zpráv, v průměru se jednalo o 7 textů. V roce 2004 pak vstoupilo 

Česka do Evropské unie, teroristé zaútočili ve španělském Madridu a v Rusku na školu 

v Beslanu. Navíc se v tomto roce vzedmulo násilí v Iráku a ke konci roku došlo k 

velkému zemětřesení, které vyvolalo ničivé vlny tsunami, které postihly většinu zemí 

jihovýchodní Asii včetně Srí Lanky a Malediv. Následující rok ještě doznívaly důsledky 

této živelné tragédie, následovaly teroristické útoky v Londýně a hurikán Katrina 

v americkém New Orleans. 

Z dat získaných analýzou MF Dnes se dále ukázalo, že maximální počet 

zahraničních zpráv přinesl deník na svých titulních stranách v letech 1999, 2003 a 2005. 

To koresponduje i s vysokým podílem zahraničních zpráv v rámci celkového 

zpravodajství. Výjimkou je ovšem rok 2003, ve kterém byl počet zahraničních zpráv 

sice vysoký, ale jelikož byl počet domácích zpráv v tomto roce na rekordní úrovni, ve 

výsledném podílu v rámci celkového zpravodajství se vysoký počet zpráv ze zahraničí 

neprojevil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzedmutí počtu zpráv v daných letech bylo zřejmě důsledkem vstupu Česka do 

NATO, válka v Jugoslávii a druhá čečenská válka v roce 1999; zahájení americké 
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invaze do Iráku v případě roku 2003; rok 2005 byl pak stejně jako u MF Dnes 

specifický živelnými katastrofami a sílící hrozbou terorismu.  Zajímavé také je, že 

ačkoliv byl v letech 2007 a 2008 počet zahraničních zpráv poměrně nízký, výsledný 

podíl byl kontextu okolních let nadprůměrný (23 a 26 %). Nastala opačná situace než 

v roce 2003 – počet zpráv z domova extrémně poklesl.  

Oproti tomu nejmenší počet zpráv se objevuje v posledních třech letech výzkumu, 

a to u obou sledovaných deníků. U Práva se tak na titulní straně objevuje zahraniční 

zpráva jednou za tři dny, o rok dříve tomu bylo ještě méně – jedna zpráva téměř za čtyři 

dny. V roce 1999 se přitom za tři dny objevilo zahraničních zpráv 5. MF Dnes oproti 

tomu v roce 2014 přinášela dvě zahraniční zprávy za tři dny. V roce 1999 na tom pak 

byla obdobně jako Právo. 

Z hlediska celkového zpravodajství ale došlo ke snížení objemu zpráv v obecné 

rovině, tudíž nejenom zprávy ze zahraničí se smršťují, ale i počet zpráv věnovaných 

událostem z domova. Celkový počet článků na titulní straně MF Dnes se snížil z 1417 

na 1082, tedy o 24 %. Jednalo se pouze o zahraniční zprávy, jejichž počet v roce 1999 

dosahoval 554, o patnáct let později už tomu bylo pouze 219 – při srovnání let 1999 a 

2014 došlo u MF Dnes k úbytku počtu zahraničních zpráv o 60,5 %.  Počet zpráv 

z domova přitom zůstal ve stejném sledovaném období totožný, tedy 863 zpráv. 

V případě Práva počet zpráv poklesl o 35 %, z 1751 na 1142. Úbytek se týkal domácí a 

zahraničního zpravodajství v poměru 1:2. Ve výsledku ale, zatímco počet domácích 

zpráv ubyl pouze o 17 %, počet těch ze zahraničí klesl o 79 %. Snížilo se i průměrné 

množství článků na stránce – u MF Dnes z 5, u Práva z 6 zpráv na 4 texty v obou 

případech. Uvedené údaje tak verifikují dílčí hypotézu (H1) ohledně počtu 

zahraničních zpráv. 

 

3.1.1. Vývoj objemu domácího zpravodajství v letech 1999 až 2014 

Počet zpráv o vnitřních tématech Česka byl ve sledovaném období povětšinou na 

vysoké úrovni, jen v roce 2000 nastal u Práva prudký pokles, stejně jako v letech 2007 

a 2008 u MF Dnes.  

Co se týče podílu domácího zpravodajství vůči zahraničním zprávám, média začala 

postupně stahovat svou pozornost více na domácí záležitosti. Podíl zpráv z domácího 

prostředí dosahoval v roce 1999 61 % u MF Dnes, 71 % u Práva – z toho se jednalo o 

58 %, resp. 68,7 % čistě domácích zpráv, 1,6 %, resp. 1,5 % z kultury, 1,4 %, resp. 0,7 
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% pak se sportovní tematikou. O patnáct let později jednotlivé zastoupení domácích 

zpráv narostlo na 80 %, resp. 90,5 % v případě čistě domácích na 76 %, resp. 88,7 %. 

Zprávy vztahující se ke kultuře u MF Dnes stouply na 2 %. Oproti tomu naopak u Práva 

naopak klesly na 1,3 %, zprávy o sportu si zachovaly stávající hodnotu, tedy 0,7 %, 

stejně tak v případě MF Dnes (1,4 %).  

 

3.2. Geografická distribuce zpráv na titulních stranách deníků 

MF Dnes a Právo 

S cílem zjistit reflexi jednotlivých regionů světa v rámci zahraničního zpravodajství 

na titulních stranách deníků MF Dnes a Právo autorka vyčlenila 12 teritorií, do kterých 

rozčlenila 11 400 zahraničních zpráv. Zvláštní pozornost věnovala Evropě, kterou 

rozdělila do dalších 6 oblastí. Při zařazování zpráv bylo rozhodující místo, a to 

například místo události, učinění rozhodnutí či pronesení nějakého výroku.  

 

3.2.1. Svět 

Nejčastěji reflektovanou oblastí byla ve sledovaném období Evropa, a to shodně u 

obou zkoumaných deníků. Zahraniční zpravodajství Práva i MF Dnes se ji věnovalo 

zhruba v 53 % případů. Po Evropě se pak dále zahraničního zprávy nejčastěji 

vztahovaly k Severní Americe, u obou deníků se jednalo cca o 17 %. Zprávy, které se 

věnovaly euroamerického prostoru, tak čítají okolo 70 %. Pracovní hypotéza (H2), 

týkající se soustředění pozornosti na euroamerický prostor se tak rovněž potvrdila. 

Zbytek mediální pozornosti byl rozdělen mezi další regiony světa v čele s Blízkým 

východem, jehož mediální pokrytí dosáhlo více než 12 %. Zájem o ostatní teritoria se 

pohyboval pod desetiprocentní hranicí. Obdobné procentuální zastoupení geografické 

distribuce lze u deníků vysledovat dále v případě jihovýchodní Asie, které čítalo shodně 

zhruba 5 %. Následně se zastoupení jednotlivých regionů mírně liší. Právo má na vyšší 

pozici jižní a střední Asii, poté až Afriku, u MF Dnes nastává opačná situace. Totožně 

pokračují Střední Amerikou. Nejméně zohledněným regionem, který je trvale obydlený, 

se stala shodně Jižní Amerika s 1 % procentem zpráv. V případě Práva ji předčil ještě 

vesmír (1,6 %), který byl považován za samostatné teritorium. 
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Tabulka č. 3: Geografická distribuce zpráv na 

titulní straně deníku MF Dnes v letech 1999 až 

2014 

 

Teritorium MF Dnes 

Evropa 53,8% 

Severní Amerika 17,2% 

Blízký východ 12,8% 

Jihovýchodní Asie 5,1% 

Afrika 3,1% 

Jižní a střední Asie 2,8% 

Střední Amerika 1,5% 

Austrálie a Oceánie 1,4% 

Jižní Amerika 1,1% 

Svět 0,7% 

Vesmír 0,2% 

Polární oblasti 0,1% 

 

Tabulka č. 4: Geografická distribuce zpráv na 

titulní straně deníku Právo letech 1999 až 2014 
 

 

Teritorium Právo 

Evropa 52,9% 

Severní Amerika 16,7% 

Blízký východ 12,2% 

Jihovýchodní Asie 5,2% 

Jižní a střední Asie 4,2% 

Afrika 2,9% 

Střední Amerika 1,7% 

Vesmír 1,6% 

Austrálie a Oceánie 1,1% 

Jižní Amerika 1% 

Polární oblasti 0,3% 

Svět 0,2% 

 

Tři nejčastěji reflektované regiony ve sledovaných médiích – Evropa, Severní 

Amerika a Blízký východ – jsou pro Česko, jak ukazují data, klíčové. Evropa, coby 

region politicky, ekonomicky i kulturně nám vlastní, je v zahraničním zpravodajství 

zohledňována dlouhodobě na nejvyšší úrovni, a to i přes extrémní propady počtu zpráv 

v letech 2002 a 2013, které se nakonec ve výsledném podílu vůbec neprojevily.  

Je také zajímavé, že zatímco deník Právo v roce 2001 věnoval vysokou pozornost 

Evropě a Severní Americe co do počtu zpráv, analýza těchto let u deníku MF Dnes ale 

v souvislosti s danými regiony neukázala žádná výrazně počty. Pokrytí evropského 

regionu je výrazné shodně u obou deníků v letech 2004 a 2005, kdy Česko předsedalo 

Radě Evropské unie.  
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Zájem o Evropu – vyjádřeno jak počtem zpráv, tak jejich podílem v rámci celého 

zahraničního zpravodajství – v letech 2003 až 2002 extrémně poklesl. V tomto období 

se mediální pokrytí Evropy pohybovalo na stejné úrovni jako pokrytí Blízkého 

východu. Podíl pozornosti věnované Evropě činil u MF Dnes v roce 2003 (33 %) a 

Blízkému východu (34 %), Právo referovalo o Evropě v tom samém roce podílem 39 % 

a o Blízkém východu 34 %. Blízký východ byl zohledňován zejména díky válce v Iráku 

v roce 2003 či protestům v rámci tzv. arabského jara v roce 2011. Vysoký podíl si drží 

zejména i kvůli palestinsko-izraelskému konfliktu. 

U regionů, které měly ve zkoumaných denících malé zastoupení – tedy Jižní 

Amerika, Afrika, jižní a střední Asie, východní a jihovýchodní Asie, Austrálie a 

Oceánie –, je zajímavé pozorovat skokové nárůsty počtu zpráv, které je možné 

vztáhnout k světově význačnému dění ve světě. Region jižní a střední Asie ve 

sledovaném období nejvyšší zastoupení v letech 2001 až 2002, tedy v době, kdy 

americká vojska zasahovala zejména v Afghánistánu a Pákistánu. Další výrazný nárůst 

pozornosti deníků Právo a MF Dnes autorka zaznamenala například v jihovýchodní 

Asii v letech 2004 až 2005, na jejichž přelomu došlo v Indickém oceánu k zemětřesení, 

které vyvolalo devastující vlnu tsunami. V důsledku živelné katastrofy zemřelo přes 200 

tisíc lidí. Bez povšimnutí nemůže zůstat ani rok 2011, který přinesl zvýšený zájem 

Africe. Právo, stejně jako MF Dnes o kontinentu referovaly v souvislosti s občanskými 

nepokoji v Egyptě a Libyi, tzv. arabským jarem. Afrika přitahovala pozornost i kvůli 

Radovanu Krejčířovi, který se uchýlil do Jihoafrické republiky. 
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3.2.2. Evropa 

V rámci Evropy se pozornost vybraných médií ve sledovaném období upírala 

převážně směrem na Západ. Podíl zpráv spojených se státy na severozápadě Evropy 

činil u deníku Právo 48 %, druhý sledovaný deník MF Dnes zohlednila tyto země 

v 45 % případů. Tudíž i následnou dílčí hypotézu (H3) autorka považuje za ověřenou.  

O zhruba 20 % méně má druhý nejvíce zastoupený evropský region. Jedná se o 

východní Evropu, která v daném období zabrala přibližně čtvrtinu prostoru věnovaného 

v rámci zahraničního zpravodajství Evropě. S více desetiprocentní odstupem následuje 

region střední Evropy (12 %) v případě Práva, u MF Dnes je na pomyslné třetí příčce je 

oblast jižní Evropy (11 %). Společenství Evropské unie mají listy shodně nejnižší 

pozici. Výzkum navíc zohlednil zprávy, které postihovaly Evropu coby celý kontinent. 

 

Tabulka č. 5: Geografická distribuce zpráv v 

rámci Evropy na titulní straně deníku Právo 

letech v 1999 až 2014 

 

Evropa Podíl 

Severozápadní Evropa 48% 

Východní Evropa 25% 

Střední Evropa 12% 

Jižní Evropa 10% 

Evropská unie 5% 

Celý kontinent 1% 

 

Tabulka č. 6: Geografická distribuce zpráv v 

rámci Evropy na titulní straně deníku MF Dnes 

letech v 1999 až 2014 

 

Evropa Podíl 

Severozápadní Evropa 45% 

Východní Evropa 26% 

Jižní Evropa 11% 

Střední Evropa 9% 

Evropská unie 8% 

Celý kontinent 1% 

 

Šetření v souvislosti s vývojem mediální pozornosti věnované jednotlivým 

oblastem Evropy v letech 1999 až 2014 ukázalo, že si drží poměrně stabilní zastoupení. 

Podíl reflexe severozápadní Evropy se držel v průměr okolo 50 %. Stejně tak střední 

Evropa, jejíž pokrytí dosahovalo v průměru okolo 10 %. Informování i o dalších 

zbylých oblastech se příliš nevychyluje. Výjimkou je pouze východní Evropa, která ve 

sledovaném období zažila několik konfliktů a vzedmutí násilí. Poslední válkou je zatím 

konflikt na východě Ukrajiny, jak ukazují data pro daná region z roku 2014, odráží se 

výrazně i ve zpravodajství českých deníků. 
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3.3. Agenda zahraničního zpravodajství na titulních stranách 

deníků Právo a MF Dnes 

Autorka bakalářské práce v rámci šetření vytvořila tematickou typologii 

zahraničního zpravodajství na titulních stranách deníků Právo a MF Dnes, která čítá 

celkem 38 témat. Kromě základního popisu agendy zahraničního zpravodajství se 

v následující kapitole předkládává i reflexe nejčastěji frekventovaných témat ve vztahu 

k jednotlivým regionům světa. Dojde tedy i k popisu toho, v jakých kontextech se 

v letech 1999 až 2014 psalo o jednotlivých světových oblastech. 

 

3.3.1. Tematická typologie zahraničního zpravodajství 

Z obecného hlediska jsou priority na tematickou strukturu zahraničního 

zpravodajství u sledovaných deníků v letech 1999 až 2014 poměrně rozličné. Ačkoliv 

Právo i MF Dnes shodně nejčastěji informovaly o politice, a to zhruba v 19 % 

případů, v pokrytí dalších témat se rozcházejí. Následujících pět nejfrekventovanějších 

oblastí tvořily u deníku Právo s více než 8% odstupem témata krimi (10,8 %), 

ozbrojený konflikt (9 %), neštěstí a nehody lidských výrobků (7,4 %), dále kultura 

(6 %) a terorismus (5 %). MF Dnes pak nejčastěji informovala o ozbrojených 
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konfliktech (13 %), sportu (9 %) a krimi (7 %). Následoval terorismus (6 %) a sociální 

problematika (4,5 %). Čtyřprocentní hranici podílu zpráv ze zahraničí ještě překročily 

v případě deníku Právo kultura (4,3 %) i neštěstí a nehody lidských výrobků (4,2 %).  

Mediální pozornost zbylým dvaatřiceti tématům byla v kontextu celostního podílu 

ve zkoumaných letech minoritní. Okolo tří procentní hranice se pohybovalo zastoupení 

živelných katastrof (3,6 až 3,8 %), u deníku MF Dnes se pak jednalo dále o ekonomiku 

(3,6 %), úmrtí a zdravotní stav známé osoby (3 %). Právo přibližně třemi procenty 

zohlednilo sociální problematiku (3,2 %), těsně pod touto hranicí se pak pohyboval 

vesmír (2,9 %). 

 

Tabulka č. 7: Přehled nejčastějších témat zpráv 

na titulní straní straně deníku MF Dnes v letech 

1999 až 2014 
Téma Podíl Téma Podíl 

politika 
19,4% 

vesmír, 
kosmonautika 

1,4% 

ozbrojený 
konflikt 

13% 
ceremoniální 
událost 

1% 

sport 
9% 

příroda, 
ekologie 

0,7% 

krimi 7% homosexualita 0,7% 

terorismus 6% zbraně 0,7% 

sociální 
problematika 

4,5% 
cestování, 
doprava 

0,6% 

kultura, 
společnost, 
elity 

4,3% energetika, 
ropa, plyn 

0,6% 

neštěstí, 
nehody 
lidských 
výrobků 

4,2% 

byznys 

0,5% 

živelné 
katastrofy 

3,8% 
lidská práva 

0,5% 

ekonomika 
3,6% 

atentát, 
sebevražedné 
útoky 

0,3% 

úmrtí, 
zdravotní 
stav známé 
osoby 

3% 

potraviny 

0,3% 

protesty 2,3% zábava 0,2% 

medicína, 
zdraví 

2% 
armáda 

0,1% 

justice 
2% 

druhá světová 
válka 

0,1% 

hluboký 
lidský příběh 

1,8% 
počasí 

0,1% 

technologie, 
informace, 
média 

1,6% 
sebevražda 

0,1% 

objevy, 
vynálezy 

1,6% 
korupce 

0,1% 

viry, nemoci 1,5% poprava 0,1% 

náboženství 1,5% 
 

0,1% 

 
Tabulka č. 8: Přehled nejčastějších témat zpráv 

na titulní straní straně deníku Právo v letech 

1999 až 2014 

Téma Podíl Téma Podíl 

politika 
19,7% 

energetika, ropa, 
plyn 

1,5% 

krimi 10,8% ekonomika 1,4% 

ozbrojeny 
konflikt 

9% 
náboženství 

1,4% 

neštěstí, 
nehody 
lidských 
výrobků 

7,4% 

příroda, ekologie 

1,1% 

kultura, 
společnost, 
elity 

6% 
zbraně 

1,0% 

terorismus 
5% 

byznys 
0,9% 

živelné 
katastrofy 

3,6% 
druhá světová 
válka 

0,9% 

sociální 
problematika 

3,2% 
technologie, 
informace, média  

0,8% 

vesmír 
2,9% 

cestování, 
doprava 

0,8% 

úmrtí, 
zdravotní stav 
známé osoby,  

2,6% 
zábava 

0,4% 

protesty, 
nepokoje 

2,5% 
potraviny 

0,3% 

medicína, 
zdraví 

2,3% 
sebevražda 

0,3% 

sport 2% poprava 0,3% 

atentát, 
sebevražedné 
útoky 

2% 
korupce 

0,3% 

armáda 
2% 

ceremoniální 
událost 

0,2% 

viry, nemoci 2% homosexualita 0,2% 

hluboký lidský 
příběh 

2% 
počasí 

0,2% 

Objevy, Výkony 
lidí 

1,8% 
lidská práva 

0,1% 

justice 1,6% 
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Zhruba o procento méně měly v rámci tematické typologie protesty (2,3 až 2,5 %), 

lékařství a věda (2 až 2,6 %) a hluboké lidské příběhy (1,8 až 2 %). U MF Dnes dále 

následovalo ještě zastoupení justice (2 %), Právo zas zohlednilo úmrtí a zdravotní stav 

známých osob (2,5 %), dále dvěma procenty sport, atentát a sebevražedné útoky, 

armáda, viry a nákazy nebo objevy a vynálezy. Ostatní oblasti, jak ukazuje níže 

zobrazená Tabulka č. 7, se v agendě zahraničního zpravodajství promítly méně, než 2% 

podílem. 

Autorka práce se zkoumala tematickou strukturu s podrobnějším vhledem na oblast 

Evropy. Ze získaných dat vyplynulo, že v případě tohoto kontinentu se nejčastěji 

objevovala témata politika (22 %), sport (11 %) a ozbrojený konflikt (10 %) u deníku 

MF Dnes. Z výjimkou zastoupení politiky (24 %) byly u deníku Právo výsledky šetření 

rozdílné. Články obsahovaly nejvíce témata krimi (12 %) a neštěstí a nehody lidských 

výrobků (10 %). 

 

3.3.2. Geografická distribuce témat 

Co se týče tematické agendy zahraničního zpravodajství v kontextu jednotlivých 

regionů světa, Evropa coby nejvíce zastoupený region byla tedy nejčastěji v MF Dnes 

medializována v souvislosti s politikou (22 %), sportem (11 %), ozbrojenými konflikty 

(10 %). Severní Amerika byla převážně pojena s politikou (24 %), terorismem (9 %) 

nebo s kulturou a elitními osobami (8 %). O Blízkém východu pak bylo informováno 

hlavně v souvislosti s ozbrojenými konflikty (44 %), politikou (15 %) a terorismem 

(9%).  

Obdobně tomu bylo u nejčastěji frekventovaných oblastí světa i v případě Práva. V 

rámci Evropy reflektovalo hlavně politiku (24 %), krimi (12 %) a neštěstí a nehody 

lidských výrobků (10 %). Zprávy o Severní Americe se pak nejčastěji nesly ve znamení 

politiky (24 %), kultury a elitních osobnostní (13 %), krimi (11 %). Blízký východ byl v 

deníku uváděn v první řadě ve vztahu k ozbrojeným konfliktům (39 %), politice (14 %) 

a pozůstatkům druhé světové války (7 %). 

Další světové regiony, namátkou například Jižní Amerika byla v MF Dnes 

spojována nejčastěji se sportem (21 %) i neštěstími a nehodami lidských výrobků (20 

%). Afrika byla medializována předně skrze krimi (47 %), což je dáno hlavně 

přítomností Radovana Krejčíře v Jihoafrické republice, dále se jednalo o protesty (11 

%). Témata vztahující se k regionu střední a jižní Asie byl ozbrojený konflikt (31 %) 



 

  36   

a terorismus (23 %). Zprávy o živelných katastrofách (16 %) a politice (12 %) byly 

charakteristické pro oblast východní a jihovýchodní Asie. 

Tematická agenda ve vztahu k geografické distribuci zpráv deníku Právo byla v 

případě Afriky obdobná: krimi (32 %), protesty (18 %). Významným tématem ve 

vztahu k Jižní Americe pak byly neštěstí a nehody lidských výrobků (44 %), stejný 

podíl mělo téma krimi páchané ve Střední Americe. Terorismus a ozbrojený konflikt 

coby nejčastější obsah zpráv vévodil střední a jižní Asii, ve východní a jihovýchodní 

části kontinentu dominovaly oproti tomu živelné katastrofy (21 %). 

Po podrobnějším zkoumání kontinentu Evropa vyplynulo, že oblast severozápadní 

části byla v deníku MF Dnes výrazně reflektována skrze politiku (20 %), sport (13 %) 

nebo krimi (10 %). Východní Evropa kvůli své nestabilitě je zastoupena v mediálním 

pokrytí zejména ozbrojenými konflikty (35 %) nebo politikou (19 %). Témata vztahující 

se ke střední Evropě pak byla kromě politiky (33 %), také sport (12 %), neštěstí a 

nehody lidských výrobků (10 %) a krimi (10 %). Jižní Evropě vévodil sport (20 %) a 

Evropské unii politika (57 %).  

Tematické složení, které lze v deníku Právo nalézt v souvislosti se severozápadní 

Evropou je stejně jako MF Dnes politika (19 %) a krimi (16 %), dále i kulturu a elitní 

osoby (10 %). V případě Východu ozbrojený konflikt (20 %) předčila politika (25 %). 

Reflexe střední Evropy byla s deníkem MF Dnes obdobná: politika (29 %), krimi (13 

%), neštěstí a nehody lidských výrobků (12 %). Oproti MF Dnes ale téma sport bylo u 

našich nejbližších sousedů reflektováno pouze jedním procentem. Region jižní Evropy o 

sobě vypovídal skrze nehody neštěstí lidských výrobků (13 %) politiku (14 %), kterou 

byla převážně (65 %) charakterizována i Evropská unie. 

 

3.3.3. Vývoj geografické distribuce témat v letech 1999 a 2014 

Komparace tematické agendy deníku MF Dnes v roce 1999 s rokem 2014 ukázala, 

že došlo k mírné proměně v zastoupení nejčastějších šesti témat. Témata ozbrojených 

konflikt (41 % a 27 %), politika (21 % a 14 %), ekonomika (4 % a 6 %) a kultura, 

společnost, elity (3 % a 4,6 %) se shodně v porovnávaných letech držely na nejvyšších 

pozicích. Oproti roku 1999, kdy zmíněná témata ještě doplňovala sociální problematika 

(11 %) a živelné katastrofy (4,7 %), v roce 2014 se na titulní straně MF Dnes 

objevovala spíše témata spojená se sportem (16 %) či protesty (6 %). Sport se stal 
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v roce 2014 tedy druhým nejreflektovanějším tématem a v porovnání s rokem 1999 

zaznamenal jeho podíl nárůst o 14 %.  

Tematická agenda deníku Právo byla v roce 1999 obdobná jako u MF Dnes. 

Skládala se z politiky (27 %), ozbrojeného konfliktu (24,6 %), sociální problematiky 

(8 %) a živelné katastrofy (5 %). Navíc pak obsahovala i krimi (7 %), neštěstí a nehody 

lidských výrobků (6 %). V roce 2014 v článcích deníku dominoval totožně ozbrojený 

konflikt (22 %) a politika (20 %), objevily se i nehody a neštěstí (5,6 %). Nově přibyl, 

stejně jako u MF Dnes, sport (8 %) – jako třetí nejfrekventovanější téma - a 

protesty (5,6 %), dále ještě problematika terorismu (4, 6 %). 
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Závěr 

V letech 1999 až 2014 došlo na titulních stranách deníků MF Dnes a Právo 

k úbytku podílu zpráv ze zahraničí o 19 až 19,5 %. Hlavní hypotéza (H) práce, že 

dochází ke smršťování zahraničního zpravodajství, se tak potvrdila. V roce 2014 byl 

podíl zpráv ze zahraničí v rámci celkového zpravodajství v případě deníku MF Dnes 20 

%, u deníku Právo pouze 9,5 %.  

Zatímco v případě deníku Právo se jednalo o kontinuální proces, u deníku MF 

Dnes byl úbytek zahraničního zpravodajství specifičtější – ve sledovaném období 

docházelo střídavě ke klesajícím a stoupajícím tendencím. U deníku Právo výsledky 

šetření ukázaly dva zásadní mezníky. Jedná se o roky 2006 a 2012, ve kterých došlo 

ke skokovému poklesu zpráv ze zahraničí až o 10 %. Nejvyšší dosažený objem 

zahraničního zpravodajství byl u sledovaných deníků zaznamenán zejména v letech 

2003 až 2005. Obecně pak platilo, že k výraznému nárůstu docházelo v reakci na 

světové události význačného charakteru. Analýzou vývoje zahraničního zpravodajství 

se autorka zabývala v rámci hlavní výzkumné otázky (VO). 

Poklesl i počet zahraničních zpráv jako takových, který byl předmětem pracovní 

hypotézy (H1). Při srovnání let 1999 a 2014 vyplynulo, že u MF Dnes došlo k úbytku 

počtu zpráv odkazujících k událostem z mezinárodního prostoru o 60,5 %. Pokles počtu 

zpráv ze zahraničí byl v případě deníku Právo ještě výraznější, a to o 79 %.  

Výsledky analýzy dále ukázaly, že došlo k celkovému smrštění zpravodajství. 

Nelze proto s ohledem na dílčí výzkumnou otázkou (VO5) konstatovat, že by bylo 

zahraniční zpravodajství něčím nahrazováno. Autorka v rozsáhlém výzkumu, který čítal 

více než 47 tisíc kódovacích jednotek, zdokumentovala mezi roky 1999 až 2014 úbytek 

zpravodajských i publicistických textů o 24 % v případě MF Dnes a 35 % v případě 

deníku Právo. 24% pokles u MF Dnes se skládal pouze ze zahraničních zpráv, u deníku 

Právo se 35% úbytek skládal z domácích i zahraničních zpráv v poměru 1:2. 

Z analýzy geografické distribuce zpráv vyplynulo, že mediální zájem sledovaných 

deníků byl orientován převážně na euroamerický prostor. Podíl zpráv ve vztahu 

v Evropě a Severní Americe tvořil za celé sledované období shodně u obou deníků 

zhruba 70 %. Další dílčí hypotéza (H2) byla tedy rovněž verifikována. V pořadí třetím 

nejsledovanějším světovým regionem byla oblast Blízkého východu, jejíž mediální 

pokrytí dosahovalo podílu více než 12 % (VO1).  
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V rámci Evropy, která byla podrobena detailnějšímu šetření, autorka analyticky 

ověřovala hypotézu, že největší mediální pozornost bude věnována severozápadní 

oblasti kontinentu. Deníky MF Dnes a Právo severozápadní Evropě poskytly 45% a 48 

% pozornosti. I poslední hypotézu (H3) tak autorka považuje za ověřenou. Tato 

hypotéza byla stanovena především z důvodu toho, že se v oblasti nachází země, které 

jsou pro Česko z hlediska informačních toků klíčové (Trampota, Kučerová, 2010); 

rovněž i kvůli přítomnosti evropských elit.  

Druhým nejvíce sledovaným regionem se stala východní Evropa (25 % a 26 %), 

zejména kvůli nestabilitě v oblasti a množství konfliktů, kterým ve sledovaném období 

došlo. Jednalo se o boje v důsledku rozpadu někdejší Jugoslávie, válka v Čečensku i 

v Kosovu, teroristické útoky v Rusku a konflikt na východě Ukrajiny. Střední Evropa 

byla oproti tomu ve zpravodajství sledovaných deníků reflektována pouze 12% podílem 

v případě Práva a 9% v případě MF Dnes (VO2). 

Při analýze agendy zahraničního zpravodajství, která byla provedena v návaznosti 

na další dílčí výzkumnou otázku (VO4), bylo stanoveno celkem 38 zkoumaných témat. 

Výsledky ukázaly, že v roce 2014 byla shodně u obou deníků nejčastěji reflektována 

témata ozbrojený konflikt, politika a sport. Spolu s tématem krimi se tato tematická 

struktura stala vůbec nejfrekventovanější za celé sledované období. Evropa i Severní 

Amerika byly nejčastěji medializovány v souvislosti s politikou. O Blízkém východě, 

stejně jako v případě jižní a střední Asie, bylo informováno převážně ve vztahu 

k ozbrojeným konfliktům. Jižní Amerika byla nejčastěji uváděna v kontextu témat sport 

nebo neštěstí a nehody lidských výrobků. Téma krimi se stalo příznačným pro 

zpravování o Africe, stejně jako o Střední Americe. V případě východní a jihovýchodní 

Asie se zas jednalo o živelné katastrofy.  
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Summary 

In years 1999 to 2014 number of foreign news on front pages of dailies MF Dnes 

and Pravo decreased 19 – 19,5 %. Main hypothesis of final thesis that the amount of 

foreign news decreases was confirmed. In year 2014 was the share of foreign news in 

MF Dnes 20 % and in Pravo only 9,5 %. 

While in Pravo it was continual process, in MF Dnes the decrease was more 

specific – in monitored period there were decreasing and increasing tendencies. In 

Pravo results revealed two milestones in the decrease of foreign tendencies. Both years 

2006 and 2012 meant decrease 10 %. Highest amount of foreign coverage was observed 

between years 2003 and 2005. Generally we can conclude that significant raise was 

caused by world event of a significant character. Progress analysis was the focus in 

main research question.  

Also the number of foreign news decrease as this was focus of working hypothesis. 

Comparing years 1999 and 2014 MF Dnes reduced the number of foreign news by 60,5 

%. Decrease was even more significant in daily Pravo 79 %. 

Results of the analysis further reveal that there was overall decrease of coverage. 

Therefore in relation to research question (RQ5) we can not conclude that foreign news 

were replaced. In extensive research which consisted of more than 47 thousands code 

units the author documented that between years 1999 till 2014 decrease of news and 

even publicist texts by 24 % in MF Dnes and 35 % in Pravo. In MF Dnes decrease 

included only foreign news but in Pravo decrease consisted of local and foreign news in 

ration 1:2. 

From geographic analysis of news distribution it was revealed that media interest of 

monitored dailies was oriented mostly on Euroameric coverage. The ratio in relationship 

to Europe and North America consisted identically in both dailies approximately 70 %. 

Another component hypothesis (H2) was also verificated. Third most focused world 

region was Middle East which comprised of 12 %. 

In Europe which was analyzed in detail, author was verifying the hypothesis that 

biggest media focus will be on northwest part of the continent. Dailies MF Dnes and 

Pravo gave northwest Europe 45 % and 48 % of its focus. Even the latest hypothesis 

(H3) the author consideres as verified. This hypothesis was set mostly because in this 

area there are countries that are in terms of informational flow critical (Trampota, 

Kučerová, 2010); also due to the presence of European elites. 
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Second most focused region was east Europe (25 % and 26 %), mostly due to the 

instability in the area and the number of conflicts which occured during monitored time 

– fights due to disintegration of Jugoslavie, war in Chechnya and in Kosovo, terrorist 

acts in Russia and conflict in Ukraine. Middle Europe was reflected in monitored dailies 

only by 12 % in Pravo and 9 % in MF Dnes (RQ2). 

 Author was analyzing agenda of foreign news. It was monitored about 38 issues. 

In 2014 result showed that most reflected issues were armed conflict, policy and sport. 

This issues and the crime were the most reflected issues at all between years 1999 and 

2014. Europe and North America were the most publicized in connection with politics. 

The Middle East as well as South and Central Asia was informed mainly in relation to 

armed conflict. South America was mentioned mainly in the context of the sport, 

unhappiness and accidents of human products. The theme of crime has become 

characteristic for the reporting about Africa as well as Central America. In the case of 

East and Southeast Asia It was a natural disaster. 
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