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Abstrakt 

 Bakalářská práce na téma „Srovnání mediálního zájmu o československé/české 

sportovce na letních olympijských hrách v Ciudad de México v roce 1968 a Londýně v 

roce 2012“ má za cíl porovnat zvolené olympijské hry z pohledu mediálního zájmu o 

československé/české sportovce v denících Československý sport, Sport, Mladá fronta, 

Mladá fronta Dnes, Rudé právo a Právo. Za využití kvantitativní obsahové analýzy bylo 

zkoumáno, jaký prostor našim sportovcům média věnují. Srovnání intenzity zájmu 

probíhá nejen mezi roky 1968 a 2012, ale i mezi deníky samotnými. Na základě 

vyhodnocení výsledků kvantitativní obsahové analýzy je poukázáno na změny, které 

nastaly ve vývoji sportovní žurnalistiky. 

 

Abstract 

The main goal of this bachelor thesis, „Comparison of media interest in 

Czechoslovakia/Czech athletes at summer Olympic Games in Ciudad de Mexico in 1968 

and London in 2012“, is to compare the media interest in Czechoslovakia and Czech 

athletes in Československý sport, Sport, Mladá fronta, Mladá fronta Dnes, Rudé právo a 

Právo newspapers, during two summer Olympic Games concretely the one in Ciudad de 

México (1968) and in London (2012). The quantitative content analysis was used to find 

out how much of the space was given to our athletes in each kind of newspapers. I made 

the comparison of those two years and also the comparison of every each newspapers. 

Results of the analysis shows the differences and progress in the sports journalism. 
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Úvod 

Letní olympijské hry připoutají každé čtyři roky miliony diváků po celém světě 

k televizním obrazovkám, miliony lidí přijedou sportovce povzbudit osobně a ostatní 

alespoň pasivně přijímají informace z dějiště her. Olympijským hrám se nelze nikde a za 

žádné situace zcela vyhnout, takovým fenoménem v době jejich trvání jsou. Média každý 

den přináší svým divákům, čtenářům nebo posluchačům aktuální zprávy o průběhu 

olympiády. Zkrátka během oněch tří týdnů jejího trvání, jako by nic jiného neexistovalo. 

Proto jsem si pro svou práci vybrala právě je. Pro porovnávání mediálního zájmu o české, 

respektive československé, sportovce byly vybrány hry v Mexiku 1968 a Londýně 2012. 

Tyto olympiády byly vybrány záměrně, neboť na obou olympiádách získali 

českoslovenští a čeští sportovci podobný počet medailí. Z Mexika dovezli olympionici 

13 medailí, z Londýna o tři méně. Navíc mým úkolem bylo na základě získaných 

výsledků poukázat, jak se vyvíjela sportovní žurnalistika, proto se dalo předpokládat, že 

čím více let mezi olympiádami uplyne, tím budou ony změny patrnější. 

Pro srovnávání mediálního zájmu byla vybrána tři shodná periodika vydávaná jak 

v roce 1968, tak i 2012, byť pod jiným názvem. Zkoumán byl Československý sport a 

Sport jako zástupci sportovního periodika, Mladá fronta a Mladá fronta Dnes, které jsou 

považovány za seriózní tisk a navíc se těší oblibě u velkého počtu čtenářů, a Rudé právo 

a Právo, které je známé pro svou levicovou orientaci a stejně jako Mladá fronta má velkou 

základnu svých čtenářů. 

V této bakalářské práci je využívána kvantitativní obsahová analýza. Data, která 

jsou pomocí této analýzy získána, jsou dále zpracována a následně vyhodnocena. Oproti 

tezím závěrečné práce však došlo ke změně ve volbě metody. Původně měla být použita 

i kvalitativní analýza, avšak vzhledem k cílům práce, stanoveným výzkumným otázkám 

a požadovanému rozsahu bakalářské práce, považuji kvantitativní obsahovou analýzu za 

dostačující metodu k následujícímu výzkumu. Nepatrně byly pozměněny i kapitoly, 

obzvláště v teoretické části, především z důvodu logické návaznosti. 
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1. Teoretická východiska 

1.1 Olympijské hry v Mexiku 1968 

Devatenácté letní olympijské hry se konaly v říjnu roku 1968 v hlavním městě 

Mexika Ciudad de México. Tato událost nebyla výjimečná jen po sportovní stránce, ale 

byla protnuta politickými událostmi jak v Československu, tak v USA, i samotném 

Mexiku. I přesto však, zvláště pro československé sportovní nadšence, šlo o 

nezapomenutelnou událost – českoslovenští sportovci přivezli 13 medailí, což je jeden 

z největších počtů v historii Československa vůbec. V celkovém umístění v počtu medailí 

se tak umístili na neuvěřitelném sedmém místě. 

Do Mexika podle statistiky ČOV (2012) dorazilo 5 516 sportovců, z toho 122 

sportovců byli právě zástupci Československa. Ti, během čtrnácti dnů trvání olympiády, 

vybojovali sedm zlatých medailí, dvě stříbrné a čtyři bronzové. Nejúspěšnější 

sportovkyní se stala gymnastka Věra Čáslavská, která získala čtyři zlaté medaile (osmiboj 

jednotlivkyň, v prostných, v přeskocích a na bradlech), k nimž připojila i dvě medaile 

stříbrné (cvičení na kladině a ve družstvu sportovních gymnastek). ČOV (2012) dále 

uvádí, že „vedle Čáslavské vybojovali další zlaté medaile Miloslava Rezková ve vypjatém 

finále skoku vysokého, Jan Kůrka ve střelbě z malorážky vleže a mladičká Milena 

Duchková ve skocích do vody z věže. O čtyři bronzové medaile se zasloužili Ludvík Daněk 

v hodu diskem, Miroslav Zeman v nejlehčí a Petr Kment v nejtěžší váhové kategorii 

zápasu řeckořímského a družstvo volejbalistů.“ Celkově se na olympiádě v Mexiku 

soutěžilo ve 26 sportech (172 disciplínách). 

Přitom účast československých sportovců byla vzhledem k srpnové okupaci 

vojsky Varšavské smlouvy ohrožena. Denisa Svobodníková (2012) ve svém článku pro 

Hospodářské noviny o olympiádě v Mexiku popisuje, jak Československo podalo stížnost 

k Mezinárodnímu olympijskému výboru. S odvoláním na olympijskou chartu požadovalo 

vyloučení všech zemí podílejících se na okupaci. František Kolář in Svobodníková (2012) 

celou situaci komentuje následovně: „Charta uvádí, že her se nesmí zúčastnit stát, který 

je agresorem ve válečném konfliktu. Olympijský výbor to však vůbec nevzal v potaz“. 

Československo původně chtělo celé hry bojkovat, avšak vzhledem k vyššímu nařízení 

z Moskvy se her nakonec zúčastnilo. Lidé se ještě více semkli a podporovali 

československé sportovce, jak jen to šlo. I sportovci vyjadřovali svůj nesouhlas 

k politické situaci v Československu. Svobodníková (2012) zmiňuje, že „Čáslavská na 
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protest proti sovětské okupaci podepsala jeden z klíčových dokumentů Pražského jara, 

manifest 2000 slov z června 1968 a své medaile z Mexika symbolicky věnovala 

představitelům Pražského jara v čele s Alexandrem Dubčekem. Podpis pod manifestem 

odmítla odvolat, což ji vystavilo mediálnímu bojkotu.“ Kolář in Svobodníková (2012) 

dále uvádí, jak celá situace v praxi vypadala: „Zmínit její jméno v novinách, to 

neexistovalo. Napsalo se třeba, že to byly jedny z nejúspěšnějších her, že jsme vyhráli 

sedm zlatých medailí, ale už se neřeklo, kdo je vyhrál“.  

Tato olympiáda byla pro Čáslavskou tou poslední, po ní totiž ukončila svou 

sportovní činnost. Ještě než se tak rozhodla, stihla se během her provdat za jiného 

československého reprezentanta – Josefa Odložila. K nejznámější politické demonstraci 

však došlo na stupni vítězů. Američtí atleti Tommie Smith (vítěz běhu na 200 metrů) a 

John Carlos (třetí místo) během americké hymny zvedli ruce zatnuté v pěst na podporu 

černošskému hnutí Black Power a všem utlačovaným Afroameričanům. IDNES (2008) 

uvádí, že kromě černých rukavic, které měli atleti na sobě, si pro medaile přišli v černých 

ponožkách, „což měl být symbol chudoby černošského obyvatelstva, Smith měl na krku 

černý šátek jako symbol černé hrdosti. Stříbrný medailista, Australan Peter Norman, 

vyjádřil s jejich odsouzením rasové diskriminace sympatie – a všichni tři měli odznaky 

iniciativy Olympijský projekt pro lidská práva.“ Všichni tři atleti byli vyloučeni ze svých 

týmů, museli opustit olympijskou vesnici a do svých zemí se vrátili nikoli jako oslavovaní 

vítězové, ale jako kritizovaní psanci. 

Ani pořádající zemi se nevyhnuly protipolitické demostrace. Krátce před 

zahájením olympiády vyšli do ulic mexičtí studenti žádající po své vládě akademickou 

svobodu a kroky vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti. Svobodníková (2012) popisuje tento 

protest následovně: „Vláda situaci nezvládla a demonstraci zmasakrovala. Oficiálně 

přiznala 28 mrtvých, skutečná čísla ale byla desetkrát vyšší. Olympijský výbor jen chabě 

konstatoval, že jde o vnitřní záležitost Mexika.“ 

I přes všechny tyto politické protesty byla olympiáda v Mexiku v mnoha ohledech 

unikátní. Na stránkách Mezinárodního olympijského výboru (2013) lze najít několik 

poprvé. Poprvé se letní olympijské hry konaly v Latinské Americe a zároveň v nejvyšší 

nadmořské výšce (2 300 metrů), her se jako samostatný stát účastnilo východní Německo 

a Kuba, bylo překonáno 43 světových rekordů, americký výškař Dick Fosbury předvedl 

poprvé styl flop, vítězové se poprvé museli podrobit dopingovým testům na narkotika a 
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jiné stimulanty, na běžeckých tratích byl využit tartan, a i když byly časy sportovců 

měřeny manuálně, vůbec poprvé bylo využito i elektronického měření. 

 

1.2 Olympijské hry v Londýně 2012 

Na přelomu července a srpna se v roce 2012 uskutečnily třicáté letní olympijské 

hry v Londýně. Hlavní město Spojeného království se tak stalo prvním městem na světě, 

které hostilo olympijské hry potřetí v historii (předtím v letech 1908 a 1948). Podle 

statistik ČOV (2012) narostl počet sportovců na 10 820, mezi nimiž bylo 133 českých 

reprezentantů. Soutěžilo se ve 36 sportech, tj. ve 302 disciplínách. Nejúspěšnějším 

závodníkem se stal plavec Michael Phelps, který si na této olympiádě doplaval pro čtyři 

zlaté a dvě stříbrné medaile. 

Čeští sportovci opět potěšili své příznivce. Dovezli totiž deset medailí, čímž se 

v konečné tabulce národů s největším počtem medailí umístili na devatenáctém místě, což 

v neuvěřitelně silné konkurenci bylo považováno za obrovský úspěch. ČOV (2012) uvádí: 

„Olympijskými vítězi se stali veslařka Miroslava Knapková, oštěpařka Barbora 

Špotáková, moderní pětibojař David Svoboda a biker Jaroslav Kulhavý. Stříbrné medaile 

získali kajakář na divoké vodě Vavřinec Hradílek, skifař Ondřej Synek a tenisový pár 

Andrea Hlaváčková, Lucie Hradecká, bronz přidali Zuzana Hejnová v běhu na 400 metrů 

překážek, střelkyně Adéla Sýkorová v malorážce na 3x20 ran a čtyřkajak ve složení Jan 

Štěrba, Josef Dostál, Daniel Havel a Lukáš Trefil v závodě na 1000 metrů.“  

Tentokrát měli čeští reprezentanti mnohem více komfortu, než tomu bylo 

v Mexiku. Mohli se soustředit jen na své výkony, nikoli se zabývat domácí politickou 

situací. Vymizelo tak hrdinství jednotlivých sportovců, kteří i přes hrozící postihy dali 

skrze sport najevo, jak moc s daným režimem v zemi nesouhlasí. Neobjevila se ani žádná 

hvězda typu Zátopek či Čáslavská, jichž silné životní příběhy táhnou dodnes.  

V Londýně byl speciálně pro české sportovce i fanoušky zřízen Český dům, před 

kterým klikoval doubledecker Davida Černého. Oproti předchozí olympiádě v Pekingu 

se Český dům dočkal mnoho inovací a vylepšení.  Agentura AP, která hodnotila všechny 

stánky, ten český ocenila nejvyšším počtem bodů ze všech. Jeho výstavba ovšem nebyla 

levnou záležitostí. Podle dostupných informací vyšel na 90 milionů korun. „Ale byla to 

nejlepší možná reklama českému sportu. Nemělo by to být jen zázemí pro fanoušky, ale 
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tento projekt má široký kontext. Má prezentovat sport, ale i český průmysl, vědu, kulturu, 

vzdělání,“ řekl pro lidovky.cz místopředseda ČOV Jiří Kejval (2012). Polovinu z této 

ceny zaplatil stát a o druhou se podělily soukromé subjekty. Z Českého domu opět 

vysílala Česká televize své rozhovory s olympioniky, k dispozici však byly i velkoplošné 

obrazovky s promítanými závody a soutěžemi, dále trenažery, které si mohli návštěvníci 

vyzkoušet, fanoušci se pravidelně setkávali s českými reprezentanty a mnoho dalšího. Na 

stránkách Českého domu (2012) lze nalézt informaci, že návštěvníků v jeden moment 

mohlo být až 2 500.  

Zajímavé je ještě porovnat olympiádu v Mexiku a Londýně z finančního hlediska. 

Frank Zarnowski ve své studii zjišťoval cenu jednotlivých letních olympijských her od 

Athén (1896) až po Atlantu (1996). Pořádání olympijských her vyšlo Mexiko na 175 

milionů dolarů – 98 milionů stálo vystavění stadionů, olympijské vesnice a ostatních 

stavebních prací ve městě. Zbylých 77 milionů dolarů pak stálo samotné pořádání her. 

Největším příjmem byla dotace od mexické vlády, která ze svého rozpočtu uvolnila 56 

milionů dolarů. Oproti tomu celková suma pro pořádání olympiády v Londýně se 

vyšplhala až na 9,3 mld liber, tedy přes tři sta miliard korun. Michala Moravcová (2012) 

pro Novinky.cz uvedla, že „Londýňané na tuto sportovní akci přispěli částkou 625 

miliónů liber a náklady na postavení nového olympijského stadionu s kapacitou 80 000 

míst byly 496 miliónu liber oproti původně plánovaným 280 miliónům liber.“  I z těchto 

čísel jasně vyplývá, jaký obrovský rozdíl je mezi olympiádami z let 1968 a 2012. 

 

1.3 Média a sport 

1.3.1 Masová média 

Médium, slovo pocházející z latiny, které můžeme přeložit jako prostředek, 

prostředník, či zprostředkovatel. Jak uvádí Jirák s Köpplovou (2009, s. 36): „Tedy to, co 

něco zprostředkovává, co zajišťuje prostředí, v němž se něco odehrává.“ Na tento pojem 

můžeme narazit jak ve vědách přírodních, tak i v teorii sociální komunikace. „A právě 

obory, které se věnují různým projevům mezilidské, sociální komunikace, označují 

pojmem médium/média to, co zprostředkovává někomu nějaké sdělení (pomáhá vyjádřit 

vůli, zprostředkovává poznatek či zkušenost, nabízí názor, baví apod.), tedy médium 

komunikační. Médiem však můžeme označit také technologie zajišťující přenos či příjem, 
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případně lidi, kteří produkují (nebo distribují) mediální obsahy. Zkrátka pojem médium 

má široké spektrum využití. 

V současné době je pojem masová média používán relativně často, někdy však ne 

zcela správně. Pod masová média Jirák a Köpplová (2009, s. 21) zahrnují „periodický 

tisk (čili především noviny a časopisy určené široké veřejnosti) a rozhlasové a televizní 

vysílání, ale stále častěji také veřejně dostupná sdělení na internetu, ať již mají povahu 

výstupu výrobní organizace (např. zpravodajské portály), akumulace uživatelských 

příspěvků (servery typu YouTube), individuálních počinů (např. autorské blogy), popř. 

kontaktních sebeprezenčních nástěnek (Facebook).“ Masová média mají společné to, že 

zacilují na velké množství lidí (masy) aktuálně a rychle, těší se tak velké popularitě a jsou 

veřejné povahy. 

Stejní autoři (2009, s. 21) nacházejí společné rysy pro masová média 

v následujících charakteristických rysech: 

a) „Díky technickým, organizačním a distribučním možnostem jsou 

(potenciálně) dostupné neomezenému množství adresátů/uživatelů a (reálně) 

využívané jejich velkým počtem; 

b) nabízejí těmto uživatelům obsahy, které pro ně mohou být z různých důvodů 

(pro poučení, orientaci ve světě, návody na jednání i jako zdroj zábavy) 

použitelné; 

c) tyto obsahy nabízejí průběžně nebo pravidelně a 

d) na zájmu a potřebách uživatelů namnoze závisí samotná existence těchto 

forem komunikace (ať z důvodů ekonomických, nebo politických, např. 

stranických).“ 

Britský sociolog médií Denis McQuail in Jirák, Köpplová (2009, s. 21) konstatuje, 

že pojem masová média odkazuje k „organizovaným prostředkům komunikování, jež je 

otevřené, děje se na dálku, dostává se v krátkém čase k mnoha lidem.“ Dále vysvětluje, 

jaký obrovský vliv má působení masových médií na sociální, kulturní a politický život 

společnosti. 

Masová média plní mnoho funkcí, které jsou však závislé na daném místě a čase, 

stejně tak jako na politické a sociální situaci, kulturním kontextu, typu společnosti a 

mnoho dalšího. Jak uvádí Burton s Jirákem (2001, s. 142) „mluvíme-li v souvislosti 
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s médii o jejich „funkcích“, zkoumáme, k čemu mají média doopravdy být, co skutečně 

dělají a jaký se zdá být účel jejich existence.“ Mezi základní funkce řadí stejní autoři 

funkci zábavní. Ta přináší publiku potěšení a pobavení a zároveň odvádí jeho pozornost 

od sociálních problémů a křivd. Další funkcí je funkce informační. Média poskytují 

veřejnosti zprávy o událostech po celém světě, a tím publiku formují představy o něm. 

Zároveň nabízí jeden z ucelených názorů na danou situaci. Funkce kulturní je obsažena 

v materiálech, které publiku předkládají média – v nich se naše kultura odráží. Tyto 

materiály pak udržují a předávají kulturu dál, není tedy stálá, ale kontinuálně se vyvíjí. 

Vytváří také masovou kulturu nezávisle na množství subkultur nacházejících se na daném 

území. Média také plní funkci sociální, když přináší publiku ukázky ze života jedinců, 

jejich jednání, interakce a společenských skupin. Tyto příklady mohou sloužit k lepší 

socializaci jedince a k utváření povědomí o tom, jaké společenské chování a jednání je 

přípustné, a které nikoli. Poslední funkcí, avšak funkcí velice je důležitou, je politická 

funkce. Média poskytují publiku informace o politické situaci, událostech a tématech. 

Média tak dokáží ovlivnit veřejné mínění tím, že upoutají pozornost publika na téma, 

které by jinak v kupě zpráv zaniklo, usnadňují publiku pochopit fungování politické sféry, 

navozují pocit, že se publikum aktivně zapojuje do vytváření politické sféry, a také 

formují názory na různé politické události. 

Komunikace v současné společnosti se vyznačuje tím, že je dostupná v zásadě 

všem – můžeme ji proto označit pojmem masová. Obsah této komunikace je jednoduchý 

a pro všechny snadno pochopitelný a srozumitelný. Tento typ komunikace proto usnadnil 

vznik masových médií, která zacilují na co největší skupinu lidí. Jak ve své publikaci 

zmiňuje Jirák a Köpplová (2009, s. 45-46): „Společenský dopad těchto médií se mimo 

jiné projevuje v tom, že postupem času vytvářejí svébytnou sféru komunikačních aktivit 

spojených s určitým životním stylem, s naplňováním volného času, zábavou, ale i 

rozhodováním jednotlivců ve věcech společného i individuálního zájmu. Tato svébytná 

sféra komunikačních aktivit se zpravidla označuje jako masová komunikace. Pro masová 

média je příznačné, že v procesu masové komunikace  

1. nabízejí obsahy (sdělení) určené prvotně ke krátkodobému užití (jako je 

zpravodajství a zábava), které mají aktuální charakter (zpravodajství) a jsou 

2. produkovány formálními organizacemi s vnitřní hierarchií pravomocí a 

odpovědností, užívajícími vyspělé technologie sloužící k multiplikaci 
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vyrobeného sdělení a jeho distribuci s pomocí rozmanitých zprostředkujících 

technik, aby se dostaly 

3. k masovému, disperznímu a anonymnímu publiku (k velkému, rozptýlenému a 

neuzavřenému počtu lidí), a to 

4. veřejně, tedy bez omezení přístupu, 

5. převážně jednosměrně, tedy bez možnosti výměny role podavatele a příjemce, 

popř. s technologicky organizovanou interaktivitou, a 

6. nepřímo, tedy s odloženou a institucionalizovanou zpětnou vazbou, a to vše 

7. s určitou periodicitou produkce, která je 

8. nabízena pravidelně, resp. průběžně, 

9. přičemž toto publikum je složeno z jednotlivců zapojených do svých 

sociálních vazeb a aktivně nakládajících s tím, co jim média nabízejí.“ 

 

1.3.2 Tisk 

Jedním typem masového média je právě tisk. Pod tento široký pojem lze podle 

Bednaříka, Jiráka a Köpplové (2011, s. 16) zahrnout především „periodika, tedy víceméně 

pravidelně vycházející noviny (v dnešní době především deníky) a časopisy určené široké 

veřejnosti, a v omezenější míře i tiskoviny neperiodické (jedinečné či příležitostné), 

popřípadě periodické tiskoviny určené úzkému okruhu zájemců (např. odborné 

časopisy).“  

Masový tisk se začal ve světě rozvíjet na začátku 19. století, v Evropě zhruba o 

půl století později. Na trhu tak najednou byly k dispozici dva druhy tisku – tisk „seriózní“, 

který se věnoval politickým a ekonomickým tématům a byl určen především pro 

majetnější a vzdělanější obyvatelstvo; a právě masový tisk. Ten byl z hlediska nákladů 

dražší a lišil se i obsahem. Text byl upravován pro jedince s nižší vzdělaností a více se 

věnoval populárním tématům. Hojně využívána byla také grafická úprava obsahu a 

ilustrace s fotografiemi (ty začaly převažovat nad slovním sdělením). Jirák a Köpplová 

(2009, s. 82) shrnují výše zmíněné následovně: „Z toho plyne, že noviny a časopisy jako 

komunikační prostředek určený původně ke skupinové komunikaci (např. mezi 
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obchodníky, stoupenci jedné politické ideje či mezi vědci) se staly v průběhu 19. století 

pro stále větší počet zdrojem sdělení o událostech, zážitcích a zkušenostech obecnější 

povahy.“ České země nepoužívaly termín masový tisk, nýbrž tisk bulvární. Jeho rozmach 

nastal až v první polovině 20. století, tedy o mnoho později než ve vyspělejších částech 

světa. 

Pokud se zaměříme na současná tištěná média z hlediska sportu, zjistíme, že v 

podstatě v každém periodiku je možno nalézt stránky věnované sportovnímu dění. Jak 

uvádí Děkanovský (2008, s. 42), je v případě periodika, které chce získat co nejširší 

čtenářskou obec, nezbytné, aby sportu věnoval značný prostor. „Poučná je v tomto ohledu 

historie polistopadových Lidových novin, které zprvu sport prezentovaly jen jako zcela 

okrajovou záležitost a omezovaly své reference o něm pouze na strohé výsledkové 

zpravodajství. Postupem času se ukázalo, že taková koncepce zásadním způsobem zužuje 

profil čtenářské obce, které jsou noviny schopny oslovit.“ Postupem času tak přibyly 

reportáže z utkání, rozhovory s hráči, komentáře odborníků a celkově se sportovní 

události stále více přibližovaly čtenářům. I přesto, ale většina deníků informuje o 

sportovních událostech až na posledních stranách svého periodika. Obecně také tištěná 

periodika informují především o fotbale a hokeji, jakožto dvou nejoblíbenějších sportech 

v České republice, následuje tenis a atletika. Při konání velké sportovní akce (jako je např. 

mistrovství Evropy/světa, olympijské hry, aj.) mnohá tištěná média do svých vydání 

zařazují speciální přílohu k dané sportovní události. 

 

1.3.3 Zpravodajství 

Jak již bylo zmíněno výše, média plní mnoho rozličných funkcí od zábavní až po 

politickou. Mezi všemi těmito funkcemi má zvláštní postavení zpravodajství. Trampota 

(2006, s. 23) zpravodajství definuje jako „nabízení informací (tzv. zpráv) o rozmanitých 

událostech, které by mohly být pro příjemce důležité, užitečné – nebo alespoň zajímavé. 

Právě pro svou předpokládanou důležitost či užitečnost jsou zprávy považovány za 

významný atribut médií, dokonce někdy za jednu ze společenských „funkcí“ komunikace. 

My, jako publikum, je pokládáme za věrohodné. 

Problém může nastat při rozhodování o tom, co zpráva je a co není. Které události 

do zpravodajství zařadit s tím, že jsou důležité a pro publikum atraktivní, a které nikoli. 

V tomto rozhodování nám může pomoci koncept Mari Rugeové a Johanna Galtunga, kteří 
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na základě analýzy tištěného zahraničního zpravodajství dospěli ke 12 zpravodajským 

hodnotám. Trampota (2006, s. 24) zpravodajskými hodnotami označuje vlastnosti, 

„kterými musí událost disponovat, aby se mohla stát zprávou (někdy se také mluví o 

„zpravodajské hodnotě“ jako souhrnné kvalitě události a o jednotlivých vlastnostech, 

z nichž se tato celková zpravodajská hodnota skládá jako o „faktorech zpravodajské 

hodnoty“)“ (citováno podle Staaba, 1990; in Trampota, 2006).  Mezi ony hodnoty podle 

zmíněných dvou severských badatelů patří: frekvence, práh pozornosti, jednoznačnost, 

význam, souznění, překvapení, kontinuita, variace, vztah k elitním národům, vztah 

k elitním osobám, personalizace a negativita. Trampota (2006) uvádí i další zpravodajské 

hodnoty, tentokrát však podle Westerstahla a Johanssona, kteří si vystačili jen s pěti 

hodnotami. Za klíčové pro výběr zpráv považují důležitost, blízkost, dramatičnost, přístup 

a ideologii. 

Podle očekávání je hlavní funkcí zpravodajství informovat publikum. Při 

pozornějším sledování oněch zpráv je však možné si všimnout, že se jich objevuje pouze 

omezené množství, zprávy se opakují a zároveň se liší v závislosti na druhu média. Na 

základě těchto poznatků začaly vznikat typologie zpráv. Nejčastěji je využívána typologie 

podle tematického zaměření, jejíž příkladem může být typologie Johna Hartleyho in 

Trampota (s. 29, 2006), „jenž za základní tematické typy zpráv považuje: 

 politické události, které jsou ve zprávách nejčastěji definovány vládou, 

parlamentem a představiteli politické sféry; 

 ekonomické události, které jsou podle autora nejčastěji prezentovány na 

pozadí soukromých společností a členů jejich řízení; 

 zahraniční události, obvykle popisované jako vztahy vlád mezi sebou; 

 domácí události, které disponují širokou škálou referentů od zpráv 

odehrávajících se na pozadí konfliktu po „lidsky jímavé příběhy“ (human 

interest stories, někdy též „hluboce lidské příběhy“, v českém novinářském 

profesním slangu „há-el-péčka“); 

 příležitostné události, mezi které autor řadí příběhy o neštěstích, celebritách 

a podobně; 

 sport, který většinou akcentuje mužské sporty a svět profesionálního sportu.“ 
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1.3.4 Agenda setting 

Pojem agenda setting můžeme z angličtiny přeložit jako nastolování agendy či 

uvádění témat. Nastolování agendy tak podle Jiráka a Köpplové (2009) ovlivňuje to, jak 

lidé přemýšlejí a jakou důležitost daným událostem přikládají. Stejní autoři uvádí, že 

„teorie nastolování agendy tedy hledá odpověď na otázku, proč se některé informace o 

některých tématech stanou součástí veřejné debaty, zatímco jiná zůstanou stranou 

pozornosti, a proč jsou některá témata vnímána veřejností jako závažnější než ostatní – 

přičemž médiím se v tomto procesu přisuzuje významnou roli.“ 

Jiné vysvětlení agenda setting přináší McCombs (2009, s. 26): „Editoři a vedoucí 

zpravodajství každý den vybírají a zveřejňují zprávy, čímž zaměřují naši pozornost a 

ovlivňují, která denní témata vnímáme jako nejdůležitější. Schopnost ovlivňovat 

významnost témat ve veřejné agendě se označuje jako schopnost zpravodajských médií 

nastolovat agendu.“ 

Čtenáři nemají šanci sami sledovat veškeré dění na světě, a proto spoléhají na 

média, která jim ony události zprostředkovaně přináší. Vkládají v ně tak důvěru, že 

vyberou události nejdůležitější a správně rozložené. Proto je pro média výběr témat tak 

rozhodující. Burton a Jirák (2001, s. 239-240) dodávají, že „média (editoři, vedoucí 

vydání, redaktoři, sami novináři) zprávy třídí a vybírají a tím, že si je vybírají, vybírají 

agendu témat, jež se dostanou do zorného pole příjemců, a vzbuzují tak dojem, že jsou – 

v daném dnu či týdnu – nejdůležitější.“ 

Aby zpráva byla do tisku vybrána, musí co nejvíce splňovat princip 

zpravodajských hodnot, které již byly zmíněny výše. 

 

1.3.5 Mytologie zpravodajství 

Dnešní zpravodajství je v mnoha případech předkládané publiku jako příběh. 

V něm jsou zahrnuty různé představy, ideály a hodnoty, které jsou dále šířeny za pomoci 

mnoha prostředků. Trampota (2006, s. 68) ve své knize uvádí: „V sociální vědě se tyto 

soubory převažujících představ, hodnot a ideálů zpravidla označují výrazem „ideologie“, 

tradují se v podobě „mýtů“ (ty pak tvoří „mytologii“), tedy obecně sdílených příběhů, 

které jsou „za“ a „pod“ kulturní produkcí dané společnosti a představují jakési 

archetypální příběhy.“ To znamená, že nám při čtení zpráv může připadat, že už jsme 
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podobnou zprávu kdysi dávno četli. Základní schémata vyprávění se totiž cyklicky 

opakují. Trampota (2009, s. 69) doplňuje, že ve zprávách jsou mýty, které nám vyprávějí 

nejen o událostech z minulosti, ale také o tom, co se děje pořád. Lule (2001, s. 20) ve své 

knize píše, že nejčastějšími mýty ve zpravodajství jsou potopy a požáry, neštěstí a triumf, 

zločin a trest, bouře a sucho, smrt a zrození, vítězství a prohra.  

Jak již bylo zmíněno výše, mýty ve zpravodajství vykazují jistou podobnost, které 

si pozorný čtenář všimne. Lule (2001, s. 21) to vysvětluje následovně: „Nabízejí a opakují 

příběhy, přejímají příběhy z opravdového života. Vyprávějí příběhy, které konfrontují 

témata sociálního, veřejného života a používají tyto příběhy, aby instruovaly a 

informovaly. Jsou to morální pohádky. Varují před neštěstím a nemocemi, degenerací a 

rozpadem, nabízejí dramata řádu a nepořádku, potvrzené spravedlnosti a spravedlnosti 

popřené. V praxi by to vypadalo tak, že redaktor zprostředkuje čtenáři reportáž z nějakého 

sportovního klání, která je však doplněna o předchozí zkušenosti a fakta z minulosti. Tím 

je utvořen jakýsi celek, který se skládá z mnoha obrazů ze současnosti i minulosti, a teprve 

tento nový souhrn je předkládán čtenáři. 

Lule (2001, s. 22) si všiml jistých mystických příběhů ve zpravodajství, které se 

po určité době opakují. Jde o sedm základních mýtů: 

 Oběť – ve sportovním zpravodajství by šlo o sportovce, který by kvůli zranění 

nemohl nastoupit k utkání či závodit. 

 Obětní beránek – jde o hráče, či sportovce, který svým nevhodným chováním 

poškodí svůj tým nebo družstvo. Sám Lule pak uvádí (2001, s 22): „Ztělesňuje 

vinu za zlo, často pomáhá naplňovat jednu z rolí mýtu (…). Tento archetyp 

dramatickou formou vypráví o tom, co se stane těm, kteří poruší nebo ignorují 

společenské konvence.“ 

 Hrdina – hrdinou může být jakýkoli sportovec, který v utkání nebo soutěži 

předvede obdivuhodný výkon. Pokud je jeho vítězství umocněno silným 

příběhem, tím lépe. Zprávy o hrdinech ukazují čtenářům, že i oni mohou 

dosáhnout úspěchu. 

 Dobrá matka – v roli dobré matky se ocitají trenéři, případně funkcionáři, kteří 

mají na starost celý tým. O tento tým se starají a nabízejí jim komfort i 

ochranu. I sportovec jako takový může být dobrou matkou – v případě potřeby 
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pomáhá mladším kolegům (ať už soupeřům nebo spoluhráčům), a nejde tvrdě 

za vítězstvím, ale ctí principy férové hry. 

 Podvodník – tento mýtus zobrazuje krutého člověka, který je zčásti veden 

zvířecími instinkty. Do této kategorie bychom mohli zařadit excesy Tomáše 

Řepky, který se s příchodem na fotbalové hřiště změnil v jiného člověka, než 

jakým třeba ve skutečnosti je. 

 Jiný svět – s jiným světem je možné se setkat v mnoha sportovních klání, kde 

se mezi sebou utkávají sportovci z celého světa. Každý z těchto sportovců má 

jiné podmínky ke sportování, ctí jiné hodnoty a dodržuje odlišné tradice. 

 Potopa – potopa často přichází jako trest. Neúspěšný trenér, který prohrál 

mnoho utkání, je z týmu odvolán, protože nesplnil očekávání, která do něj tým 

vložil. Účinky potopy jsou devastující a víceméně trvalé. 

 

1.4 Zkoumaná periodika 

1.4.1 Sport 

Deník Sport u nás začal vycházet již v roce 1953, a to pod názvem Československý 

sport. Byl to první deník, který se věnoval výhradně jen sportu. Ze začátku byl vydáván 

pouze dvakrát týdně, postupem času však začal vycházet častěji a v současné době je k 

dostání každý den. Nyní, jak uvádí stránky Czech news center (2014), je „jeho součástí 

jsou úterní příloha Český hokej, středeční Český fotbal a páteční Sport magazín s 

televizním programem zaměřeným na sportovní přenosy. Každý den si Sport přečte 

přibližně 250 000 lidí – to je jen pro srovnání třináct vyprodaných letenských stadionů 

vedle sebe. Obsahovou prioritou sportu jsou původní rozhovory, témata, sportovní 

analýzy a komentáře i statistický a výsledkový servis.“ Podle Unie vydavatelů (2014) je 

deník Sport 4. nejčtenějším deníkem za 2. a 3. čtvrtletí roku 2014 s 258 000 čtenáři. 

Nejčtenějším deníkem zůstává dlouhodobě Blesk (1 122 000 čtenářů), na druhém místě 

je další sledovaný deník Mladá Fronta DNES (695 000), třetí skončilo Právo (342 000). 

Webové stránky Deníky (2014) uvádí, že „od roku 2001, kdy společnost Ringier 

ČR a.s. skoupila více než 51% akcií tohoto deníku, se stala majoritním vlastníkem 

sportovních novin a roku 2003 s odkupem zbývajících akcií se Ringier ČR a.s. stal jediným 

vlastníkem deníku Sport.“ V roce 2013 pak odkoupilo dceřinou společnost Ringier Axel 
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Springer CZ duo podnikatelů Daniel Křetinský (mj. vlastník pražské fotbalové Sparty 

Praha) a Patrik Tkáč.  

V roce 1968 byl šéfredaktorem Československého sportu, nyní Sportu šéfuje 

Lukáš Tomek. Změna za téměř 40 let nenastala jen po vzhledové stránce a četnosti 

vydání, ale i v počtu stran. Československý sport měl nejčastěji kolem 8 stran, kdežto u 

Sportu je to průměrně stran 24. 

 

1.4.2 Mladá fronta 

Mladá fronta Dnes v roce 2014 oslavila již 69 let na trhu. Poprvé totiž vyšla již 

během konce druhé světové války. Jak se píše na stránkách MF (2014): „Vydavatelství 

Mladá fronta se zrodila ještě na barikádách, v pražských ulicích se bojovalo, když 

dopoledne 9. května 1945 vyběhly z tiskárny v Panské číslo 8 skupiny kamelotů a 

vyvolávaly: Mladá fronta právě vyšla! Tak vypadaly první hodiny, kdy se začala rodit 

nová značka, která měla na mnoho desetiletí ovlivnit několik generací především mladých 

lidí.“ Mladá fronta totiž byla založena jako orgán Svazu české mládeže, později 

Československého svazu mládeže a Socialistického svazu mládeže. 

Kolektiv autorů (2002b, s. 221) uvádí, že „od ledna 1990 je vydavatelem 

vydavatelství a nakladatelství Mladá fronta, od září 1990 MaF a.s., od roku 1992 MaFra 

a.s. a název byl změněn na Mladá fronta Dnes.“ Mladá fronta tedy v současné době spadá 

pod mediální skupinu MAFRA, která mimo jiné také vydává Lidové noviny, Metro, 

5plus2, spravuje internetové portály iDNES a lidovky.cz a zastupuje i hudební televizní 

stanici Óčko. 

Mladá fronta má podle MAFRY (2014) za cíl především následující: „Podávat 

pravdivý a plnohodnotný obraz o světě, ve kterém žijí jeho čtenáři. Součástí tohoto obrazu 

musí být aktuální a kvalitní zpravodajství, stejně jako užitečné servisní informace či 

oddechové čtení ve specializovaných přílohách.“ Mladá fronta se profiluje jako nestranný 

deník, který nenadržuje žádné politické straně. To z listu činí nejserióznější periodikum 

na českém trhu. Jak již bylo zmíněno výše, je Mladá fronta druhým nejčtenějším deníkem 

v České republice. 

V prvním sledovaném období (tj. rok 1968) byl šéfredaktorem listu ing. Miroslav 

Jelínek. Mladá fronta měla přibližně 8 stran a v sobotu byla doplněna o přílohu Víkend. 
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V druhém sledovaném období (tj. rok 2012) byl šéfredaktorem listu Robert Čásenský a 

počet stran byl proměnlivý (v závislosti na objemu a množství vložených sešitů). 

 

1.4.3 Právo 

Právo vyšlo poprvé v září roku 1920. Vycházel večer, tudíž byl nazýván 

„Večerník rudé právo“. O necelý rok později se stal tiskovým orgánem Komunistické 

strany Československa. Jak uvádí Komunistický svaz mládeže (2010) „v době první 

republiky, plnil tento deník roli skutečně alternativních novin, které vždy stály na straně 

neprivilegovaných vrstev společnosti. Ostatně již na úvodním listě Rudého práva stálo 

výrazné a výmluvné heslo "Proletáři všech zemí spojte se". “ 

Do roku 1989 byl deník Rudé právo s téměř dvěma miliony čtenáři nejčtenějším 

listem v tehdejším Československu. Po revoluci se změnil podtitul deníku na „Deník 

KSČ“ a v roce 2005 se přejmenoval list úplně, a to na současné Právo. Přesto mu je však 

dodnes vyčítána levicová orientace. I tak však Právo patří mezi třetí nejčtenější 

periodikum u nás. 

Právo vychází ve společnosti Borgis, která zároveň dodává informace 

zpravodajskému serveru Novinky.cz, Super.cz a Sport.cz. Majoritním vlastníkem 

společnosti a šéfredaktorem Práva je již od roku 1989 Zdeněk Porybný (což ho řadí na 

pozici služebně nejstaršího šéfredaktora českých deníků). V prvním sledovaném období 

byl šéfredaktorem listu Jiří Sekera. Rudé právo vycházelo šestkrát týdně (nevycházelo 

pouze v neděli), mělo průměrně 8 stran a v sobotu byl doplněn o víkendovou přílohu 

Haló. Šéfredaktorem Práva je již zmíněný Zdeněk Porybný, který vydává list s průměrně 

dvaceti stranami. 

 

 

 

 

 

 



   

 

18 

  

 

2. Kvantitativní obsahová analýza 

Metody výzkumu médií můžeme primárně rozdělit na kvantitativní a kvalitativní. 

Kvalitativní výzkum zkoumá především za otázky „jak?“ a na rozdíl od metody 

kvantitativní není standardizovaná (tj. normovaná). Oproti tomu se kvantitativní metoda 

snaží odpovědět na otázku „kolik?“. Podle Punche (2008, s. 16-17) je představována 

„různými typy dotazníkových šetření (včetně telefonických dotazníkových šetření, šetření 

s využitím počítače) a psychologických experimentů. Zkoumání mediálních sdělení je pak 

reprezentováno Berelsonovou kvantitativní obsahovou analýzou. Charakteristická je pro 

tento soubor metod vysoká míra standardizace, to znamená, že průběh sběru dat probíhá 

u všech zkoumaných prvků stejně.“ U této metody se využívá statistika a číselné údaje, 

což vede k přesnosti výsledků a jejich následné přenositelnosti. Vzhledem k cílům této 

bakalářské práce byla tato analýza zvolena jako nejvhodnější. 

Kvantitativní obsahovou analýzu shrnuje Reifová et al. (2004, s. 21) jako 

„nejpoužívanější techniku výzkumu mediálních obsahů. V nejfrekventovanější 

kvantitativní podobě bývá popisována jako standardizovaná, systematická a 

intersubjektivně ověřitelná kvantitativní metoda analýzy zjevného obsahu → 

komunikace.“ A Scherer (2011, s. 29-30) doplňuje, že „mezi další přednosti této metody 

patří možnost zpracovat velké množství textů (nebo jiných mediovaných obsahů) a 

výsledky šetření podrobit statistickým analýzám. Výsledky se pak navíc dají precizně a 

přehledně znázornit v číselných hodnotách, tabulkách a grafech.“ Tím, že je tato metoda 

zaměřena na kvantitu, není vhodné ji aplikovat na malé množství textu. 

Podle Wimmera a Dominicka (2011, s. 160) se kvantitativní obsahová analýza 

skládá z následujících kroků: 

1. „Formulace výzkumné otázky nebo hypotézy, 

2. vymezení (definice) výběrového souboru, 

3. výběr vzorku z populace, 

4. výběr a definice jednotky měření (tj. kódovací jednotky),  

5. konstrukce kategorií obsahu, které budou analyzovány  

6. vystavení systému kvantifikace, 

7. trénink kódovačů a provedení pilotního výzkumu, 
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8. kódování obsahů, 

9. analýza shromážděných dat, 

10. definice závěrů.“ 

Stejní autoři uvádí, že pořadí těchto kroků nemusí být striktně dodržováno a zvlášť 

první kroky analýzy se mohou různě kombinovat. 

 

2.1 Formulace výzkumné otázky nebo hypotézy 

Každý výzkum musí začínat jasně stanoveným cílem zkoumání. Aby byl tento cíl 

definován co možná nejpřesněji, stanovují se buď výzkumné otázky, nebo hypotézy. 

Trampota s Vojtěchovskou (2010, s. 104) uvádějí, že „výzkumnou otázku volíme 

zpravidla tehdy, když zkoumáme zcela novou oblast, ke které nemáme k dispozici 

předchozí výzkumy, zatímco po hypotéze sáhneme, když navazujeme na předchozí 

výzkumy, replikujeme nějaký výzkum a již předpokládáme, jak by mohlo zkoumání 

dopadnout.“ Z vytvořených otázek (či hypotéz) musí být patrné, co budeme výzkumem 

zkoumat a následně analyzovat. 

Pro tuto analýzu byly stanoveny výzkumné otázky, neboť na toto téma nebyl 

doposud zpracován žádný výzkum. Výzkumné otázky jsou následující: 

1) Kolik článků se týká dané události? Jak se změnil jejich počet ve dvou 

sledovaných obdobích? 

2) Ve kterém periodiku bylo vydáno nejvíce těchto článků? Potvrdí se 

předpoklad, že ve sportovním deníku Sport? 

3) Jaký byl rozsah článků a změnil se nějak zásadně? 

4) Jak byly ony články strukturovány?  

5) Byly články doplněny fotografiemi či jinými grafikami? Jak se tento trend 

vyvíjel? Změnil se nějak? 

6) O jaký druh textu se v jednotlivých denících jednalo? Jak se skladba 

článků vyvíjela? 

7) Vyjadřoval se k textu i odborník? Jak hojně byl využíván? 

8) Z jakého zdroje byly použity informace v článku? Vysílala periodika do 

dějiště her své redaktory, či spíše přebírala články z jiných tiskových 

agentur? 
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2.2 Vymezení výzkumného souboru 

Druhým krokem obsahové analýzy je vymezení výzkumného souboru. Tím určuji, 

jakým médiím (a jejich obsahy) se budu ve své analýze zabývat. Trampota a 

Vojtěchovská (2010, s. 105) ohraničují výběrový soubor takto:  

 a) „časově, 

 b) z hlediska zvoleného média,  

c) žánrově nebo tematicky. 

Volba výběrového souboru je východiskem pro konstrukci vzorku zkoumání.“ 

Nejprve je tedy nutné zvolit média, která budu zkoumat. Následně určit jaké 

obsahy médií budou podrobeny analýze, v jakém časovém horizontu a nakonec definovat 

výzkumné jednotky. 

Pro tuto obsahovou kvantitativní analýzu byly vybrány tři periodika, a to Sport 

(Československý sport), Mladá fronta Dnes (Mladá fronta) a Právo (Rudé právo). 

Všechna zvolená média byla vybrána vzhledem k vysokému počtu čtenářů a časté 

periodicitě (Mladá fronta a Právo vychází každý den kromě neděle, Sport dokonce každý 

den). Mladá fronta a Právo zastupují všeobecně zaměřené noviny, kdežto deník Sport 

noviny specializované. Navíc všechny tři listy byly vydávány již v roce 1968, i když pod 

jinými názvy. Analyzovány jsou regionální mutace Praha, u deníku Sport je to mutace 

Čechy. 

Zkoumaná období byla vymezena na dobu týden před zahájením olympijských 

her a dva týdny po jejich skončení. Konkrétně tedy: 

Československý Sport - od 5. října do 10. listopadu 1968 

Sport – od 20. července do 26. srpna 2012 

Mladá fronta – od 5. října do 10. listopadu 1968 

Mladá fronta Dnes – od 20. července do 26. srpna 2012 

Rudé právo – od 5. října do 10. listopadu 1968 

Právo – od 20. července do 26. srpna 2012. 
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2.3 Výběr vzorku z populace; výběr a definice jednotky měření 

Jak Wimmer s Dominickem uvádějí, není nutné jednotlivé kroky analýzy přesně 

dodržovat, ale naopak je možné je zcela libovolně kombinovat, proto jsem tyto dva kroky 

spojila do jednoho. V tomto bodě je nutné vybrat jednotku měření (kódovací jednotku), 

tedy nejmenší prvek analýzy, který bude zkoumán. Trampota a Vojtěchovská (2010, s. 

105) jednotku měření definují jako „úsek mediálních obsahů, na kterém zkoumáme 

zvolené proměnné a jejich kategorie.“ V mém případě se bude jednat o článek1 ve 

vybraných periodikách, který se týká českých (československých) sportovců na 

zvolených olympijských hrách. Stejní autoři (2010, s. 105-106) však dále vysvětlují, že 

„výzkumy mohou používat i mnohem drobnější jednotky: aktéra zprávy, argument nebo 

akt. Důležité je, abychom byli schopni soubor zkoumaných obsahů rozložit na námi 

zvolené jednotky a bylo jasné, kdy jednotka začíná a kdy končí. Každá taková jednotka je 

poté analyzována z hlediska zkoumaných proměnných.“ 

Mé kódovací jednotce (článku) byly přiřazeny proměnné, které jsou dále uvedeny 

v kódovací knize, a následně byla vytvořena záznamová tabulka, kde je (jak její samotný 

název uvádí) zaznamenáno, jakých hodnot tyto proměnné nabývají. Hledání těchto 

hodnot probíhalo manuálně a to v případě Mladé fronty a Rudého práva z roku 1968 

pomocí mikrodokumentů, které mi byly zapůjčeny v Národní knihovně v Klementinu. 

Československý sport (1968) mi byl k dispozici v tištěné formě v knihovně FTVS UK, 

stejně jako Mladá fronta Dnes, Právo a Sport z roku 2012. V těchto periodikách jsem 

vyhledávala zvolenou jednotku měření, tedy články, které se věnovaly našim sportovcům 

na sledovaných olympijských hrách. Vyhledány byly uvedené proměnné, které jsem 

zanesla do záznamové tabulky, z níž byly následně vyvozeny dané závěry. Kódovány 

však nebyly časopisy, které jsou do periodik v určené dny vkládány jako přílohy, neboť 

nebyly v plném počtu k sehnání a výzkum by tak nebyl relevantní. Zároveň nebyl 

kódován Nedělní sport, jelikož ostatní zkoumané listy vychází (či vycházely) pouze 

šestkrát týdně a výzkum by tak neměl, například co se týče počtu stránek, onu 

vypovídající hodnotu.  

                                                 

1 Článkem se rozumí jakýkoliv materiál v novinách kromě zprávy, ne článek jako samostatný žánr. 

  (Osvaldová 2002, s. 41) 
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Zpracování všech údajů a vytvoření záznamové tabulky probíhalo za pomoci 

počítačového programu Microsoft Excel, ve kterém byly tvořeny i následující grafy a 

tabulky. 

 

2.4 Konstrukce kategorií obsahu a systému kvantifikace 

Tato podkapitola je opět kombinací dvou kroků obsahové analýzy, neboť v tuto 

chvíli je pro celý výzkum nutné definovat si zvolené proměnné a uvést hodnoty, jakých 

mohou nabývat, a vytvořit tím kódovací knihu. 

„Jádrem celé kvantitativní obsahové analýzy je konstrukce obsahových kategorií 

jednotlivých proměnných, kterých mohou zkoumané jednotky nabývat. V zásadě se 

používá dvou možných postupů stanovení kategorií; emergent kódování, kdy nejdříve 

předběžně prozkoumáme zkoumaný vzorek a poté vystavíme kategorie zkoumání, nebo 

takzvané a priori kódování, které ustavuje kategorie před samotným sběrem dat na 

základě určité teoretické nebo racionální úvahy. Kategorizace musí být vždy vystavěna 

tak, aby se kategorie u každé proměnné vždy vzájemně vylučovaly, a zároveň pokrývaly 

všechny možnosti.“ (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 106) Každá jednotka měření tak 

musí být snadno zařaditelná do jedné z těchto kategorií proměnných, nesmí tedy dojít 

k pochybám, kam onu zkoumanou jednotku zařadit. Tento systém kategorií by tak měl 

být reliabilní, tzn., při opakovaném provádění výzkumu, by měl jakýkoli výzkumník dojít 

k podobným (nejlépe však stejným) výsledkům.  

Stejní autoři (2010, s. 106) definují pojem kódovací kniha: „Soustavě proměnných a 

jejich kategorií se říká kódovací kniha nebo kódovací manuál a po jejím zpracování 

dochází k samotnému zpracování vzorku mediálních obsahů – kódovaní.“ Kódovací 

kniha v sobě musí obsahovat všechny potřebné pokyny pro kódovače, tedy pro ty, kteří 

mediální obsahy zpracovávají (kódují).  

Následující proměnné a jejich hodnoty byly převzaty z bakalářské práce Martina 

Fejfárka (2011). Tato práce byla v roce 2011 úspěšně obhájena na FSV UK a ohodnocena 

známkou výborně, tudíž tato kódovací kniha (a její proměnné) má svou vypovídací 

hodnotu a může být v mém výzkumu použita jako relevantní. Jako jediná z bakalářských 

a diplomových prací v centrálním katalogu UK totiž sleduje vybranou sportovní událost 

z hlediska zájmu médií stejně jako má závěrečná práce. Avšak vzhledem k jistým 
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rozdílnostem ve výzkumu a ke stanoveným výzkumným otázkám došlo v některých 

případech k její úpravě. Proměnné a jejich hodnoty relevantní k mé kvantitativní 

obsahové analýze jsou následující: 

Periodikum 

Tabulka 1: 

Sport 1 

Mladá fronta 2 

Právo 3 

 

Datum 

Tabulka 2: 

dd.mm.rrrr 

„Datum vydání, ve kterém je článek zveřejněn ve formátu 

dd.mm.rrrr“ (Fejfárek, 2011) 
 

Titulek 

Tabulka 3: 

Titulek 

„Samotný titulek bez podtitulku, případně 

perexu2“ (Fejfárek, 2011) 
 

Rozsah 

Tabulka 4: 

1 - 50 slov 1 

„Za slovo je pro účely analýzy považován znak nebo soubor 

znaků, které jsou od dalšího znaku nebo souboru znaků 

odděleny mezerou. Do rozsahu je počítán pouze samotný 

článek bez titulku, podtitulku a příp. perexu. Do rozsahu se 

také nezapočítávají popisky fotografií.“ (Fejfárek, 2011) 

  

51 - 150 

slov 
2 

151 - 300 

slov 
3 

301 - 500 

slov 
4 

501 - 800 

slov 
5 

více než 

800 slov 
6 

            

                                                 

2 „Perex je úvodní část textu, která má rozvinout nadpis, více upoutat čtenáře a stručně definovat 

obsah článku.“ (Abc Linuxu, 2005) 
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Umístění I. (v periodiku) 

Tabulka 5: 

První třetina 1 

Při posuzování umístění textu v periodiku byl zkoumán 

celý jeho obsah. V případě, že se článek rozkládá do více 

třetin, je zvolena hodnota 6, tedy proměnná kombinace. 
  
  
  

  

Druhá třetina 2 

Třetí třetina 3 

Příloha 4 

Kombinace 5 

 

 

Umístění II. (na stránce) 

Tabulka 6: 

Horní třetina 1 
„Při posuzování umístění na stránce je uvažována plocha, 

kterou na stránce zabírá článek s titulkem, podtitulkem a 

perexem, případně s fotografií a grafikou.  

Pokud se článek rozkládá ve dvou třetinách, pak je počítána 

třetina, na které se nachází větší část článku s výjimkami 

uvedenými dále. Pokud článek zabírá více než 80% obsahu 

horní a střední třetiny stránky zároveň, pak proměnná 

nabývá hodnoty 4. Pokud článek zabírá více než 80% obsahu 

celé stránky, pak proměnná nabývá hodnoty 5.“ (Fejfárek, 

2011) Pokud se článek nachází na více stranách, nebo jej 

není možno zařadit do některé z předchozích proměnných, je 

zvolena hodnota 6. 

Střední třetina 2 

Dolní třetina 3 

Horní a 

střední třetina 4 

Celá stránka 5 

Jiné 6 
 

Upoutávka (na titulní straně) 

Tabulka 7: 

Ano 1 

„Na titulní straně listu je umístěna upoutávka vztahující se ke 

kódovací jednotce 

Ne 2 

Na titulní straně listu není umístěna upoutávka vztahující se 

ke kódovací jednotce.“ (Fejfárek, 2011) 
 

 



   

 

25 

  

Fotografie 

Tabulka 8: 

Jedna 1 

Dvě 2 

Více 3 

Žádná 4 
 

Grafika 

Tabulka 9: 

Ano 1 

„Za grafiku se považuje cokoliv vytištěného, co není textem 

ani fotografií a je připojeno k článku a text strukturovaný do 

tabulek nebo pořadí.“ (Fejfárek, 2011) 

  Ne 2 
 

 

Druh textu 

Tabulka 10: 

Zpráva 1 

„Informace o události nebo jevu, který se stal nebo nestal, 

stane nebo nestane, odpovídá na základní otázky kdo, co, kde, 

kdy, rozšířená zpráva na jak a proč. Zpráva zachovává 

věcnost, přesnost, úplnost, spolehlivost, včasnost a citovou 

neutrálnost.“ (Osvaldová in Fejfárek, 2011) 

Rozhovor 2 

„Dialog otázek a odpovědí, v němž partneři na rozdíl od 

diskuse mají jasně stanovené role tazatele a odpovídajícícho. 

Základní formy interview jsou následující: čistý dialog, 

monologický s vypuštěním otázek; rozprava, kde autor má 

rovnocenné postavení, klade rozsáhlejší otázky; autointerview, 

nepravé interview, kdy jsou odpovědi vybrány např. z již 

publikované knihy, dramatu apod.“ (Osvaldová in Fejfárek, 

2011) 

Reportáž 3 

„Svědecká výpověď konkrétního zážitku v písemné, slyšené či 

vizuální podobě. Spojuje v sobě aktuální informační a 

názorovou složku…“ (Osvaldová in Fejfárek, 2011) 

Referát 4 

 Druh článku líčící bez komentářů událost, které byl novinář 

přítomen; zachycuje jak fakta, tak chronologický průběh 

děje.“ (Osvaldová in Fejfárek, 2011) 

Komentář 5 

 „Vychází ze známých faktů, jevů nebo myšlenek, které dává do 

souvislostí, odhaluje pozadí, příčiny i důsledky, připojuje 

subjektivní pohled“ (Osvaldová in Fejfárek, 2011) 
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Vyjádření odborníka 

Tabulka 11 

Ano 1 „Odborníkem je osoba, která má velké teoretické znalosti a 

praktické zkušenosti z oboru.“ (Fejfárek, 2011) 
  Ne 2 

 

Zdroj článku 

Tabulka 12: 

Autor 1 
Zdroj článku bývá nejčastěji uveden pod nadpisem, 

či na konci článku.  
  

  

Tisková agentura 2 

Jiný 3 

Není uveden 4 
 

 

2.5 Trénink kódovačů a provedení pilotního výzkumu 

Již bylo zmíněné v předchozí kapitole, že termínem kódovači jsou označováni 

výzkumníci, kteří mediální obsahy zpracovávají. Zpravidla bývá takovýchto kódovačů 2 

až 6, záleží na velikosti výzkumu. Trampota s Vojtěchovskou (2010, s. 107) dodávají, že 

„pro zajištění shodného postupu při kódování (zaznamenávání kategorií proměnných) 

dochází k jejich zacvičení a zkušebnímu kódování; to se často provádí v rámci pilotního 

výzkumu, kdy kódovači zpravidla zpracovávají shodnou část mediálních obsahů, a 

následuje vyhodnocení shody kódování jednotlivými kódovači.“ Tímto pilotním 

výzkumem je zjištěno, zda je dostatečně reliabilní, tj. zda kódovači došli k podobným 

výsledkům, případně jaká je mezi nimi míra shody. 

V případě této bakalářské práce k žádnému tréninku výzkumníku nedošlo, neboť 

jsem jediným kódovačem tohoto výzkumu. Pilotním výzkumem by však měla projít 

kódovací kniha a její proměnné. Při kódování vzorku by mělo být ověřeno, že kategorie 

u všech proměnných pokrývají veškeré možné možnosti.  
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Pilotní výzkum proběhl na všech zkoumaných denících. Po zakódování několika 

článků došlo k následujícím úpravám v jednotlivých kategoriích a ke změnám jejich 

proměnných: 

1) U kategorie Umístění textu v periodiku nebyla, na rozdíl od autora kódovací 

knihy Martina Fejfárka (2011), zkoumána jen ta část novin, která se věnuje 

sportu, ale noviny celé. Některé články o našich olympionicích se objevily i 

v jiných přílohách než jen v té o sportu. Zároveň byla přidána proměnná 

Kombinace nabývající hodnoty 6, neboť některé články se rozkládaly do více 

třetin a nebylo tak možné zařadit je do žádné z původních proměnných. 

2) V kategorii Umístění na stránce došlo k formální úpravě, kde byly prohozeny 

hodnoty proměnné Horní a střední třetina a Celá stránka. Přidána byla 

proměnná Jiné s hodnotou 6, jelikož některé články se rozkládaly na více 

stranách, nebo pokud by jejich zařazení do předchozích proměnných bylo 

zavádějící.  

3) Hodnoty u proměnných v kategorii Fotografie byly oproti kódovací knihy 

Fejfárka (2011) prohozeny z praktických důvodů, neboť při kódování 

docházelo k častým záměnám. Hodnoty 1 nabývá článek s jednou fotografií, 

hodnoty 2 s dvěma fotografiemi, s hodnotou 3 pro více fotek a hodnotou 4 

pro článek bez fotky (Fejfárek používá hodnotu 1 pro žádnou fotografii, 

hodnotu 2 pro jednu fotografii, hodnotu 3 pro více fotografií a hodnotu 4 pro 

text bez fotek). 

 

2.6 Kódování obsahů 

Kódování obsahů bývá časově velmi náročné. Jak uvádí Trampota a Vojtěchovská 

(2010, s. 107) „jde o krok, kdy kódovači postupují od jedné měřené jednotky k druhé a u 

každé z nich zaznamenávají, jakých kategorií proměnné nabývají. Ke zpracování 

využívají kódovací manuál, který je soupisem proměnných, jejich kategorií a jim 

připsaných číselných kódů. V rámci kódování tak zpracovávají jen jednotlivé číselné kódy 

do kódovacího formuláře nebo do speciálního statistického softwaru.“  

I v mém případě zabralo samotné kódování značné množství času. V každém 

periodiku byl vyhledáván článek, který se věnuje českým a československým 
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olympionikům, a poté následovalo jeho zakódování podle zvolených kategorií. Jednotlivé 

číselné kódy byly zaznamenány do tabulky vytvořené v Excelu, která je vzhledem 

k jejímu rozsahu umístěna v příloze této bakalářské práce. 

 

2.7 Analýza shromážděných dat a definice závěrů 

Nashromážděná data je nutné dále zpracovat za pomoci statistických operací. 

Trampota a Vojtěchovská (2010, s. 107) dodávají, že nejčastěji s využitím četností a 

korelací zkoumaných proměnných. „Četnost vypovídá, kolik jednotek měření nabývá 

kterých hodnot, korelace – neboli závislost odhaluje, jestli výskyt kategorií dvou či více 

proměnných je mezi sebou v závislostním vztahu.“ Data, která byla získána, jsou pak 

zpětně vztažena ke stanoveným výzkumným otázkám. Po jejich zodpovězení je možné 

definovat závěry, kterých jsme výzkumem dosáhli.  

Oba tyto kroky jsou zpracovány v následující kapitole. 
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3. Praktická východiska 

3.1 Počet článků 

Článek, jenž se jakýmkoli způsobem zmiňoval o československých a českých 

olympionicích, byl brán jako zkoumaná kódovací jednotka. Sledována byla tři periodika 

z roku 1968 a tři periodika z roku 2012. Tabulka 13 zobrazuje, kolik článků se objevilo 

v roce 1968 v Československém sportu, Mladé frontě a Rudém právu. Nejvíce jich bylo 

publikováno ve sportovně zaměřeném deníku Československý sport, konkrétně šlo o 171 

článků. Mladá fronta a Rudé právo překročily hranici 120 článků – přesněji 125 a 129 

kódovacích jednotek. Převedení získaných hodnot na procenta zobrazuje druhý řádek 

tabulky 13. 

 

Tabulka 13 

Periodika 1968 
Československý 

sport 
Mladá fronta Rudé právo Celkem 

Počet článků 171 125 129 425 článků 

Procentuální část 

z celku 
40,24 29,41 30,35 100 % 

 

 Tabulka 14 ukazuje, kolik článků se nacházelo v novinách z roku 2012. Mezi 

vybranými listy byl Sport, Mladá fronta Dnes a Právo. Nejvíce kódovaných jednotek se 

objevilo v deníku Právo – šlo o 257 článků na dané téma. V Mladé frontě dnes bylo 

zaznamenáno 246 článků a ve Sportu 197. V druhém řádku je opět uvedena procentuální 

část z celku pro každé periodikum. 

  

Tabulka 14 

Periodika 2012 Sport Mladá fronta Dnes Právo Celkem 

Počet článků 197 246 257 700 článků 

Procentuální část z celku 28,14 35,15 36,71 100 % 
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 Graf 1 zobrazuje srovnání dvou sledovaných obdobích a třech vybraných deníků. 

Je patrné, že počet článků v novinách z roku 2012 oproti roku 1968 značně vzrostl. Počet 

článků v deníku Sport se zvýšil o 28, v Mladé frontě o téměř dvojnásobek (navýšení o 

121 článků) a stejně tak v právu (nárůst o 128 kódovacích jednotek). 

 

Graf 1 

  

 

3.2 Rozsah článků 

Následující podkapitola se věnuje rozsahu kódovacích jednotek na vybrané 

téma. Tabulka 15 uvádí, kolik článků z roku 1968 nabývá předem stanovených hodnot. 

V Československém sportu bylo nejvíce 47 článků s rozsahem 301 až 500 slov. Naopak 

nejméně, a to 14 článků, bylo v rozsahu 50 až 150 slov a shodně také 151 až 300 slov. U 

Mladé fronty bylo nejvíce kódovacích jednotek (konkrétně 41) v rozsahu 151-300 slov. 

Naopak nejméně článků bylo v rozsahu více než 800 slov na zkoumaný text. Stejně tak i 

u Rudého práva je nejvíce článků v rozsahu 151 až 300 slov. Taktéž pouze jeden článek 

nabývá nejvyšší hodnoty z proměnné rozsah článků.  
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Tabulka 15  

Počet slov 1968 
Československý 

sport 
Mladá fronta 

Rudé 

Právo 
Celkem 

Procentuální 

část z celku 

1 - 50 14 4 6 24 5,65 

51 - 150 14 28 22 64 15, 06 

151 - 300 32 41 44 117 27,53 

301 - 500 47 35 42 124 29,18 

501 - 800 39 15 14 68 16 

800 a více 25 2 1 28 6,58 

 

 Tabulka 16 zobrazuje rozsah článků ve sledovaných novinách v roce 2012.  

Ve Sportu sto kódovacích jednotek nabylo hodnoty 4, tedy počtu slov v rozsahu 301 – 

500. Naopak nejmenšího rozsahu nenabyl ani jediný článek. V Mladé frontě nejvíce 

článků (112) mělo 151 až 300 slov. Žádná zkoumaná kódovací jednotka neměla více než 

800 slov. I v Právu byly pouze tři články s rozsahem větším než 800 slov. 123 článků se 

pak vešlo do rozmezí 151 – 300 slov. Poslední sloupec opět převádí získané hodnoty na 

procenta. 

 

Tabulka 16 

Počet slov 

2012 
Sport 

Mladá fronta 

Dnes 
Právo Celkem 

Procentuální část 

z celku 

1 - 50 0 14 6 20 2,86 

51 - 150 25 34 35 94 13,43 

151 - 300 38 112 123 273 39 

301 - 500 100 72 89 261 37,29 

501 - 800 31 14 4 49 7 

800 a více 3 0 0 3 0,42 

 

 Srovnání mezi sledovanými roky 1968 a 2012 zachycuje graf 2. Nejvyšší nárůst 

zaznamenaly články novin z roku 2012, kdy přibylo textu v rozsahu 151 – 300 a 301 – 
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500 slov. Naopak více článků přesahující rozsah osmi set slov bylo z periodik z roku 

1968.  

 

Graf 2 

 

 

3.3 Umístění v periodiku 

Do tabulky 17 jsou zaneseny hodnoty z proměnné „Umístění v periodiku 1968“. 

V Československém sportu je 74 článků vyhovující proměnné „třetí třetina“ nabývající 

hodnoty 3. Žádný text se však nenachází v příloze a pouze devět článků se nacházelo 

v druhé třetině novin. I u Mladé fronty se nejvíce textů nacházelo v její třetí třetině 

(konkrétně šlo o 119 kódovacích jednotek. Stejně tak nebyl text, který by byl součástí 

přílohy a pouze jeden článek byl zařazen v druhé třetině listu. Nejvíce článků (130) 

z Rudého práva se i do třetice nachází v třetí třetině listu. Oproti předešlým novinám se 

žádný článek nenašel v druhé třetině Práva a jen jeden článek nebylo možné jednoznačně 

zařadit do jedné z třetin, proto byla zvolena hodnota 5, tedy proměnná „kombinace“.  
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Tabulka 17 

Umístění 

v periodiku 

1968 

Československý 

sport 

Mladá 

fronta 

Rudé 

právo 
Celkem 

Procentuální část 

 z celku 

První třetina 67 3 5 75 17,65 

Druhá třetina 9 1 0 10 2,35 

Třetí třetina 74 119 120 313 73,65 

Příloha 0 0 3 3 0,71 

Kombinace 21 2 1 24 5,64 

 

 Data získaná pro noviny z roku 2012 jsou zobrazena v tabulce 18. U deníku Sport 

se 93 kódovacích jednotek nacházelo v jeho druhé třetině, o deset méně v třetině první. 

Naopak nebyl článek, který by nebylo možné zařadit do jedné z třetin, a pouze čtyři 

jednotky byly uvedeny v příloze listu. I v Mladé frontě se nenašel text nabývající hodnoty 

4 a 5 (tedy proměnné „příloha“ a „kombinace“). Do třetí třetiny periodika bylo zařazeno 

na 171 článků, což je oproti zbývajícím třetinám značné množství. Stejně tak 242 článků 

se nacházelo v třetí třetině Práva. Jen deset článků bylo zařazeno do první třetiny novin, 

žádný se nenacházel v druhé třetině a příloze, a zbývajících pět kódovacích jednotek 

spadá do proměnné „kombinace“. Z posledního sloupce, jenž převádí získaná data do 

procent, je patrné, že více než 61% článků ze všech zkoumaných periodik z roku 2012 se 

nachází v jejich třetí třetině. 

 

Tabulka 18 

Umístění 

v periodiku 

2012 

Sport 
Mladá fronta 

Dnes 
Právo Celkem 

Procentuální část  

z celku 

První třetina 83 26 10 119 17 

Druhá třetina 93 49 0 142 20,29 

Třetí třetina 17 171 242 430 61,43 

Příloha 4 0 0 4 0,57 

Kombinace 0 0 5 5 0,71 

 

 Graf 3 srovnává umístění textů ve zkoumaných novinách z let 1968 a 2012. Až na 

Sport, jehož články se nejčastěji nachází v první a druhé třetině listu, se ostatní kódovací 
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jednotky zbývajících periodik vyskytují v jejich třetí třetině. Nejméně článků ze všech 

zkoumaných deníků bylo zařazeno do přílohy, následováno proměnnou „kombinace“. 

  

Graf 3 

 

 

3.4 Umístění na stránce 

Tato podkapitola se věnuje umístění textů na stránkách novin. Z tabulky 19 je 

patrné, že u všech třech periodik z roku 1968 byly články umisťovány především do jejich 

střední třetiny (celkem 164 článků). Naopak nejméně textů se nacházelo na celé stránce, 

kdy v Československém sportu šlo jen o jeden článek, v Mladé frontě nebyl jediný a 

v Rudém právu byly tyto články dva. Dvě kódovací jednotky v Právu pak byly ještě 

zařazeny do proměnné „horní a dolní třetina“. V celkovém součtu je střední třetina 

následována třetinou horní (121 článků) a dolní (99).  
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Tabulka 19 

Umístění 

na stránce 1968 

Československý 

 sport 

Mladá 

fronta 

Rudé 

právo 
Celkem 

Procentuální  

část z celku 

Horní třetina 35 38 48 121 28,47 

Střední třetina 58 52 54 164 38,59 

Dolní třetina 48 31 20 99 23,29 

Horní a dolní 

třetina 
8 2 2 12 2,82 

Celá stránka 1 0 2 3 0,71 

Jiné 21 2 3 26 6,12 

 

 Analogicky tabulka 20 zachycuje, kde na stránce se nacházely vybrané články 

v roce 2012. Podle celkového součtu se nejvíce článků rozkládalo v dolní třetině listů 

(202), což platí pro deník Sport i Mladou frontu. U Práva bylo nejvíce článků ve střední 

třetině stránky, konkrétně 113 kódovacích jednotek. Střední třetina také v celkovém 

součtu skončila hned za zmíněnou třetinou dolní. Nejméně článků ve Sportu zaujala celá 

strana s osmnácti články, v Mladé frontě proměnná „Jiné“ se šesti články, kdy rozložení 

textu nebylo možné jednoznačně zařadit do předchozích proměnných, a žádný z článků 

se v Právu nerozkládal na celou stranu. 

 

Tabulka 20 

Umístění 

na stránce 2012 
Sport 

Mladá fronta  

Dnes 
Právo Celkem 

Procentuální 

 část z celku 

Horní třetina 19 66 59 144 20,57 

Střední třetina 24 60 113 197 28,14 

Dolní třetina 63 68 71 202 28,86 

Horní a dolní třetina 35 37 9 81 11,57 

Celá stránka 18 9 0 27 3,86 

Jiné 38 6 5 49 7 

 

  

Graf 4 znázorňuje srovnání předchozích tabulek, tedy srovnání umístění článků 

na stránce u všech šesti periodik.  
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Graf 4 

 

 

3.5 Upoutávka na titulní straně 

Tabulka 21 uvádí, kolik článků mělo uvedenou upoutávku na titulní straně listu 

(tj. úvodní strana novin) v roce 1968. Je patrné, že většina textů se bez upoutávek obešla. 

Pouze 25,41% zkoumaných článků začínalo na titulní straně. Více než 40 článků 

v Československém sportu a Rudém právu mělo odkaz na text již na úvodní stránce novin, 

kdežto u Mladé fronty to bylo jen 24 článků.  

Tabulka 21 

Upoutávka na titulní 

straně 1968 

Československý 

sport 

Mladá 

fronta 

Rudé 

právo 
Celkem 

Procentuální 

část z celku 

Ano 41 24 43 108 25,41 

Ne 130 101 86 317 74,59 

 

 Ještě méně kódovacích jednotek mělo upoutávku na úvodní straně listu v roce 

2012 – pouze 12,29% z nich. Tabulka 21 naznačuje, že Mladá fronta Dnes si ve srovnání 

z let 1968 a 2012 udržela zhruba stejný počet článků s upoutávkou na titulní straně, a 

naopak tento počet klesnul jak u Sportu, tak u deníku Právo.  
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Tabulka 22 

Upoutávka na titulní 

straně 2012 
Sport 

Mladá fronta  

Dnes 
Právo Celkem 

Procentuální  

část z celku 

Ano 34 25 27 86 12,29 

Ne 163 221 230 614 87,71 

 

 Graf 5 opět zobrazuje grafické zpracování předchozích tabulek. Je patrné, že 

červený sloupec „ne“ má ve všech sledovaných listech značně navrch oproti modrému 

sloupci „ano“. Pouze malé procento článků tedy mělo odkaz na článek uvnitř novin na 

titulní straně periodika. 

Graf 5 

 

 

3.6 Fotografie 

Kolik fotografií bylo přiřazeno ke zvolené kódovací jednotce v novinách z roku 

1968 znázorňuje tabulka 22. V Československém sportu bylo 129 článků bez fotografie 

a pouze 27 kódovacích jednotek mělo alespoň jednu fotografii. Dvě a více fotek mělo 

článků ještě méně. I u Mladé fronty (78) a Práva (87) bylo nejvíce textů bez fotografií. Je 

patrné, že fotografie v roce 1968 byly přiřazovány ke článkům jen velmi sporadicky. 

Když už byl text opatřen snímkem, šlo ve většině případů jen o jeden. 
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Tabulka 23 

Fotografie 1968 
Československý 

sport 

Mladá  

fronta 

Rudé 

právo 
Celkem 

Procentuální  

část z celku 

Jedna 27 32 27 86 20,24 

Dvě 5 12 10 27 6,35 

Více 10 3 5 18 4,24 

Žádná 129 78 87 294 69,17 

 

 Oproti tomuto trendu se v roce 2012 objevila alespoň jedna fotografie u většiny 

kódovacích jednotek. Tabulka 23 dokazuje, že přibylo článků s jednou, dvěma i více 

fotografiemi. Tím došlo k poklesu textů bez snímků. Nejvíce fotek k jednomu článku se 

objevilo v Mladé frontě Dnes, kde 21 kódovacích jednotek obsahovalo více než dvě 

fotografie. 

Tabulka 24 

Fotografie 2012 Sport 
Mladá fronta  

Dnes 
Právo Celkem 

Procentuální  

část z celku 

Jedna 116 126 154 396 56,57 

Dvě 29 32 12 73 10,43 

Více 19 21 5 45 6,43 

Žádná 33 67 86 186 26,57 

 

 Nárůst důležitosti fotografií znázorňuje i graf 6. Oproti roku 1968 razantně přibylo 

článků s alespoň jednou fotografií a naopak ubylo článků bez. Zhruba na stejné úrovni 

zůstaly kódovací jednotky s dvěma či více snímky.  
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Graf 6 

 

 

3.7 Grafika 

Různé tabulky, pořadí a grafy připojené k textu byly zařazeny do kategorie 

„grafika“. 62,82% všech kódovacích jednotek žádnou z grafik neobsahovalo, oproti tomu 

zbývajících 37,18% článků ano. Nejvyrovnanější podíl mezi články s grafikou a bez byl 

v Československém sportu, kdy k 80 článkům byl nějaký druh grafiky přiřazen, kdežto u 

91 článků nic podobného nebylo. 

Tabulka 25 

Grafika 1968 
Československý 

sport 

Mladá 

fronta 

Rudé 

právo 
Celkem 

Procentuální 

část z celku 

Ano 80 43 35 158 37,18 

Ne 91 82 94 267 62,82 

 

 Podobný trend se udržel i v roce 2012. Opět bylo více kódovacích jednotek bez 

použité grafiky (74% ze všech zkoumaných článků). Oproti roku 1968 vzrostlo procento 

kódovacích jednotek bez grafiky a analogicky kleslo procento článků obsahující tabulky, 

či jiné grafické prvky. 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Jedna Dvě Více Žádná

P
o

če
t 

čl
án

ků

Počet fotografií

Srovnání počtu fotografií 1968 a 2012

Československý sport Sport Mladá fronta Mladá fronta Dnes Rudé právo Právo



   

 

40 

  

Tabulka 26 

Grafika 2012 Sport 
Mladá fronta  

Dnes 
Právo Celkem 

Procentuální  

část z celku 

Ano 125 32 25 182 26 

Ne 72 214 232 518 74 
 

Z grafu 7 je patrné, že pouze v deníku Sport z roku 2012 je více kódovacích 

jednotek obsahujících nějakou formu grafiky. U ostatních periodik nezávisle na roku 

vydání převažuje sloupec červený, který značí převahu článků bez použité grafiky. 

Graf 7 

 

 

3.8 Druh textu 

V této podkapitole jsou v tabulce 26 znázorněna data, která značí, jaký druh textu 

byl v novinách z roku 1968 používán nejčastěji. U Československého sportu šlo o referát 

se 42 články. Mladá fronta využívala především zpráv (70 kódovacích jednotek), stejně 

jako deník Právo (61 článků). Naopak nejméně článků v Československém sportu bylo 

rozhovorů (13). V Mladé frontě byla nejméně využívaná reportáž (10), následována 

referátem (11) a komentáři (12). U Práva došlo ke shodným výsledkům u proměnných 

„rozhovor“ a „komentář“. Obě tyto proměnné byly použity nejméně – konkrétně šlo o 

14 článků. 
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Tabulka 27 

Druh textu 1968 
Československý 

sport 

Mladá 

fronta 

Rudé 

právo 
Celkem 

Procentuální 

část z celku 

Zpráva 61 70 61 192 45,18 

Rozhovor 13 22 14 49 11,53 

Reportáž 32 10 20 62 14,59 

Referát 42 11 20 73 17,18 

Komentář 23 12 14 49 11,52 
 

 Tabulka 27 uvádí, jaký druh textu byl využíván v roce 2012. V deníku Sport bylo 

nejvíce článků (62) psáno formou rozhovoru, naopak nejméně byl využíván referát (15 

kódovacích jednotek). U Mladé fronty Dnes převažovaly zprávy (105 článků) a naopak 

nejméně byl využíván referát (22) a komentář (23). I u Práva lze vysledovat podobný 

trend. Opět bylo nejvíce článků psáno formou zpráv (159) a nejméně bylo referátů (3) a 

komentářů (5). 

Tabulka 28 

Druh textu 2012 Sport 
Mladá fronta  

Dnes 
Právo Celkem 

Procentuální  

část z celku 

Zpráva 48 105 159 312 44,57 

Rozhovor 62 61 63 186 26,57 

Reportáž 45 35 27 107 15,29 

Referát 15 22 3 40 5,71 

Komentář 27 23 5 55 7,86 
 

 Jaký druh textu využívala sledovaná periodika v letech 1968 a 2012 srovnává graf 

8. V souhrnu lze konstatovat, že celkově byly informace předávány čtenářům nejčastěji 

prostřednictvím zpráv, či rozhovorů. Oproti tomu referát a komentář byl v obou obdobích 

využíván jen zřídka. Výjimkou je Československý sport, u kterého na rozdíl od 

zbývajících periodik, bylo o poznání více článků zařazeno do proměnné „referát“. 
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Graf 8 

 

 

3.9 Vyjádření odborníka 

Jestli se k daným informacím v textu z roku 1968 vyjadřuje i odborník, zachycuje 

tabulka 28. Z výsledků uvedených níže je zřejmé, že celkově 68,94% kódovacích 

jednotek se muselo obejít bez odborného vyjádření obejít. Nejvíce byli odborníci 

využíváni Československým sportem, ve kterém bylo 63 článků s komentáři odborníků. 

Naopak nejméně byli využíváni deníkem Mladá fronta, kde šlo pouze o 38 článků. 

Tabulka 29 

Vyjádření odborníka 

1968 

Československý  

sport 

Mladá  

fronta 

Rudé  

právo 
Celkem 

Procentuální  

část z celku 

Ano 63 31 38 132 31,06 

Ne 108 94 91 293 68,94 

 

 Tabulka 29 zobrazuje četnost vyjádření odborníka v textech z roku 2012. V tomto 

roce se názor odborníka nacházel u téměř 93% článků ze všech kódovacích jednotek. U 

všech sledovaných periodik je znatelná převaha textů s odborným vyjádřením. Právo 

takových článků mělo 247, Mladá fronta Dnes 225 a Sport 174. 
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Tabulka 30 

Vyjádření odborníka 

2012 
Sport 

Mladá fronta  

Dnes 
Právo Celkem 

Procentuální  

část z celku 

Ano 174 225 247 646 92,29 

Ne 23 21 10 54 7,71 

 

 Srovnání množství kódovacích jednotek s vyjádřením odborníka z let 1968 a 2012 

znázorňuje graf 9. Je vidno, že modrý sloupec znázorňující proměnnou „ano“ znatelně 

převažuje u periodik z roku 2012, oproti tomu červený sloupec, pod kterým se skrývají 

články bez odborného vyjádření, je větší u novin z roku 1968.  

Graf 9 

 

 

3.10 Zdroj článků 

V této podkapitole zjišťuji, jaký zdroj je uveden u kódovací jednotky. Tabulka 30 

uvádí, o jaké zdroje se jedná v roce 1968. V Československém sportu nebyl zdroj uveden 

u 112 článků, naopak pouze čtyři kódovací jednotky byly zařazeny do proměnné „jiné“. 

Mladá fronta měla 95 článků, u kterých byl uveden jejich autor. Pouze u dvou textů byla 

zdrojem tisková agentura. I v Rudém právu bylo nejvíce autorských článků, konkrétně 

šlo o 102 kódovacích jednotek. U jednoto textu byla zdrojem opět tisková agentura. 
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Tabulka 31 

Zdroj článků 

1968 

Československý  

sport 

Mladá  

fronta 

Rudé 

právo 
Celkem 

Procentuální 

část z celku 

Autor 48 95 102 245 57,65 

Tisková agentura 7 2 1 10 2,35 

Jiný 4 7 4 15 3,53 

Není uveden 112 21 22 155 36,47 
 

 O jaký zdroj článků se jedná v novinách z roku 2012, ukazuje následující tabulka 

31. U deníku Sport bylo 135 kódovacích jednotek, u kterých bylo uvedeno jméno autora. 

Jen u dvou článků nebyl zmíněn žádný zdroj. Taktéž u Mladé fronty Dnes bylo nejvíce 

autorských textů (213), shodně po jedenácti článcích obsáhly ostatní proměnné. U 251 

kódovacích jednotek z Práva byl zdrojem opět konkrétní autor. Naopak nebylo článku, u 

kterého by zdroj nebyl uveden, nebo který by byl zařazen do proměnné „jiné“. I 

z převedení získaných dat do procent je patrné, že více než 85% všech článků mělo 

uvedeno zdroj – a to konkrétního autora.  

Tabulka 32 

Zdroj článků 2012 Sport 
Mladá fronta  

Dnes 
Právo Celkem 

Procentuální 

část z celku 

Autor 135 213 251 599 85,57 

Tisková agentura 5 11 6 22 3,14 

Jiný 55 11 0 66 9,43 

Není uveden 2 11 0 13 1,86 
 

 Následující graf 10 srovnává zdroje článků z let 1968 a 2012. Je zřejmě, že 

zdrojem u většiny článků z novin roku 2012. Taktéž i u periodik z roku 1968, výjimkou 

je jen Československý sport, jehož modrý sloupec u proměnné „není uveden“ převyšuje 

ostatní hodnoty. Nejméně článků má za zdroj tiskovou agenturu a proměnnou „jiné“. 
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Graf 10 

 

 

3.11 Zodpovězení výzkumných otázek 

1) Kolik článků se týká dané události? Jak se změnil jejich počet ve dvou sledovaných 

obdobích? 

Článků, které se jakýmkoli způsobem zmiňují o československých a českých 

sportovcích na olympijských hrách v Mexiku 1968 a Londýně 2012, je dohromady 1 125. 

V roce 1968 jde o 425 kódovacích jednotek (Československý sport 171, Mladá fronta 125 

a Rudé právo 129 článků). V novinách z roku 2012 bylo kódovacích jednotek již rovných 

sedm set (Sport 197, Mladá fronta Dnes 246 a Právo 257 článků). 

 Můžeme tedy konstatovat, že počet zkoumaných článků v roce 2012 oproti roku 

1968 vzrostl téměř o tři sta kódovacích jednotek. 

 

2) Ve kterém periodiku bylo vydáno nejvíce těchto článků? Potvrdí se předpoklad, že ve 

sportovním deníku Sport? 

Jak již bylo zmíněno o otázku výše, byl počet článků v periodicích následovný: 

Československý sport 171, Mladá fronta 125, Rudé právo 129, Sport 197, Mladá fronta 

Dnes 246 a Právo 257. Z uvedených čísel je patrné, že v roce 1968 byl opravdu sportovně 

zaměřený deník Československý sport periodikem s nejvyšším počtem zkoumaných 
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článků. V roce 2012 však tento předpoklad potvrdit nelze, neboť ve Sportu se objevilo 

nejméně kódovacích jednotek vzhledem k ostatním zkoumaným novinám z tohoto roku. 

Periodikem s největším počtem článků tak bylo Právo. Tento jev mohl být způsoben 

změnou v rozsahu oněch článků, neboť texty na jedno téma mají poměrně velké množství 

slov a rozléhají se tak na větším procentu stránky (viz. následující výzkumné otázky).  

 

3) Jaký byl rozsah článků a změnil se nějak zásadně? 

Pokud porovnáme Československý sport a Sport, zjistíme, že zásadní změna 

nastala u článků v rozsahu 301 – 500 slov. U Mladé fronty Dnes je oproti Mladé frontě 

největší nárůst článků s rozsahem 151 – 300 slov a 301 – 500 slov. Podobný trend je 

možné spatřit i u deníku Právo. Pokud se zaměříme na získaná data v procentech, tento 

jev se nám potvrzuje. V roce 1968 je 27,53% všech článků v rozsahu 151 – 300 slov, 

kdežto v roce 2012 je to již 39%. Taktéž u článků s rozsahem 301 – 500 slov zmíněné 

procento stouplo o 8,11. Naopak o několik procent byly vyšší hodnoty v článcích z roku 

1968 ve zbývajících proměnných.  

  

4) Jak byly ony články strukturovány?  

 Pokud opět srovnáme získaná data (v procentech) z kategorie „Umístění 

v periodiku“, zjistíme, že nejvíce článků se nacházelo ve třetí třetině periodik nezávisle 

na roku vydání. Může to být tím, že noviny jsou tímto stylem strukturovány a rubrika 

„sport“ je ve většině případech umístěna až v zadní části novin. Výjimkou je deník Sport, 

který jako sportovně zaměřený list, přinášel informace z olympijských her na předních 

stranách listu. Ale i v případě ostatních periodik lze naleznout články v předních částech 

listu, a to většinou v případě úspěchu sportovců na hrách. Téměř o 18% vzrostlo v roce 

2012 článků umístěných v druhé třetině novin. 

 Co se týče kategorie „Umístění na stránce“ v obou sledovaných letech je u všech 

zkoumaných periodik poměrně vysoké procento článků umístěných ve střední třetině 

stránky; u periodik 1968 nevyšší a u novin 2012 druhé nejvyšší (avšak jen o pár desetin 

procenta). V roce 2012 byla nejčastěji využívána spodní třetina stránky, jen u Práva bylo 

nejvíce článků opět ve střední třetině. Celkově také vzrostl počet článků rozkládajících se 

dvou třetin stránky a textů na celé stránce. 
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 Zásadně se nezměnilo ani procento upoutávek (na články uvnitř listu) na titulních 

stranách periodik. V obou sledovaných letech je vysoké procento článků bez těchto 

upoutávek. Pokud se podíváme i na číselné hodnoty u jednotlivých periodik, zjistíme, že 

u všech listů je znatelně více kódovacích jednotek bez oné upoutávky.  

 

5) Byly články doplněny fotografiemi či jinými grafikami? Jak se tento trend vyvíjel? 

Změnil se nějak? 

 V roce 1968 byla ke článkům přiložena fotografie jen zcela výjimečně, téměř 70% 

všech kódovacích jednotek bylo bez fotografie. Když už ke článku byla přidána, šlo ve 

většině případů o fotografii pouze jednu (20,24%). Postupem let však došlo ke změně. 

V roce 2012 bylo již téměř 57% článků s alespoň jednou fotografií a stouplo i procento 

článků s dvěma a více fotografiemi. Naopak razantně kleslo procento kódovacích 

jednotek bez přiložené fotografie (z 69,17% na 26,57%). V tomto případě šlo většinou o 

text s menším rozsahem, tzn. Krátkou zprávu. Většina článků s vyšším počtem slov u 

sebe měla (na rozdíl od roku 1968) alespoň jednu fotografii k danému tématu. 

 Změnilo se i využívání různých tabulek a grafů v textu. V roce 1968 se u 62,82% 

článků žádná z grafik nenacházela. U všech tří zkoumaných periodik byl vyšší počet 

kódovacích jednotek bez tohoto doplňku. Podobný trend je možné vysledovat i v roce 

2012, kdy se ono procento vyšplhalo již na hodnotu 74. Jedinou výjimkou byl deník Sport. 

Jen u tohoto periodika se změnilo využívání grafiky, neboť u většiny jeho článků (125 ze 

197) byla v nějaké podobě ona grafika přítomna. Většinou se jednalo o grafy výkonnosti 

sportovce, tabulky s počtem medailí či jiné doplňující informace podané touto formou.  

 

6) O jaký druh textu se v jednotlivých denících jednalo? Jak se skladba článků vyvíjela? 

 Opět začneme rokem 1968. Ve třech zkoumaných listech bylo 45,18% všech 

článků psáno formou zprávy. Čtenář si tedy musel vystačit se základními informacemi 

jako „kdo“, „kde“, „kdy“ a „co“. Naopak nejméně byl využíván rozhovor, který se objevil 

jen v necelých dvanácti procentech všech článků. I v druhém sledovaném období byla 

zpráva nejvyužívanějším druhem textu se 44,57 procenty. Výjimkou zde byl opět deník 

Sport, u kterého byla většina článků psána formou rozhovoru, zpráva u něj byla až na 

druhém místě. U zbývajících zkoumaných periodik byl tento trend opačný, tzn., nejvíce 
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bylo zpráv, o něco méně rozhovorů.  V tomto roce také (oproti prvnímu sledovanému 

období) kleslo množství referátů a komentářů, ale, jak již bylo zmíněno, nabylo na 

významnosti rozhovorů.  

 

7) Vyjadřoval se k textu i odborník? Jak hojně byl využíván? 

 U všech periodik vydávaných v roce 1968 byla většina článků bez odborného 

komentáře, což dohromady dělalo téměř 67%. V porovnání s rokem 2012 došlo k velké 

změně. V druhém sledovaném období bylo vyjádření odborníka téměř u všech 

zkoumaných článků. Pouhých necelých 8% kódovacích jednotek z roku 2012 se bez 

onoho vyjádření obešlo (zpravidla šlo o krátké zprávy, kde vyjádření odborníka nebylo 

nutné). Je patrné, že názory odborníků na danou věc či situaci jsou čtenáři žádány a 

v poslední době tak nabývá na jejich významnosti. Navíc již není problém spojit se 

s někým i přes velkou vzdálenost, aniž by jeho vyjádření ubylo na aktuálnosti.  

 

8) Z jakého zdroje byly použity informace v článku? Vysílala periodika do dějiště her své 

redaktory, či spíše přebírala články z jiných tiskových agentur? 

 Z jakého zdroje pocházely články v roce 1968? Pokud budeme vycházet ze všech 

dat převedených na procenta, zjistíme, že nejčastěji byl pod textem uveden konkrétní 

autor. Téměř 58% všech kódovacích jednotek je články autorskými. Výjimkou je 

Československý sport, u kterého není u většiny článků zdroj uveden. Proměnná „Není 

uveden“ je tak druhá v pořadí s 36,47%. Pouze malé procento článků je převzato 

z tiskových agentur nebo z jiných zdrojů. Jednotlivé redakce povětšinou vysílali do 

Mexika své redaktory, avšak nebylo pravidlem uvádět zdroj jednotlivých textů. 

 V roce 2012 se procento autorských článků ještě zvýšilo, a to na 85,57%. Všechny 

tři zkoumané listy mají u svých textů uvedeno nejčastěji jméno konkrétního autora. O pár 

procent se zvýšilo přebírání článků od tiskových agentur i z jiných zdrojů. Naopak 

razantně ubylo článků, u kterých žádný zdroj nebyl uveden - nejčastěji šlo o krátké 

zprávy. Toto procento kleslo oproti roku 1968 téměř o 35%. U Práva se například ani 

v jednom případě nestalo, že bychom u textu nenašli zdroj. I v druhém sledovaném období 

tedy můžeme konstatovat, že redaktoři byli vysíláni přímo do Londýna, odkud 

informovali své čtenáře o dění na olympijských hrách „z první ruky“.  
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 Že je u článků z roku 2012 uváděn téměř ve všech případech zdroj, ze kterého 

bylo čerpáno, můžeme přisoudit Autorskému zákonu z roku 2000. Ten má především 

chránit práva autora, a je tedy pro autora výhodné své jméno uvést. Stejně tak je nutné 

uvést i jiný zdroj, ze kterého noviny čerpaly informace, aby nedošlo k obvinění redakce 

z plagiátorství.  
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Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo porovnat mediální zájem o československé a 

české sportovce na olympijských hrách v Mexiku 1968 a Londýně 2012. Využita byla 

kvantitativní obsahová analýza, pomocí které byly zkoumány tři deníky z roku 1968 – 

Československý sport, Mladá fronta a Rudé právo, a tři deníky z roku 2012 – Sport, Mladá 

fronta Dnes a Právo. Výsledky, z dat takto získaných, byly porovnány jak mezi 

sledovanými roky, tak navzájem mezi jednotlivými deníky. Následovalo zodpovězení 

výzkumných otázek, na jejichž základě bylo také poukázáno na to, jak se sportovní 

žurnalistika za více než čtyřicet let změnila.  

 První změna nastala v počtu kódovacích jednotek. Zatímco v roce 1968 bylo 

zkoumaných článků pouze 425, v druhém sledovaném období jich bylo již rovných sedm 

set. Rozdíl nastal i v počtu slov, tzn. rozsahu článků. Přibylo článků v rozsahu 151 – 300 

slov a 301 – 500 slov. V obou letech však byla většina článků shodně umístěna v třetí 

třetině novin, stejně jako na střední či dolní třetině stránky. V roce 2012 však razantně 

stoupl počet kódovacích jednotek, ke kterým byla přidána alespoň jedna fotografie. 

Zároveň vzrostlo procento článků s dvěma a více snímky. Podobný jev lze zaznamenat i 

s grafikou použitou u textu. Zásadní změna nestala ani ve formě, jakou byly články psány. 

V obou letech šlo nejvíce o zprávy, i když v roce 2012 nabylo na významnosti rozhovorů, 

které byly v roce 1968 využívány jen zcela výjimečně. Změnila se i role odborníků, 

jejichž vyjádření je v roce 2012 nedílnou součástí téměř každého textu. Naopak v prvním 

sledovaném období bychom jejich odborný komentář našli jen zřídka. Co se týče zdrojů, 

které jsou u článků uváděny, přibylo v roce 2012 těch, pod kterými je uvedeno jméno 

autora a naopak ubylo článků bez uvedeného zdroje. 

 V příloze bakalářské práce je k dispozici záznamová tabulka, do které byly při 

výzkumu zaznamenávány hodnoty proměnných ze zvolených kategorií. 
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Summary 

The main goal of this bachelor thesis „Comparison of media interest in 

Czechoslovakia/Czech athletes at summer Olympic Games in Ciudad de Mexico in 1968 

and London in 2012“ was to compare the media interest in Czechoslovakia and Czech 

athletes in Československý sport, Sport, Mladá fronta, Mladá fronta Dnes, Rudé právo a 

Právo newspapers, during two Summer Olympic Games concretely the one in Ciudad de 

México (1968) and in London (2012). The quantitative content analysis was used to find 

out how much of the space was given to our athletes in each kind of newspapers. I made 

the comparison of those two years and also the comparison of every each newspapers. 

Research questions were answered afterwards and they showed the differences of sports 

journalism between those more then forty years. 

The first difference is in the amount of code units. There were only 425 articles in 

1968 and there were 700 articles in 2012. The difference is also in the amount of words, 

that means the size of the arcticles. The number of articles with 151 – 300 words and with 

301 – 500 words rised up. Situation of the articles is the same in both years, which means 

in the third-third and also in the middle or lower third of the page. The amount of units 

with at least one picture increased a lot in 2012 and also the percentage of units with two 

and more pictures increased. Similar increase is in the amount of graphics next to the 

articles. There is not any difference in the type of articles. Most of them are the news. 

There is bigger importance of the interviews in 2012, they were not used in 1968 too 

much. The role of the experts changed and they started to play an important role in 2012. 

There are more articles with the author’s name and there are less of them without the 

resource in 2012. 

A table, with all the values and results of each category, is attached. 
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