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Abstrakt
Bakalá ská práce „Rozdíl ve vztahu eských médií k Africe a zbytku sv ta na
íkladu vzniku samostatného Kosova Jižního Súdánu“ si dává za cíl analyzovat p ístup
ty celostátních seriózních deník k africkému kontinentu.
Pomocí kvantitativní obsahové analýzy nejprve zkoumá charakteristiku zpráv ze
zahrani ních rubrik vybraných deník ve dvou náhodn vybraných m sících a následn
potvrdí získané poznatky p i analýze konkrétních p íklad , kterými jsou vyhlášení
nezávislosti Kosova a Jižního Súdánu.
V první polovin se práce zam uje na krátké p edstavení obou stát , které jsou
pozd ji analyzovány. Historické informace pomohou k pochopení d ní v obou zemích,
což je využito p i zkoumání a analýze jednotlivých lánk ve sledovaném období. Práce
zárove v teoretické ásti p edstavuje n které pojmy z mediální teorie, o které se b hem
výzkumu opírá.
V druhé polovin je nejd íve p edstaven metodologický postup, kterým se p i
samotné analýze práce ídí. V této kapitole je p edevším jasn definována hypotéza a
popsána operacionalizace. Následuje sb r dat a p edstavení výsledk v podob graf a
komentá . V záv ru práce jsou analyzována získaná data, ze kterých zjiš ujeme, zda
naše hypotéza byla potvrzena i vyvrácena a výsledky jsou zasazeny do kontextu
stanovených mediálních teorií.

Abstract
The bachelor thesis „Difference between Czech media´s relation to Africa and
the rest of the world on the example of formation of independent Kosovo and South
Sudan is analysing the approach of four major broadsheets to Africa.

4
The thesis is using a quantitative content analysis in order to describe
characteristics of the international news in the chosen broadsheets during two different
months. The recived data will be then confirmed by analysing a specific case of
independent Kosovo and South Sudan.
In the first half, the thesis is focusing on a brief description of recent history of
both states which will be analysed later on. The historical background will help to
understand the situation in both countries which as in information that will be used to
analyse the articles in the observed period. In the theoretical part, some concepts of
media theory are presented as well as they are used throughout the thesis.
In the second half, the methodology is presented in order to detrmine a plan
which will be followed during the analysis. In this chapter, the hypothesis is clearly
described. In the next step, the analysis itself is presented in a form of graphs and
commentary. The final chapter analyses the recived data and confirms whether the
hypothesis was correct. Also the results are linked to the theoretical concepts set at the
beginning.
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Úvod
„Afrika se stala jedním z nejrychleji rostoucích region ,“1 oznamoval v roce
2011 prestižní týdeník The Economist. „ erný kontinent“ už dávno není chudým
regionem, který se o sebe nedokáže sám postarat. Kup íkladu mezi roky 2001 až 2010
byla dle pr

rného r stu HDP nejrychleji rostoucím státem sv ta Angola. I když

v letech 2011 až 2015 již na vrcholu žeb

ku nefigurovala, mezi deseti nejrychleji

rostoucími ekonomikami se stále nachází sedm jiných afrických stát . N které státy
Afriky už dohromady p ekonaly i ekonomický boom tzv. Asijských tygr .2
Podle analytika Economistu navíc Afriku mnohem lepší roky teprve ekají.
„B hem let 2000 až 2008 vzrostla školní docházka na st edních školách o 48 %, úmrtí
na malárii klesla o 30 % a po et nakažení HIV se snížilo o 74 %. Pr
se zvýšila o 10 % a d tská úmrtnost ve v tšin stát

rná délka života

prudce klesá.“3 P estože se

kontinent potýká s neustálou politickou nestabilitou, demokracie v jejích r zných
variacích byla zavedena už zhruba ve 20 afrických státech. P ímé zahrani ní investice
jsou v posledních letech na historických maximech. 4 Nelze opominout ani fakt, že
Afrika disponuje nerostným bohatstvím, ze kterého dosud nedokázala nijak zvláš t žit,
ale které p edstavuje do budoucnosti velmi významný potenciál.
Reflektují však tento posun eská média? Na první pohled je patrné, že zprávy
informující o událostech v Africe, a

již vále ného, ekonomického

i kulturního

charakteru, se dostanou do pop edí zájmu eských médií jen ve velmi výjime ných
ípadech. A informace, které média o tomto kontinentu reflektují, jsou p evážn
negativního rázu. Cílem této práce je prozkoumat, jak asto nejv tší celostátní eské
deníky informují o Africe v porovnání s ostatními kontinenty a zda se charakteristika
chto zpráv výrazn odlišuje. Tezí práce je, že zprávy o Africe zabírají nejen velmi
malé procento z celkového objemu sv tového zpravodajství p edkládaného

eským

tená m, ale v porovnání s jinými kontinenty mají asto negativní ráz.

1

The Economist online, „Africa´s impressive growth,“ The Economist online, 6. ledna 2011, staženo 3.
ledna 2015, http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/01/daily_chart.
2
Ibid.
3
The Economist, „A hopeful continent,“ The Economist online, 2. b ezna 2013, staženo 3. ledna 2015,
http://www.economist.com/news/special-report/21572377-african-lives-have-already-greatly-improvedover-past-decade-says-oliver-august.
4
Ibid.
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Metodologické uchopení a struktura práce
Z metodologického hlediska se jedná o obsahovou analýzu, která se pokouší
kvantitativní metodou prozkoumat zp sob informování eských celostátních deník o
Africe v porovnání s ostatními kontinenty. Získané údaje jsou ov eny a p ístup eských
deník demonstrován na p íkladu dvou sv tov d ležitých a porovnatelných událostí,
kterými jsou vyhlášení nezávislosti Kosova a Jižního Súdánu.
Práce je rozd lena do dvou základních ástí. V první polovin se v nuje krátké
rekapitulaci historie Jižního Súdánu a Kosova v posledních letech. Díky tomu p ehledn
nasti uje charakteristiku zpráv, které jsou pozd ji analyzovány. Historický p ehled je
užite ný k porozum ní p ístupu

eských médií ke zkoumaným dv ma událostem.

V následující teoretické ásti se práce v nuje obecným mediálním teoriím, kterými jsou
edevším zpravodajské hodnoty a gatekeeping. Tyto pojmy umož ují pochopení
princip , na základ kterých média fungují, a zárove nasti ují, co je možné o ekávat
v p edložené analýze p i zkoumání celostátních deník a jejich vztahu k Africe. Práce
na tyto pojmy navazuje také p i záv re ném vyhodnocování výsledk analýzy.

Druhá polovina práce se v praktické

ásti v nuje již p íprav

samotného

výzkumu a sb ru dat. Ze všeho nejd íve definuje, co je to kvantitativní obsahová
analýza a jakými pravidly se ídí. Zárove stanovuje operacionalizaci, tedy p ípravu
k záv re nému sb ru dat, b hem které ur uje detailní postup práce pro námi stanovený
analyzovaný vzorek. V záv re né ásti práce popisuje samotný sb r dat a vyhodnocuje
výsledky, ke kterým bylo možné p edkládanou analýzou dosp t.

Analýza zdroj
Tato práce erpá z primárních i sekundárních zdroj . K p íprav podklad a
informování se o nedávné historii Kosova bylo využito dvou diplomových prací. První
z nich je práce s názvem Zakládá jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova porušení
mezinárodního práva? od Dominika Moškvana z Masarykovy Univerzity. Druhou prací
je Kosovský konflikt a jeho souvislosti, jejímž autorem je Jan Zda il z Univerzity
Palackého v Olomouci. V práci jsou také využity citace z knihy Kosovo od Patricka
Grigle.
Základní informace pro shrnutí historie Súdánu posledních byly erpány z práce
Adély Králové z Univerzity Palackého v Olomouci Konflikt v Súdánu. Práce také
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odkazuje na oficiální zprávu o referendu k vyhlášení samostatnosti Jižního Súdánu. Pro
obecné údaje nejen o Jižním Súdánu, ale i Kosovu, byl zdrojem server CIA Factbook.
V teoretické ásti je využito p edevším obsáhlé publikace Denise McQuaila
Úvod do teorie masové komunikace, která se krom tradi ních teorií zpravodajských
hodnot a gatekeepingu v nuje také metodice obsahové analýzy, jež je podstatou této
práce. Pro up esn ní výše zmín ných pojm je citováno z také klasické práci Ruge a
Galtunga The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, Cuba and
Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers a Gatekeeping Theory Pamely
Shoemakerové. Z eských autor je v práci využita nap íklad kniha Tomáše Trampoty a
Martiny Vojt chovské Metody výzkumu médií. Pro kvantitativní obsahovou analýzu
v práci aplikovanou bylo nezbytné p edem naplánovat metodiku a tato knihu podává
detailní výklad, jak k takovému procesu p istupovat. V tomto ohledu pomohlo také dílo
Jana Jiráka Úvod do studia médií, které napsal spole

s Graemem Burtonem.

Nejd ležit jším zdrojem a základním pilí em celé práce jsou nejv tší celostátní
eské seriózní deníky Mladá Fronta Dnes, Lidové noviny, Hospodá ské noviny a
Právo.5 Jejich výb r je vysv tlen v pr

hu práce. Využity z nich jsou zprávy z let

2008, 2009, 2010 a 2011.
Práce se také opírá o n které elektronické zdroje, mezi n ž pat í nap íklad online
mutace asopisu The Economist i deníku The Guardian.
ležitou inspirací, a to zejména z metodologického hlediska, je bakalá ská
práce Martiny Bedná ové z Fakulty sociálních v d UK s názvem Mediální obraz Afriky
v týdenících Reflex, Respekt a Týden v letech 2003 – 2009.

1. Historie zkoumaných oblastí
1.1 Historické pozadí: Jihosúdánská republika
Tato ást práce p edstavuje oblast Jižního Súdánu a konkrétn ji se zam uje na
jiny konfliktu, který vedl k nezávislosti a vytvo ení Jihosúdánské republiky. To je
nezbytné k osv tlení výb ru asového úseku pro kvantitativní obsahovou analýzu a ke
zhodnocení humanitárního, ekonomického, kulturního a politického rozm ru, kterého
tento konflikt dosahoval.
5

V n kterých ástech práce, nap íklad v grafech, bude pro p ehlednost využito zkratek t chto deník
v podob MF Dnes pro Mladou Frontu Dnes, LN pro Lidové noviny a HN pro Hospodá ské noviny.
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Území Jihosúdánské republiky se s celkovou rozlohou 644.329km26 rozkládá mezi
Súdánem, Etiopií. Ke ou, Ugandou, Demokratickou republikou Kongo a St edoafrickou
republikou. Po et obyvatel dosáhl k roku 2014 p es 11,5 milionu.7 Jedná se o nejmladší
stát na sv

. P edm tem této analýzy jsou události prob hnuvší v roce 2011, v n mž

Jihosúdánská republika vznikla v d sledku konfliktu, který se rodil již v dob p ed
kolonizací a vyvrcholil odd lením jižní ásti od Súdánu a vznikem samostatného státu
Jihosúdánská republika.
Oblast severního a jižního Súdánu byla sjednocena v pr

hu 19. století v rámci

expanzivní politiky Osmanské íše pod vedením Muhammada Alího.8 Na konci 19.
století pak toto území p ešlo pod britsko-egyptskou kontrolu, ale v praxi se stalo
britskou kolonií. Výrazná kulturní a etnická odlišnost severu a jihu této oblasti
zp sobila, že britská správa p izp sobovala lokální politiku místním realitám, ale když
pak po druhé sv tové válce za ala reáln

ešit dekolonizaci, jednala p edevším se

zástupci severu, a to „kv li komplexní zaostalosti jihu (nízká vzd lanost, neexistence
politických struktur)“9. Tato skute nost vyvolávala mezi severem a jihem nap tí a rok
ed vyhlášením nezávislosti vypukla první súdánská ob anská válka trvající do roku
1972.10 P estože byla jihu garantována do ur ité míry autonomie, centralizovaná vláda
v Chartúmu stup ovala náboženské a politické požadavky, které prohlubovaly rozkol
mezi ob ma ástmi zem a ob anská válka byla na za átku 20. let obnovena. Konflikt
byl doprovázen celou adou etnických masakr , etným vyhlašováním výjime ných
stav , vojenskými p evraty a st ídavým vlivem Libye na centrální súdánskou vládu. Jih
zem

byl sou asn

sužován suchem a hladomorem. V roce 1989 se vojenským

evratem dostal do vedení Súdánské vlády Umar Al-Bašír, který p ikro il k tvrdé
islamizaci a arabizaci spole nosti. Ty pozd ji „vyústily v masové deportace a
vyvraž ování civilního obyvatelstva“11. Súdánská lidová osvobozenecká armáda
(SPLA), která bojovala za jihosúdánskou autonomii, pokra ovala ve své
estože byla její aktivita zna

ztížena v pr

innosti,

hu 90. let zm nou zákonodárství,

vznikem islámské rozv dky a d sledným dodržováním práva šaría.

6

„Africa: South Sudan,“ CIA Factbook, staženo 3. ledna 2015,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html
7
Ibid.
8
Adéla Králová, “Konflikt v Súdánu” (Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014), str.
32.
9
Ibid., str. 33.
10
Ibid., str. 34.
11
Ibid., str. 39.
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Pro d ní v oblasti dnešního Jižního Súdanu bylo také d ležité objevení ropných
ložisek v 70. letech, a to p evážn práv na jihosúdánském území.12 T žba ropy se stala
klí ovým p íjmem zem a geografické umíst ní naleziš zvyšovalo nap tí mezi ob ma
regiony. Na p elomu století se situace za ala pozvolna uvol ovat. Z ásti to bylo dáno i
mezinárodním tlakem po teroristických útocích z roku 2001, jehož d sledkem byl
intenzivní boj proti terorismu, se kterým byl Súdán úzce spojován.
V lednu 2005 byla podepsána mírová smlouva (Comprehensive Peace Agreement),
která ukon ila ob anskou válku a zaru ila jižní oblasti autonomii na 6 let, b hem nichž
se zisk z t žby ropy d lil mezi sever a jih rovným dílem a právo šaría bylo platné pouze
na severu. 13 Po tomto období bylo dohodnuto vypsání referenda o p ípadné
nezávislosti. 14 V lednu roku 2011 se pak referendum opravdu uskute nilo a drtivou
tšinou hlas bylo odd lení jižních oblastí odsouhlaseno.15 „Severní Súdán odd lením
Jižního Súdánu p išel o tvrtinu svého obyvatelstva, o t etinu svého území a o 70 až 80
% zásob ropy.“16
Tato stru ná historie velmi komplikovaného konfliktu nazna ila, že povaha st etu
nebyla na rozdíl od druhého studovaného p ípadu, Kosova, výhradn

etnická a

náboženská, ale d ležitou roli v pozd jší fázi sporu sehrála i ekonomie, daná p edevším
potenciálem zem

disponující bohatými nalezišti ropy a nerostných surovin, a

mezinárodní politika úzce spojená s bojem proti terorismu ur ujícímu dynamiku
mezinárodního d ní v prvním desetiletí 20. století. Tyto aspekty p azují vzniku
nejnov jšího státu, Jihosúdánské republiky, d ležitý rozm r, a je proto zajímavé
sledovat, do jaké míry se v roce 2011 d ní v tomto zákoutí Afriky v nují eská média.

1.2 Historické pozadí: Kosovo
Kapitola p edstavuje oblast dnešního Kosova a zam uje se na d jiny konfliktu,
který vyústil ve vyhlášení samostatné Kosovské republiky v roce 2008. Tato ást práce
je nezbytná k osv tlení výb ru asového úseku pro kvantitativní obsahovou analýzu.
12

D. H. Johnson, „The Heglig oil dispute between Sudan and South Sudan,“ Journal od Eastern African
studies, 6:3 (2012): 564.
13
„Comprehensive agreement text,“ United Nations Peacemaker, staženo 3. ledna 2015,
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SD_060000_The%20Comprehensive%20Peace%
20Agreement.pdf.
14
Ibid.
15
„Final results report,“ Southern Sudan referendum commission, staženo 3. ledna 2015,
http://southernsudan2011.com/sites/default/files/Final_Results_Report_20110206_1512.pdf.
16
Adéla Králová, “Konflikt v Súdánu” (Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014), str.
55.
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Území Kosovské republiky se v porovnání s Jižním Súdánem rozkládá na
podstatn menším území 10.887 km2.17 Jakožto formální sou ást jižního Srbska sousedí
dnešní Kosovská republika s ernou Horou, Albánií, Makedonií a Srbskem. Po et
obyvatel dosáhl v roce 2014 p es 1,8 milionu. 18
K pochopení kosovské problematiky je klí ové etnické a náboženské rozložení
Balkánského poloostrova. V dnešním Kosov tvo í v tšinu celkové populace z 92%
Albánci a zbývajících 8% je zastoupeno Srby, Bos any, Turky, Gorany a Romy. 19 A
práv

náboženský rozdíl mezi Albánci a Srby stojí v samotném jádru kosovské

problematiky.
Tento region byl od dob bitvy na Kosov poli pod vlivem Osmanské íše.
„Kulturn tak Kosovo spadalo pod vliv tureckých muslim , kte í nezam niteln práv
od t chto let prom nili Kosovo v duchu osmanské expanzivní politiky.“20 Osmanský
vliv byl samoz ejm citelný i v náboženském rozm ru a do 18. století se kosovská a
albánská, p vodem pravoslavná spole nost, samovoln

prom nila v muslimskou.

Následné vzájemné vytla ování a exodus obyvatelstva odlišného vyznání mezi
jednotlivými balkánskými regiony zaselo zárodek budoucího nap tí na poloostrov .
ed první sv tovou válkou vznikla Albánie, která však svou rozlohou nepokryla celé
své etnické území, a asi „50% Albánc se ocitlo za hranicemi nového státu“21.
Po první sv tové válce bylo toto albánské obyvatelstvo na území Kosova
za len no do nov vzniklého Království Srb , Chorvat a Slovinc (Království SHS,
pozd ji Jugoslávie), se kterou nesdílelo náboženské hodnoty, a nov

zformovaná

kosovská elita požadovala p ipojení k Albánii. 22 Tato aspirace se ovšem nesetkala
s úsp chem a Kosovo bylo do Jugoslávie za len no i po druhé sv tové válce. V období
vlády Josipa Broze Tita sice kosovští Albánci dosáhli v rámci Jugoslávie zvýšené
úrovn autonomie, ale zásadním obratem bylo uzav ení albánsko-jugoslávské hranice
v d sledku roztržky Tita a Stalina, které p erušilo vztahy kosovských Albánc
s Albánií. 23 Kosovská elita eskalovala své požadavky a v oblasti za alo docházet
17

„Europe: Kosovo,“ CIA Factbook, staženo 3. ledna 2015, https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/kv.html.
18
Ibid.
19
Ibid.
20
Dominik Moškvan, „Zakládá jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova porušení mezinárodního
práva?“ (Diplomová práce, Masarykova Univerzita, 2010), str. 13.
21
P. Girgle, Kosovo (Praha: Libri, 2009), str. 31.
22
Dominik Moškvan, „Zakládá jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova porušení mezinárodního
práva?“ (Diplomová práce, Masarykova Univerzita, 2010), str. 14.
23
Ibid., str. 16.
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k etnickým st et m mezi Srby a Albánci. Po nástupu Slobodana Miloševi e byla
autonomie Kosova redukována. V této dob se za ala postupn št pit celojugoslávská
integrita a s postupným rozpadem jednotlivé zem

vyhlašovaly na Jugoslávii

nezávislost. „Kosovo se zde vydalo jiným sm rem než ostatní republiky bývalé
Jugoslávie, jako nap . Slovinsko nebo Chorvatsko…., v ústav je stanoveno, že je
Kosovo suverénním, nezávislým státem, ale z stává jako sou ást Srbska.“24 B hem
devadesátých let byla ovšem autonomie Kosova v rámci Srbska relativizována a
kosovští Albánci postupn

p echázeli z pasivního odporu k radikáln jším st et m.

V roce 1997 došlo mezi ob ma etniky k ozbrojenému konfliktu, který vedl
v následujících t ech letech k ob anské válce, do níž se na mezinárodním poli zapojilo i
OSN a NATO. Jakékoli snahy o mírové jednání ztroskotaly. OSN a NATO navrhlo
Jugoslávii a Kosovu uzav ít omezený svazek, který by Kosovu zaru oval zvýšenou
autonomii. Jugoslávie podpis odmítla, Kosovo s podpisem souhlasilo jen nerado, a tak
bylo na ja e roku 1999 jako odpov

na ne ešitelnou otázku zahájeno bombardování

vojenských cíl v Kosovu složkami NATO.25 Útokem NATO se ale radikáln zhoršila
situace Albánc , zem se propadla do hluboké krize a docházelo k etnickým istkám jak
na stran Albánc , tak na stran Srb . Od léta 1999 se Kosovo ocitlo pod prozatímní
správou OSN, která pomocí jednotek KFOR (Kosovo Force) region spravovala. KFOR
se ale nepoda ilo zabránit útlaku kosovských Srb , který se po konci války stále
zhoršoval. „Parlament autonomní oblasti vyhlásil za podpory OSN dne 17. února 2008
nezávislost na Srbsku a prohlásil Kosovo za demokratický, sv tský a multietnický
stát.“26 Tuto nezávislost ovšem Srbsko neuznalo a postoj k existenci nezávislého
Kosova není dodnes jednotný ani na mezinárodní scén .
Tato kapitola stru

p edstavila historii kosovského konfliktu a osv tlila, že se

jednalo p edevším o náboženský konflikt zako en ný hluboko v historickém vývoji
Balkánského poloostrova. Uznání kosovské nezávislosti se stalo významným tématem
lícím i politickou elitu v eské republice a stalo se v roce 2008 d ležitým tématem
v eských médiích.

24

Ibid., str. 18.
Ibid., str. 21.
26
Jan Zda il, „Kosovský konflikt a jeho souvislosti“ (Bakalá ská práce, Univerzita Palackého v Olomouci,
2010), str. 41.
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Na základ srovnání historického vývoje Jižního Súdánu a Kosova je z ejmé, že se
jedná o dv události svým významem z mezinárodního hlediska srovnatelné. A koliv je
Súdán geograficky eské republice v porovnání s Kosovem vzdálen jší, místní konflikt
obnášel vzhledem k nalezištím nerostných surovin a ropy a vzhledem k antiteroristické
politice i velmi významný mezinárodní rozm r. Z tohoto d vodu je zajímavé zkoumat,
jakou pozornost v nují eská média t mto událostem a jakou tím pro eské publikum
ikládají d ležitost.

2. Teoretická ást práce
2.1

Zpravodajské hodnoty
Princip zpravodajských hodnot (news values) je pravd podobn

nejd ležit jší

mediální teorií, která pom že pochopit chování eských médií v jejich vztahu k Africe,
respektive i k ostatním ástem sv ta. Zpravodajské hodnoty íkají, jakými vlastnostmi
by m la disponovat zpráva, aby se dostala do zpravodajství. Tyto hodnoty definovali
dci Johan Galtung a Mari Holmboe Ruge ve svém výzkumu zve ejn ném v Journal of
Peace Research nazvaném The structure of Foreign News: The presentation of the
Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers.
Ve své studii si položili základní otázku: „Jak se z událostí stávají zprávy?“27
Podrobili analýze

tvery norské noviny a sledovali, jakým zp sobem informují o

událostech z r zných ástí sv ta. Na základ tohoto výzkumu se jim poda ilo sestavit
žeb

ek univerzálních hodnot, které stanoví, zda bude daná událost atraktivní pro

cílové publikum. Tyto hodnoty jsou následující:
-

frekvence

-

práh pozornosti

-

jednozna nost

-

význam

-

souzn ní

-

27

ekvapení

-

kontinuita

-

variace

Johan Galtung a Mari Holmboe Ruge, „The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo,
Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers,“ Journal of Peace Research 1 (1965): str. 65.
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-

vztah k elitním národ m

-

vztah k elitním osobám28
i typy faktor , které hrají v rozhodovacím procesu zásadní roli, jsou

organiza ní, žánrové a sociokulturní. „Organiza ní faktory jsou nejobecn jší a jen
obtížn se jim lze vyhnout; mají také ur ité ideologické d sledky…Faktory související
se žánrem zohled ují zpravodajské události, které spl ují o ekávání publika a mohou
být bez potíží za azeny do d

rn známého interpreta ního rámce, nap íklad do rámce

konflikt nebo endemických krizí. Sociokulturní vlivy p sobící na výb r zahrani ních
zpráv vycházejí z ur itých západních hodnot, jež se soust edí na jednotlivce a projevují
zájem o význa né lidi, ale také o negativní, dramatické nebo násilné události,“29
vysv tluje tyto faktory Denis McQuail.
Okolních vliv na noviná e zprost edkovávající zprávy, je tedy skute

mnoho,

a lze jen t žko íci, zda mohou být tyto zprávy zcela objektivní. Noviná i si vzhledem
k tlaku okolního prost edí vždy dle své struktury hodnot rozmyslí, kterou zprávu bude
vhodn jší zve ejnit.30

2.2

Gatekeeping
Pojem gatekeeping se již na konci 40. let, kdy byl poprvé použit v práci Kurta

Lewina Group Dynamics II: Channels of Group Life; Social Planning and Action
Research, stal v rámci mediálních teorií zavedeným pojmem. 31 „Jedná se p edevším o
rozhodování, zda p ipustit, aby konkrétní zpráva „prošla branou“ zpravodajského média
do zpravodajství,“32 íká o gatekeepingu Denis McQuail.
„Gatekeeping se ale netýká pouze p ijímání a odmítání zpráv, ale také jejich
pozm ování, aby byly více p itažlivé pro koncového zákazníka.“33 Záleží pak tedy na
konkrétním médiu, jaký p ístup bude u svých noviná

preferovat.

Denis McQuail také píše, že „p edstava hlídání u brány v sob má p es veškerou
svou využitelnost a potenciální schopnost vyrovnat se s množstvím nejr zn jších
situací, které v médiích nastávají, zabudované omezení spo ívající v p edpokladu, že
28

Ibid., str. 70
Denis McQuail, Úvod do teorie masové komunikace (Praha: Portál, 2009), str. 320.
30
Brian McNair, Sociologie žurnalistiky (Praha: Portál, 2004), str. 79.
31
Chris Roberts, „Gatekeeping Theory: An evolution“ (The University of South Carolina, 2005), str. 2.
32
Denis McQuail, Úvod do teorie masové komunikace, str. 318.
33
Pamela J. Shoemaker, Gatekeeping theory (New York: Routledge, 2009), str. 12.
29
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zprávy p ilétávají v hotové a neproblematické podob zpracovaných v cných lánk a
adí se „u bran“ média, kde jsou bu p ijaty, nebo odvrženy. Platí to pro velké množství
zpráv, jež p icházejí ze zpravodajských agentur, ale neplatí to pro celý proces výb ru.“34

2.3

Agenda setting
Jako první použili tento termín na za átku sedmdesátých let v dci Maxwell

McCombs a Donald Shaw ve studii v nující se p edvolebním kampaním v USA.35 Jedná
se o teorii, že média nastolují témata, o nichž se bude ve spole nosti mluvit a která jsou
dle jejich uvážení d ležitá. „Doklady jsou tvo eny údaji ukazujícími shodu mezi
po adím d ležitosti p ikládané témat m v médiích a po adím významnosti, které t mto
témat m p isuzuje ve ejnost a politici.“36
Toto téma je úzce spojené s teoriemi zpravodajských hodnot a gatekeepingu a
práce s ním bude ve svém záv ru pracovat p i vyhodnocování výsledk

obsahové

analýzy.

3. Metodologická ást práce
3.1

Kvantitativní obsahová analýza
Jak již bylo zd vodn no v teoretické ásti, média mají zna ný vliv na názory a

celkové p emýšlení spole nosti o sv

a d ní v n m. Jsou to z velké ásti práv média,

která svým zp sobem nazna ují a ur ují, o které události bychom se m li zajímat.
Specifickými metodami popsanými výše nám sd lují, která témata jsou d ležitá a která
nikoliv.
Zvolená eská média budeme zkoumat pomocí kvantitativní obsahové analýzy,
která se v našem p ípad jeví jako nejvhodn jší. Tato metoda m že být využita jak pro
analýzu obsahu v samostatném médiu, tak pro porovnání informací mezi n kolika
odlišnými tituly. Její nejv tší p edností je zejména fakt, že je objektivní a nezávislá na
výzkumníkovi, umožní nám tedy zanalyzovat zkoumaný vzorek bez jakékoliv necht né
manipulace s daty. 37 Pro v tší p ehlednost nám také pom že fakt, že získané výsledky

34

Denis McQuail, Úvod do teorie masové komunikace, str. 321.
Denis McQuail, Úvod do teorie masové komunikace, str. 527.
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jsou v tšinou snadno prezentovatelné v podob graf a tabulek, které jsou v následující
analýze hojn využívány.
V rámci kvantitativní obsahové analýzy jsou vytvo eny jednotlivé tematické
kategorie, jež nám pomohou daný fenomén prozkoumat do hloubky. Práv
rozd lení je jádrem obsahové analýzy. 38 Platí tedy, že

toto

ím více kategorií budeme

zkoumat, tím p esn jší budou dosažené výsledky, zárove

se také zvýší jejich

výpov dní hodnota.
Denis McQuail popisuje postup p i použití této techniky následovn :
-

Zvolit vzorek obsahu

-

Vytvo it relevantní rámec kategorií vn jších referent vztahujících se k ú elu
zkoumání (jako je soubor politických stran nebo zemí, o kterých se m že
v obsahu hovo it)

-

Zvolit „jednotku analýzy“ obsahu (m že to být slovo, v ta, oddíl, celý lánek,
obraz, sekvence atd.)

-

Pomocí po ítání frekvence zvolených jednotek obsahu zmi ujících se o
relevantních tématech umístit obsah do p ipraveného rámce

-

Vyjád it výsledky jako celkovou skladbu vybraného vzorku obsahu podle
frekvence výskytu hledaných referencí39
Naopak, nevýhodou kvantitativního zp sobu analýzy je složitost vyvozování

záv

ze získaných dat. Díky této metod sice zjistíme, jaká data se ve zkoumaném

vzorku nacházejí a zda potvrzují i vyvracejí stanovenou hypotézu, avšak už nezjistíme,
pro tomu tak je a co získané výsledky znamenají. K získání takových údaj je následn
zapot ebí provést kvalitativní obsahovou analýzu. Kvantitativní metoda m že být také
negativn ovlivn na rozd lením do kategorií, které závisí pouze na výzkumníkovi,
nemusí tedy zohled ovat všechna pot ebná data.40
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Tomáš Trampota a Martina Vojt chovská, Metody výzkumu médií (Praha: Portál, 2010), str. 100.
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40
Markéta Škodová a Jan ervenka, Agenda-setting: teoretické p ístupy (Praha: Sociologický ústav
Akademie v d R, 2008), str. 43.
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3.2

Zp sob analýzy
U kvantitativní obsahové analýzy je zapot ebí dodržet p edepsanou strukturu,

která má za ú el nás provést celým procesem. 41 Postup práce by m l být tedy
následující.
Ze všeho nejd íve je t eba si stanovit výzkumnou otázku i hypotézu, kterou se
pomocí kvantitativní obsahové analýzy pokusíme potvrdit i vyvrátit. Musí být jasn
definována, jak asov tak tematicky, aby mohl být ve zvoleném médiu analyzován jen
úsek nezbytný k našemu výzkumu.
Druhým krokem je tzv. operacionalizace. Zde je nutné stanovit metodiku, jíž se
budeme ídit p i selektování požadovaných dat. V této ásti si tedy ur íme, jaké budou
kódovací jednotky, jakým zp sobem je budeme v médiích vyhledávat a filtrovat je od
nežádoucích jednotek.
etím krokem je vymezení „ asového i organiza ního pr

hu šet ení“.42 Zde

je nutné provést krátkou p edb žnou analýzu zkoumaného vzorku dat a p ibližn
odhadnout, kolik asu tato práce zabere.
V následující p ípravné a ov ovací fázi p edb žn vyzkoušíme zda je plánovaný
výzkum v bec proveditelný. Je na míst provést krátkou analýzu vzorku zkoumaných
dat a ujistit se, že metoda, která byla na za átku zvolena, je pro naši práci aplikovatelná.
že se nap íklad ukázat, že zkoumané médium neobsahuje žádná data, která jsme se
rozhodli zkoumat, a práce by tudíž byla bezp edm tná.
Posledními d ležitými body je následn samotný sb r dat, jež zanášíme do
kódovací tabulky, a vyhodnocení celého výzkumu. Bez záv ru se analýza nem že
obejít, získaná data by pak postrádala vypovídající hodnotu.

3.3

Výb r vzorku

3.3.1 Klasifikace deník
Cílem práce je analyzovat nej ten jší eské celostátní deníky, které jsou obecn
klasifikovány jako seriózní. Bulvární deníky nejsou pro tento výzkum vhodné, jelikož
se zam ují na jiný druh zpráv než jejich seriózní prot jšky, a to i p es fakt, že kódovací
41

Winfried Schulz, Helmut Scherer, Lutz Hagen, Irena Reifová, Jakub Kon elík, Analýza
obsahu mediálních sd lení (Praha: Karolinum, 2004), str. 31.
42
Winfried Schulz, Helmut Scherer, Lutz Hagen, Irena Reifová, Jakub Kon elík, Analýza
obsahu mediálních sd lení, str. 31.
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jednotky by byly pro oba p ípady v mnoha ohledech stejné. Nejd ležit jším
argumentem je p edpoklad, že seriózní tisk se zam uje p edevším na relevanci a
pravdivost informací bez zbyte ného zabarvení, a už jakékoliv povahy. 43 V našem
výzkumu se zajímáme p edevším o analýzu politických, ekonomických a kulturních
událostí ve sv

, bulvární média však up ednost ují události týkající se života celebrit

s d razem na negativitu a jednoduchost.44 P edpokládáme, že seriózní tisk se
podobnými událostmi (alespo t mi d ležitými) bude také zabývat, nebude ale na n
klást takový d raz.
Nej ten jšími tišt nými deníky v eské republice jsou následující tituly45:
Blesk: 1 122 000 tená
MF Dnes: 695 000 tená
Právo: 342 000 tená
Sport: 258 000 tená
Aha!: 251 000 tená
Lidové noviny: 196 000 tená
Hospodá ské noviny: 181 000 tená

Zdroj: http://www.mediaguru.cz/wp-content/uploads/2014/11/MP_ctenost_1.png
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Jan Jirák a Graeme Burton, Úvod do studia médií (Brno: Barrister & Principal, 2001), str. 257.
Ibid.
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íslo po tu tená

udává pr

rnou tenost daného titulu na jedno vydání.

Uvedená data jsou za druhé a t etí tvrtletí roku 2014.
Jako bulvární média z tohoto seznamu ozna ujeme deníky Blesk a Aha!, zárove
vylu ujeme deník Sport, který neodpovídá našim požadavk m (krom sportovních
událostí se nev nuje žádným jiným). Bulvární tisk se vyzna uje zejména vysokým
nákladem, velmi nápadným a k iklavým grafickým stylem, obsahem zam eným na
specifická témata a v porovnání se seriózním tiskem nižší prodejní cenou.46 Blesk a
Aha! mezi takové tituly adíme.
Proti tomuto p ístupu lze namítnout, že i média, dosud ozna ovaná jako seriózní,
se bulvarizují, a rozdíl mezi nimi a bulvárním tiskem se postupn smazává. O fenoménu
bulvarizace pojednává nap íklad práce Franka Essera „Tabloidization“ of News (1999).
Ten íká, že „bulvarizace je p ímý d sledek komercializace médií, ve v tšin p ípad
tvo ena tlakem inzerent na oslovení co nejv tšího po tu tená .“47 O bulvarizaci
eských médií mluví nap íklad také Tomáš Trampota, p sobící na Fakult sociálních
d Univerzity Karlovy v Praze: „K bulvarizaci dochází v zásad na dvou úrovních – na
úrovni deníkového trhu r stem podílu tená

bulvárních titul , na úrovni obsahu médií

prom nou typ událostí, které se do nich dostávají. Ta první rovina je srovnatelná
s trendem ostatních zemí Visegrádu, kde hrají prim bulvární deníky. Ve srovnání
nap íklad s n meckými tišt nými médii je bulvarizace eských deník

intenzivn jší,

dochází nap íklad k jejich siln jší vizualizaci, což je dáno mimo jiné malým eským
trhem.“48
estože fenomén bulvarizace bereme v potaz, v rámci našeho výzkumu
budeme celostátní deníky MF Dnes, Právo, Lidové noviny a Hospodá ské noviny
považovat za seriózní média, která odpovídají kritériím pro obsahovou analýzu.

46
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3.3.2

asový úsek
V této práci jsou analyzovány informace o dvou samostatných událostech, které

se odehrály v rozmezí t í let (vznik samostatného Kosova a Jižního Súdánu), tak i
obecné zprávy ze zahrani ních rubrik.
Prvotní myšlenka v p vodní tezi byla analyzovat zprávy o vyhlášení
samostatnosti t chto dvou stát m síc p ed touto událostí a m síc po ní. Po et takto
získaných zpráv jsme ale vyhodnotili jako nedostate ný, a sledovaný rozsah jsme tudíž
rozší ili na celý rok, ve kterém k osamostatn ní státu došlo. Co se týká lánk ze
zahrani ních rubrik, které analyzujeme pro posouzení zájmu médií o africký kontinent,
vybrali jsme pro sledování dva náhodné m síce. U jednoho by hrozilo, že by zkoumaný
vzorek mohl být ovlivn n významnou sv tovou událostí, která by celkový výsledek
zkreslila, záv ry studie by pak tudíž nebyly relevantní. K osamostatn ní Kosova došlo
v roce 2008, Jižní Súdán vznikl v roce 2011. Jako dva náhodné m síce pro analýzu
zahrani ního zpravodajství sledovaných deník , jež analýze Súdánu a Kosova
edchází, jsme vybrali erven 2009 a erven 2010, abychom se p íliš nevzdálili od
sledovaného období.
lánky o Kosovu a Jižním Súdánu jsou analyzovány ze všech rubrik, ve
výsledku se tak jedná p edevším o zahrani ní

i názorové rubriky, dopln né i o

vnitropolitické zprávy z domova vztahující se k dané události.

lánky o všech

kontinentech jsou pro p ehlednost brány p edevším ze zahrani ních rubrik.

4. Výzkumná ást práce
4.1

Stanovení hypotézy
Výzkumným tématem této práce je Afrika, její zastoupení a obraz v seriózních

celostátních denících MF Dnes, Právo, Lidové noviny a Hospodá ské noviny. Jak již
bylo zmín no v úvodu a teoreticky zd vodn no v teoretické ásti, hlavní hypotézou je,
že zpráv o událostech na africkém kontinentu nebude v eských médiích v porovnání se
zbytkem sv ta mnoho. Stejn tak p edpokládáme, že v pr

hu roku 2008, kdy Kosovo

vyhlásilo na Srbsku nezávislost, se budou média o tuto událost zajímat v mnohem v tší
mí e než o vznik Jižního Súdánu v roce 2011. A to i p esto, že geopoliticky mají ob
události významný dopad a jsou si svou podstatou a historií v mnoha ohledech podobné.
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V každé kategorii se tedy zam íme v první ad p edevším na po et lánk ,
poté také na jejich druhotné atributy. Z t ch nás bude p edevším zajímat, zda se jedná o
zprávy pozitivní, negativní i neutrální. P edpokládáme, že zprávy z Afriky, a už o
Jižním Súdánu nebo o ostatních zemích, budou mnohem ast ji negativní než zprávy
z jiných kout

sv ta. Je to dáno p edevším prezentováním Afriky jako chudého

kontinentu ve vleku nekone ných vále ných a politických konflikt .
Tyto dv hypotézy jsme stanovili p edevším dle teorie zpravodajských hodnot a
edchozí analýze odborných lánk na podobné téma.

4.2

Operacionalizace

4.2.1 Zahrani ní zprávy
V první ásti jsou obsahové analýze podrobeny lánky k zahrani ním událostem
ze

ty nejv tších celostátních deník . Jak již bylo zmín no výše sledujeme dva

náhodn vybrané celé m síce. To znamená lánky ze zahrani ních rubrik v rozmezí 1.
6. 2009 až 30. 6. 2009 a následn 1. 6. 2010 až 30. 6. 2010. Kódovacími jednotkami
jsou tedy jednotlivé lánky.
K vyhledávání lánk používáme internetový mediální archiv Newton Media, ve
kterém nalezneme všechny lánky spadající do sledovaného období. Do vyhledáva e
zadáme pot ebný m síc, periodikum a odpovídající rubriku. V Hospodá ských a
Lidových novinách je to rubrika Sv t, V MF Dnes rubrika Ze sv ta a v Právu rubrika Ze
zahrani í.
Každý lánek je hodnocen dle n kolika p edem stanovených prom nných. Ze
všeho nejd íve je sledován celkový po et

lánk

a k nim p azovány následující

prom nné, jež nám pomohou s ov ením naší hypotézy:
Kontinent – je vždy první prom nnou, podle které lánek roz azujeme. M že
tedy nabývat kategorií Afrika, Asie, Evropa, Austrálie a Antarktida. Jedinou výjimkou
z klasického d lení je rozd lení Ameriky na Latinskou Ameriku a Severní Ameriku.
estože existuje mnoho zp sob , jak se dívat na možné rozd lení kontinent (nap íklad
spojení Evropy a Asie v samostatný kontinent, tzv. Eurasii), p ístup západních médií
k Severní a Jižní Americe je natolik odlišný, že je vhodné je pro zp esn ní našeho
výzkumu takto rozd lit.
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Mezi kategorii kontinent

zahrnujeme také prom nnou nazvanou „Sv t“, ke

které budou p azeny zprávy bez jasného místa ur ení. P íkladem takových zpráv jsou
ve v tšin p ípad
sv

lánky týkající se mezinárodních organizací a referující k situaci ve

(nap íklad poznatky k výro ní zpráv WHO apod.).
Pozitivita/Negativita/Neutralita –

lánky jsou v této kategorii

len ny

následujícím zp sobem:
1. Pozitivní zprávy – v první ad sem pat í zprávy, které samy o sob pojednávají
o události, která je v tšinovým publikem vnímána jako kladná. Za pozitivní
zprávu považujeme i tu, která se sice týká negativní události, ale informace o ní
je podána kladn (došlo k pozitivnímu vývoji, skon ila válka, n kdo se uzdravil,
apod.). P íkladem tak m že být tento lánek ze sledovaného období:

Vrah potratového doktora zat en
Americká policie dopadla v ned li na p edm stí Kansas City muže, který v
ned li ráno zavraždil ve m st

Wichita léka e provád jícího pacientkám v

pokro ilé fázi t hotenství potraty. Podez elý muž byl dopaden asi 300 kilometr
od místa inu pouhé t i hodiny po vražd . Vraždu odsoudil i americký prezident
Barack Obama, který prohlásil, že je šokován. Podle zástupce policejního
velitele ve Wichit , je podez elému muži 51 let.49

2. Negativní zprávy – ve v tšin p ípad se jedná o zprávy týkající se konflikt ,
spor , nešt stí a násilí, ale také špatných ekonomických p edpov dí

i

neúsp ch . Typickým p íkladem takové zprávy je následující lánek:

V USA zast elili léka e, který d lal potraty
Ve m st Wichita v americkém státu Kansas byl v era ráno místního asu
zavražd n léka , který pacientkám v pokro ilé fázi t hotenství provád l potraty.
Protipotratoví aktivisté jeho zavražd ní odsoudili. Policie mezitím zadržela
muže, který je ze spáchání inu podez elý, oznámily ješt v era místní ú ady.50

3. Neutrální zprávy – pat í sem ve v tšin p ípad

zprávy, které informují o

politickém i ekonomickém d ní bez jakéhokoliv zabarvení. Do neutrálních
49
50

TK, „Vrah potratového doktora zat en,“ Hospodá ské noviny, 2. ervna 2009, str. 9.
TK, „V USA zast elili léka e, který d lal potraty,“ Hospodá ské noviny, 1. ervna 2009, str. 8.
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zpráv ale adíme také ty, které jsou názorov sporné. Pokud se jedná o zprávu,
na níž budou mít r zní lidé rozdílné názory, nap íklad kv li politickému i
náboženskému p esv

ení, adíme ji mezi neutrální. P íkladem m že být:

Wilders usp l. Kdo bude další?
Nizozemská krajní pravice nejspíš bude mít v eurovolbách úsp šné následovníky
– v Ma arsku a Rakousku.51

Téma – U každého

lánku definujeme jeho hlavní téma. Tato prom nná nám p i

vyhodnocování analýzy ukáže, zda se lánky o Africe v nují diametráln odlišným
témat m než lánky o ostatních kontinentech. Témata jsme rozd lili následovn :
-

Válka, kriminalita a bezpe nost – do této kategorie spadají všechny konflikty
a zlo iny, ale také nap íklad policejní zásahy i vojenské manévry, které nemusí
být nutn spojené s násilím

-

Politika

-

Ekonomika a trhy – všechny ekonomické zprávy jak z ve ejného, tak
soukromého sektoru

-

Kultura a spole nost – nejen kulturní d ní, ale také nálady ve spole nosti,
vzd lávání i náboženství

-

Migrace obyvatel

-

Nešt stí a nemoci – zde se jedná p edevším o p írodní katastrofy, havárie i
epidemie

-

Historie – všechny

lánky, které komentují historické události, ve v tšin

ípad takové zprávy a analýzy vycházejí k výro ím
-

Média
íroda a vesmír
Ostatní – do této kategorie spadají lánky, které byly z jakéhokoliv d vodu
neza aditelné do p edchozích kategorií

4.2.2 Kosovo a Jižní Súdán
U Kosova a Jižního Súdánu vyhledáváme p es Newton Media archiv konkrétní
klí ová slova. V p ípad Kosova se jedná o lexikální variantu tohoto slova v podob
„kosov“. U Jižního Súdánu nám sta í tvar „súdán“, nebo jak jsme zjistili b hem
51

Tereza Šupová, „Wilders usp l, kdo bude další?,“ Lidové noviny, 6. ervna 2009, str. 9.
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ov ovací fáze, všechny

lánky, které tímto zp sobem vyhledáme a které jsou

relevantní vzhledem k naší analýze, se týkají Jižního Súdánu, jeho rozd lení a
ípadným konflikt m.
Kódujeme všechny lánky, které tímto zp sobem nalezneme, ale ne všechny
využijeme do záv re né analýzy. Tímto zp sobem vyhledávání nalezneme v tšinu
zpráv, jež pro náš výzkum nejsou ve výsledku relevantní. Jsou to zprávy, které Kosovo
jen okrajov zmi ují, avšak hlavní téma je diametráln odlišné. P íkladem takového
výsledku vyhledávání je nap íklad lánek s názvem Výsadká vystaví v Mladé Boleslavi
fotky z Afghánistánu, kde jediná zmínka o Kosovu je následující: „Od své t etí mise v
roce 2003 v Kosov za al fotit a dokumentovat život svých kamarád a koleg nejen p i
misích, ale i u útvaru.“52 Stejným zp sobem vy azujeme nap íklad i lánky, které se
vztahují k eské obci Kosov.
Po této úvodní selekci nám zbydou jen

lánky relevantní k tématu, které

žeme analyzovat dle dalších prom nných:
Relevance – zjiš ujeme, zda je lánek relevantní k námi zkoumanému tématu
Pozitivita/Negativita/Neutralita – stejná kategorizace jako v p edchozí kapitole
Téma – stejná kategorizace jako v p edchozí kapitole
síc – díky této prom nné sledujeme, kolik

lánk

vyšlo v daném m síci. Ve

výsledku by m lo být patrné, zda se média tématu v nují pr

žn , nebo jen p i velmi

ležitých událostech majících zna nou šanci dostat se na p ední stránky novin
Rubrika – zkoumáme, v jakých rubrikách se jednotlivé deníky událostí zabývají, zda se
jedná jen o zprávy v zahrani ní rubrice od zpravodajských agentur, i zda k tématu
vycházejí i úzce zam ené komentá e

4.3

Plánování a organizace
Ke kódování velikého množství lánk , které jsme o ekávali, bylo nejd íve nutné si

ipravit odpovídající tabulky, do nichž mají být jednotlivá data zanášena. Pro každou
kategorii jsme si vytvo ili samostatnou tabulku, v rámci které jsme jednotlivým
prom nným p adili odpovídající ísla.
Jako druhý krok p ed samotným kódováním bylo zapot ebí se ujistit, že ve
stanoveném období nalezneme dostatek

lánk

k analýze. Zárove

bylo nutné

v internetovém archivu Newton Media vyfiltrovat celkový po et lánk ur ených k
analýze a p edb žn odhadnout dobu pot ebnou k provedení výzkumu.
52

TK, „Výsadká vystaví v Mladé Boleslavi fotky z Afghánistánu,“ MF Dnes, 4. ledna 2011, str. 4.
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4.4

P ípravná a ov ovací fáze
V ov ovací fázi bylo zapot ebí se ujistit, že naplánovaný postup je proveditelný.

Namátkou jsme vybrali n kolik lánk a vyzkoušeli si, že navržená metoda je na n
aplikovatelná. Na první pohled bylo jasné, že lánk k Africe je mén , než jsme se ze
za átku domnívali, ale k vyvození záv

by se m lo jednat o dosta ující vzorek. Po

potvrzení funk nosti stanoveného postupu jsme p ešli k samotnému sb ru dat.

4.5

Sb r dat a výsledky analýzy

4.5.1 Afrika a sv t
V databázi Newton Media jsme po stanovení kritérií získali celkem 1577 výsledk
pro zprávy z ervna 2009 a 1518 výsledk pro zprávy z ervna 2010, tedy dvou m síc ,
které jsme si k analýze náhodn vybrali. Dohromady se tak tedy jedná o 3095 lánk ke
zpracování. Celkový po et nalezených

lánk

byl o trochu vyšší, avšak oproti

vodnímu plánu jsme p i jejich analýze n které z nich odstranili jako nehodící se pro
náš výzkum. Mezi takové pat ily nap íklad lánky týkající se kurzu m n, které jsme
nepovažovali za zprávy ze zahrani í.
Graf . 1: Celkový po et a percentuáln podíl zastoupení jednotlivých region za oba
sledované m síce
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Zastoupení Afriky ve zprávách je menší, než jsme p edpokládali, na stránkách
novin se objevuje jen ve dvou procentech p ípad . Na 3095 zahrani ních zpráv p ipadá
pouhých 64 zabývajících se Afrikou. B hem analýzy bylo možné si všimnout, že zprávy
o událostech v Africe na sebe nijak nenavazují a jsou velmi asto náhodného rázu.
Za výjimku se v tomto ohledu dá považovat Egypt, o kterém eské deníky informují
ze všech afrických zemí nej ast ji. Je to dáno zejména skute ností, že Egypt má svým
politickým a ekonomickým významem ze všech afrických zemí, pravd podobn
spole

s Jihoafrickou republikou, k Evrop nejblíže. Zárove se jedná o zemi, jež má

zna ný vliv na d ní na Blízkém východ , kterému se eská média v nují o poznání s
tším zájmem. Avšak i d ležitá zem jako Egypt se do zpráv nedostane tak snadno.
Nap íklad v tšina p ísp vk z ervna 2009 se Egyptem zabývá p edevším z d vodu
návšt vy amerického prezidenta Baracka Obamy a s tím spojeného d ní. Ve zprávách se
tak objevovaly titulky jako „Výzva k neúto ení na Ameri any“53, „Policie se chystá na
íjezd Obamy“54 nebo „Obamovo salam alejkum“55.
žeme tedy pozorovat, že aby se vzdálen jší zem dostala do hledá ku médií, je
zapot ebí, aby událost, o které mají referovat, m la vysokou zpravodajskou hodnotu.
V tomto konkrétním p ípad se jedná o vztah k elitním osobám, jak jej definovali
Galtung a Ruge.56 „Západní média mají ráda události, které v sob obsahují osobní

53

TK, „Výzva k neúto ení na Ameri any,“ Lidové noviny, 8. ervna 2009, str. 9.
Bez autora, „Policie se chystá na p íjezd Obamy,“ Hospodá ské noviny, 2. ervna 2009, str. 9.
55
Pavel Novotný, „Obamovo salam alejkum,“ MF Dnes, 5. ervna 2009, str. 6.
56
Johan Galtung a Mari Holmboe Ruge, „The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo,
Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers,“, str. 71.
54

32
akce, i kdyby to m lo být jen prohlášení“57 a „prezident USA je patrn nejznám jším
ípadem osoby pojímané jako událost.“58
O událostech v Africe nejvíce informovala MF Dnes (20

lánk ), následována

Hospodá skými novinami (17 lánk ), Lidovými novinami (16 lánk ) a posledním
Právem (11 lánk ).

Graf . 2: Charakteristika zpráv ze všech region
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Graf . 3: Charakteristika zpráv z Afriky
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Tyto dva grafy nabízejí p ehledné srovnání, jak se liší zahrani ní zpravodajství o
událostech ve sv

a o událostech na africkém kontinentu. Dobrou zprávou je fakt, že

v žádném deníku nep evažují negativní zprávy. Ve v tšin

deník

tvo í více než

polovinu obsahu zahrani ních rubrik neutráln zabarvené zprávy.
esto je rozdíl ve zpravodajství o Africe na první pohled patrný. V každém
z deník jsme v porovnání s ostatními zprávami zaznamenali menší po et pozitivních
zpráv, p estože jen o pár procentních bod . Zjistili jsme, že pozitivní zprávy jsou
minoritní pro všechny kontinenty, tím spíše pro Afriku. Nejmén pozitivních zpráv o
Africe jsme našli v Lidových novin a Právu. U t chto dvou deník
nejdramati
Spole

se také

ji zvýšil po et negativních zpráv, v p ípad Lidových novin až o 19 %.

s Právem se zárove jednalo o jediné dva deníky, u kterých jsme v obou

sledovaných m sících zaznamenali pouze jedinou pozitivní zprávu o Africe.
Graf . 4: Rozložení témat ve všech denících v obou sledovaných m sících
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Graf . 5: Rozložení témat ve zprávách o událostech v Africe

Rozložení témat pro Afriku
30,0%
25,0%

26,0% 24,0%

26,0%
20,0%

20,0%
15,0%
10,0%
5,0%

4,0%

0,0%

Vzhledem k p edchozím graf m, kde bylo dokázáno, že zpravodajství o Africe je o
poznání negativn jší, se dal také o ekávat nár st zpráv týkajících se války a kriminality,
které jsou ze své podstaty p edevším negativní. Totéž platí i pro kategorii „Nešt stí a
nemoci“.
Zajímavým výsledkem je však tém

nulové pokrytí ekonomických zpráv z Afriky.

Jak již bylo v úvodu nazna eno, Afrika je v sou asné dob ekonomicky na vzestupu.
Nap íklad

ína si tuto skute nost uv domuje a do afrických zemí investuje miliardy

35
dolar

59

, což neuniká pozornosti západních médií. Podle provedené analýzy se zdá, že

eská na tuto skute nost zapomínají, avšak k potvrzení tohoto záv ru by bylo zapot ebí
podrobit analýze v tší po et lánk z r zných období.

4.5.2 Kosovo a Jižní Súdán
i vyhledávání v archivu Newton Media bylo nejd íve nutné vyfiltrovat tematicky
nesouvisející lánky, kterých je v tšina. V pr

hu roku 2008, kdy Kosovo vyhlásilo

nezávislost, vyšlo ve sledovaných denících celkem 1328 zpráv, které obsahovaly výraz
„kosov“. Nepoužitelných pro analýzu jich bylo 928. V p ípad Jižního Súdánu bylo
nalezeno celkem 234 zpráv, z ehož jsme 162 zpráv vy adili.
Graf . 6: Celkový po et lánk O Kosovu (2008) a Súdánu (2011)
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Již na první pohled se nám potvrdila p edchozí analýza sv tových zpráv. Kosovu se
nuje p esn celkem 400 lánk , Súdánu pouhých 72. Na druhou stranu je patrné, že
deníky události kolem vzniku samostatného Jižního Súdánu nezanedbaly v takové mí e,
jakou by bylo možné z p edchozí analýzy o ekávat. Na jeden lánek o Jižním Súdánu
ipadají sice ty i referující o Kosovu, avšak p i analýze celkového zpravodajství bylo
dosaženo pom ru jedné zprávy o Africe ku dvaceti šesti zprávám z Evropy (celkový
pom r byl 64:1683).
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Bartholomäus Grill, „Billions from Beijing: Africans Divided over Chonese Presence,“ Spiegel online
Internatinal, 29. listopadu 2013, staženo 3. ledna 2015,
http://www.spiegel.de/international/world/chinese-investment-in-africa-boosts-economies-but-worriesmany-a-934826.html.
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Graf . 7: Informování o d ní v Kosovu v pr

hu roku
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U obou událostí je patrné, že se o n média nejvíce zajímala práv v m sících, kdy
k vyhlášení samostatnosti došlo. V p ípad d lení Súdánu se fakticky jedná o dva
síce, nebo v lednu prob hlo referendum, v n mž kterém Súdánci rozhodli o odtržení
jižní ásti zem , a až v ervenci byl nový stát oficiáln vytvo en. O zpravodajství
k Jižnímu Súdánu lze prohlásit, že po vyhlášení nezávislosti až na n kolik výjimek
v Hospodá ských novinách tém

zaniklo. Naproti tomu o Kosovo zájem sice po

vyhlášení nezávislosti na Srbsku také opadl, ale i po zbytek roku vydaly každé
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noviny pr

rn 5,7 zpráv m sí

, což je více než trojnásobek celoro ního pr

ru

pro Jižní Súdán.
Kosovu se nej ast ji v noval deník Právo (460 lánk ), následovaný Lidovými
novinami (314 lánk ) a MF Dnes (313 lánk ). Se znatelným odstupem se jako
poslední umístily Hospodá ské noviny (241 lánk ).
Graf . 9: Charakteristika zpravodajství o Kosovu a Jižním Súdánu
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ekvapivým výsledkem charakteristiky zpráv je pom rn

vysoký po et

pozitivních lánk k Jižnímu Súdánu, p estože se vyhlášení nezávislosti neobešlo bez
boj , násilností a politických st et . Pom r negativních zpráv je dle o ekávání vysoký.
V p ípad Kosova byl po et negativních zpráv nejmarkantn jší ve zpravodajství deníku
Právo. Ten tématu v noval nejvíce prostoru v názorové sekci ze všech sledovaných
deník a vzhledem k faktu, že redakce Práva dle komentá

s vyhlášením nezávislosti

nesouhlasí, odpovídá tomu i celková zabarvenost zpráv. Z titulk

v názorové sekci

žeme zmínit nap íklad „Podraz“60, „Vypálená svoboda“61 i „T žký direkt systému
OSN“62.
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Libor Rou ek, „Podraz,“ Právo, 16. 1. 2008, str. 6.
Martin Hekrdla, „Vypálená svoboda,“ Právo, 19. 2. 2008, str. 6.
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Ji í Roškot, „T žký direkt systému OSN,“ Právo, 20. 2. 2008, str. 6.
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Záv r
Pomocí kvantitativní obsahové analýzy byly zkoumány

lánky ve

ty ech

eských celostátních denících týkajících se primárn zpravodajství o Africe. B hem
analýzy byla získána data díky rozdílným prom nným, pomocí nichž byly jednotlivé
kódovací jednotky, tedy samotné novinové lánky, analyzovány. Obecn lze íci, že
naše hypotézy byly ve v tší mí e potvrzeny, objevilo se však i n kolik zajímavých
výsledk .
V prvním kroku analýzy byl stanoven celkový po et zpráv, které se objevily
v zahrani ních

rubrikách

jednotlivých

deník .

Africké

zprávy

m ly

pouhé

dvouprocentní zastoupení, více než devadesát procent zpráv se týkalo Evropy, Asie a
Severní Ameriky. P edpokladem bylo, že Afrika z stane skute
pozornost stojí tém

na okraji zájmu. Za

nulový zájem o Austrálii, která se umístila až za Afrikou, p estože

kulturn má Evropa blíže spíše k Austrálii. Je však nutné podotknout, že Afrika je
tvo ena 54 státy63 a více než jednou miliardou lidí. Vzhledem k dynami nosti a
nestabilit tohoto regionu zde podle zpravodajství zahrani ních médií dochází každý
den k velikým událostem nejen regionální významu, avšak eské deníky dávají p ednost
událostem, které jsou kulturn a regionáln bližší. Potvrzuje se tak teorie Galtunga a
Ruge o zpravodajských hodnotách, o kterou se hypotéza této práce opírá. Dle výsledk
analýzy lze íci, že eské deníky up ednost ují události odehrávající se na severní
polokouli, což dává za pravdu Hansi Donckovi a jeho tvrzení, že „v západním tisku je
jih nadále jako sou ást zem koule opomíjen…“64
Následn

bylo zkoumáno, zda zpravodajství k událostem z Afriky p ináší

zejména negativní zprávy spojené s válkami, kriminalitou a chudobou. Tato hypotéza se
potvrdila jen áste

. Jako správný se ukázal p edpoklad, že zprávy budou v porovnání

s informacemi k d ní na ostatních kontinentech více negativní. U afrických zpráv lze
skute

pozorovat mírný pokles pozitivních zpráv a významn jší vzestup zpráv

negativních. Potvrzuje se tak tedy p edpoklad, že „zpravodajství pravideln zveli uje
negativa a zleh uje pozitiva, což vede nap . k pochmurnému lí ení Afriky a dalších
exotických oblastí…“. Tento p edpoklad bychom dle výsledk

naší analýzy mohli

aplikovat i na Latinskou Ameriku, která dosáhla podobných výsledk . Na druhou stranu
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Nicolas Kayser-Bril, „Africa is not a country,“ The Guardian, 24. ledna 2014, staženo 3. ledna 2015,
http://www.theguardian.com/world/2014/jan/24/africa-clinton.
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Hans Donck, „News concerning Africa in Dutch morning papers,“ International communication
Gazette 58 (1997): str. 113.
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je ale t eba íci, že negativní zprávy nep evažují. V p ípad Práva, které negativních
zpráv p ineslo ve sledovaném období nejvíce, se jedná o necelý polovi ní podíl. Pom r
pozitivn a neutráln lad ných zpráv je vždy nadpolovi ní v tšina. Zárove se ukázalo,
že v tšina zpráv skute

referuje o tématech spojených s válkou, kriminalitou a

chudobou, jak bylo p edpokládáno, zna né zastoupení ale m ly také zprávy o kultu e a
spole nosti, s ímž hypotéza nepo ítala. Zajímavostí je, že zprávy o ekonomice a trzích
edstavují pouhá ty i procenta lánk o Africe. Ekonomickým témat m se p ekvapiv
nev nují ani Hospodá ské noviny, jež jsou primárn

zam eny práv

na d ní

v hospodá ství.
Práce se následn pokouší získaná data potvrdit na konkrétním p íkladu p ístupu
deník k vyhlášení nezávislosti Kosova a Jižního Súdánu. P estože je pom rný rozdíl
v po tu lánk o Kosovu a Súdánu menší než v obecném zahrani ním zpravodajství,
zájem deník o nový evropský stát je znateln v tší.
O Kosovu jednozna
lánk

nejvíce informoval deník Právo, který o n m p inesl 460

b hem sledovaného období. Na tomto p íkladu lze dob e ilustrovat, že

srovnatelná událost v Africe nechává eské deníky chladnými. V Právu vyšlo nejvíce
komentá , které vyhlášení nezávislosti Kosova a jeho následné uznání r znými
zem mi odsuzovali. Ze všech deník vyhradilo Právo tomuto tématu na svých stránkách
nejvíce prostoru a zárove

zprávy z Kosova uvád lo, spole

ješt

s Lidovými

novinami, nej ast ji na titulní stran , a to celkem desetkrát (Hospodá ské novy ty ikrát
a MF Dnes pouze dvakrát). P ekvapivé ale je, že v p ípad nezávislosti Jižního Súdánu
je Právo deníkem s nejnižším po tem zpráv. Historická ást této práce poukazuje na
podobnost obou událostí, a je tedy s podivem, že zrovna Právo d ní v Súdánu
s celkovým po tem jedenácti lánk za rok tém

nesleduje. Je to dáno také tím, že

„zpravodajské rubriky nejsou vymezeny jen tematicky (podle p edm tu zájmu) a
teritoriáln , nýbrž i sociáln – je to sí spole enských vztah , do nichž jsou zapojeni i
zpravodajové a zdroje, nebo p edm tná místa asto navšt vují. Zpravodajské rubriky
jsou z ízeny tak, aby zajistily odhalení „zpravodajských událostí“, ale nevyhnuteln
vedou ke konstruování zpráv. Událost, k níž dojde v jistém míst

(pokrývaném

rubrikou), bude mnohem pravd podobn ji uznána jako zpráva prost proto, že ji n kdo
vid l a pozoroval ( ímž se bude lišit od „neudálosti“, kterou nikdo kompetentní
nesledoval).“65
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Denis McQuail, Úvod do teorie masové komunikace, str. 324.
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V záv ru analýzy bylo zárove

dokázáno, že p estože

eské deníky ve

sledovaných m sících v letech 2008 a 2009 o Africe informovaly jen minimáln a
zkratkovit , v p ípadu dlouhodob jšího d ní v Súdánu, kde se schylovalo k vyhlášení
nezávislosti, se zprávy alespo
kontinuáln v nují.

v první polovin

sledovaného roku 2011 události
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Summary
The thesis focused on analysing news about Africa in four different broadsheets.
In general the hypothesis was confirmed, however several interesting facts appeared
during the analysis.
It was confirmed that the news from Africa are in minority compared to the
amount of news describing events in Europe, North America and Asia. It is clear that
the four major czech broadsheets belong amongst the „Western“ media that covers
mostly events in the northern hemisphere. There is a clear lack of news not only about
Africa, but also Latin America and Australia.
The results of the analysis also show that the news about Africa are considerably
less positive and more negative. However, i tis necessary to say that negative news are
never in majority in single broasheet. It´s the positive and neutral news that are always
dominant in the observed period.
In the next part the thesis confirms most of these finding by analysing news
about two specific cases which are the independence of Kosovo and independence of
South Sudan. The number of articles focusing on Kosovo is again much higher,
however the difference is not that remarkable. It seems that the events in South Sudan
are at least somehow important even for czech broadsheets.
As a final step the analysis focused on the case of one of the broadsheets, Právo.
This broadsheet published the highest amount of articles Kosovo even though it was the
last amongst all four regarding the news for South Sudan. This facti s quite interesting
as it would seem that the independence of Kosovo was important for them and it was
stated in the historical background that these two events share a lot of common
characteristics.
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