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Abstrakt 

 Diplomová práce Břeclavská leţ: Etické hranice práce se zdroji a sociální 

konstrukce reality médii se zabývá postupy zpravodajských médií při utváření obsahů 

(o vybrané menšině) a jejich schopností ovlivnit společenské procesy tím, jakou formu 

pro tyto obsahy zvolí. 

 Práce se dělí na čtyři části. V první z nich jsou popsána teoretická východiska 

a koncepty, které povaţuji důleţité pro pochopení dalších částí práce, zejména čtvrté. 

Popsáno je především uznávané paradigma role médií v moderní společnosti 

či stereotypy jako nutná součást práce médií. 

 Druhá část práce tvoří rozhraní mezi teorií a praxí. Nastiňuje jiţ vzniklé etické 

normy vztahující se k práci s informacemi nejen o menšinách. Uvádí také rutiny jako 

silný determinant v procesu utváření mediálních obsahů. Pro pochopení kontextu 

je doplněna o jiţ existující průzkumy a šetření vypovídající jednak o dopadu 

na publikum, deklarovaného v průzkumech veřejného mínění, které vznášely otázku 

o důvěryhodnosti médií či mediatypů. Ze stejného důvodu nechybí údaje o velikosti 

publika. 

 Ve třetí části se práce soustředí na otázku postavení romské minority u nás. 

Přináší kategorizaci tematických rámců a zpracovává etnicitu jako nástroj manipulace. 

 Hlavní, čtvrtá část se věnuje praktickým otázkám, a to, jakým způsobem média 

informovala o případu napadení chlapce v Břeclavi, ke kterému mělo dojít 15. dubna 

2012, zda existuje důvodné podezření, ţe jejich počínání mohlo vést k eskalaci 

protiromských nálad. Definuje a nabízí obsahovou analýzu vybraných médií, 

která dokumentuje rozdíly ve zdůrazňování etnicity, v míře pozornosti ze strany různých 

druhů médií i v kontextu, v němţ média zdůrazňovala příslušnost domnělého útočníka 

ke skupině jako celku. Tato část zároveň na základě pozorování vybraných 



 

 

zpravodajských obsahů reflektuje reakci publika na mediální informace, čímţ jsou 

potvrzena teoretická východiska práce, a sice, ţe média svými obsahy ovlivňují a určují 

společenské děje. 

   

Abstract 

 The diploma thesis The Břeclav‘s lie: Ethical Frontiers of Working 

with Sources and the Social Construction of Reality Created by the Media focuses 

on methods used by news media for creation of contents (about particular minority) 

and their ability to influence social processes according to which form for their contents 

they choose. 

 The thesis si divived into four parts. 

  In the first part of the thesis, the main focus is mainly on theory and concepts 

which are relevant for understanding other parts of the thesis, mainly the fourthone.  

Author focuses dominantly on respected paradigm of role of media in contemporary 

society and stereotypes as a necessary substance of media work. 

             Second part established a line between theoretical and practical parts 

of the thesis. It describes ethical norms used for information handling not only 

when minorities are in the game. Routines as strong determinant in process of creating 

of media contents are analysed, as well as related polls and research focusing on impact 

on audience with particular focus on reliability and accountability of those sources. 

Data on size of the audience is mentioned as well. 

 Third part consists of role of Roma minority in the Czech society regarding 

categorisation of thematic frameworks. This chapter involves parts on ethnicity as a tool 

of manipulation.       

           The fourth (main) part analyses practical issues – on the way media informed 

about case of assault of a boy in Břeclav supposedly happening on 15 April 2012. 

Hypothesis stands as if there is a suspicion that it could have led to escalation of anti 

Roma attitudes. The thesis defines and proposes content analyses of selected media. 

It documents differences in stressing ethnicity, in proportion of interest of different 

types of media and in context in which selected mediastressed ethnicity of alleged 

offender.   

 This part reflects reaction of audience on media information which confirms 



 

 

theoretical hypothesis that media influence social affairs by their produced contents. 
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News: A constructivist study of the social life of the news. Oxford: Reuters Institute for 

the Study of Journalism of the Universite of Oxford, 2009.  ISBN 978-0-9558889-5-3 

 Studie zabývající se rámcováním událostí ze strany médií a vytvářením sociální 

reality. Odpovídá na otázku, co publikum očekává od novinářů, a zároveň co 

novináři očekávají od veřejnosti. Ačkoliv se studie věnuje prezidentským 

primárkám v USA v roce 2008, ve svém zobecnění nabízí rámec i pro tuto 

diplomovou práci. 

 

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Vyd. 2. Praha: 

Portál, 2008, 407 s. ISBN 978-80-7367-485. 
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studie je chápána jako metoda kvalitativního výzkumu, která přináší 

podrobnější, názornější, úzce vymezené a snáze interpretovatelné výsledky. 

 

KEEBLE, Richard. Ethics for Journalists. Vyd. 2. London: Routledge, 2009, 326 s. 

 Kniha pojednává o etických dilematech současné ţurnalistické práce. V celé 

kapitole se věnuje například i problematice rasismu v médiích 

 

POSPÍŠIL, F., ŠIMÁČEK, M., VOCHOCOVÁ, L. (eds.) Očernění. Etnické stereotypy v 

médiích. Praha: Člověk v tísni, společnost při ČT, o. p. s., 2003. 

 Publikace shrnuje problematiku informování médií o etnických menšinách. 

Důraz je kladen na jazyk, kterým se o menšinách hovoří, a který často podporuje 

stereotypy. 

 

ŘÍČAN, Pavel. S Romy ţít budeme – jde o to jak.  Vyd. 2. upr. Praha: Portál, 2000, 149 

s. ISBN 80-7178-410-9 

 Kniha shrnuje základní fakta o Romech a diskriminaci ze strany většinové 

společnosti, ve které ţijí. 

 

SANDERS, Karen. Ethics & journalism. London: SAGE Publication, 2003, 196 s. 

ISBN 0-7619-6967-5 

 Přehled základních přístupů k etice v současné vyspělé ţurnalistice. Podrobně se 

zabývá základními oblastmi novinářské etiky, včetně přístupu ke zdrojům, coţ 

budou jednou z akcentovaných částí této práce. 



 

 

 

ŠMÍDOVÁ, Olga, ed. Zdi a mosty : česko-romské vztahy. Vyd. 1. Praha: Univerzita 

Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut sociologických studií; Sdruţení Biograf, 2001. 

ISBN 80-238-7876-X. 

 Sborník vědeckých prací zabývající se česko-romskými vztahy i medializací 

kauzy zdi v Matiční ulici, čímţ nabízí prostor ke srovnání pouţitých diskursů 

tehdy a dnes. 

 

THOMPSON, Mel. Přehled etiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 167 s. ISBN 80-7178-

806-6 

 Thompson přináší shrnutí základních přístupů k etice v průběhu dějin a jejich 

aplikaci na řešení 

konkrétních případů. Jde o základní přehled etiky v historickém vývoji. 

 

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2010, 293 s. ISBN 978-807-3676-834. 

 Kniha zpracovává metody výzkumu médií. Jde proto o vyuţitelný metodický 

manuál pro diplomovou práci.  

 

ŢANTOVSKÝ, Petr. Česká xenofobie. Praha: Votobia, 1998, 180 s. ISBN 80-7220-044-

5 

 Základem je otázka „Co se vám vybaví, kdyţ se řekne „česká xenofobie“?“, 

kterou editor sborníku Petr Ţantovský poloţil významným osobnostem 

společenského ţivota. Výsledkem je sborník názorů, zkušeností a traktátů na 

dané téma. 
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blízkých fakultách či vysokých školách za posledních pět let) 

 

BADÁŇOVÁ, Adéla. Proměny mediální reprezentace Romů v českém tisku. Brno, 

2010. Diplomová práce (Mgr.). Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 



 

 

Katedra mediálních studií a ţurnalistky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jaromír Volek, 

Ph.D. 
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sociálně ekonomická. Vedoucí práce PhDr. Petr Balek. 

 

KRÁLOVÁ, Kateřina. Role tisku jako mediátora veřejné diskuse (Případová studie 

mediálního pokrytí dění na sídlišti Janov). Brno, 2012. Diplomová práce (Mgr.). 
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ÚVOD 

 Tématem této práce je případ smyšleného útoku ze strany skupinky Romů 

na nezletilého chlapce v Břeclavi, ke kterému mělo dojít v polovině dubna 2012. Tento 

případ patří v posledních letech k nejzřetelnějším ukázkám sociální ne-zodpovědnosti 

médií. 

 Média břeclavské kauze věnovala výrazný prostor, přičemţ prvotní neověřenou 

informaci o údajné romské etnicitě útočníků přebrala, dále ji nezpochybňovala a naopak 

rozvíjela, čímţ se podílela na utvrzování stereotypů uvnitř majoritní společnosti. 

Parazitování médií na citlivé romské otázce vyústilo v sociální napětí a vyvolalo 

konkrétní projevy nenávisti a násilí proti této skupině obyvatel. Kdyţ se později 

ukázalo, ţe vše se dělo na základě mylných informací, zpravodajská média povětšinou 

přistoupila k relativizaci svých tvrzení a naopak se ve svých materiálech snaţila zobrazit 

Romy jako oběti. 

 Hlavní hypotézou této práce tedy je, ţe média při informování o tématu 

spojeném s etnickou minoritou přítomnost těchto minorit v popisovaném ději 

zdůrazňují, uchylují se k rámování témat podle stereotypních vzorců, čímţ je posilují 

a určují i případné reakce svého publika. 

 Práce je rozdělena na čtyři části, přičemţ v prvních třech jsou vyloţeny pojmy 

důleţité pro zbývající části práce a vyloţena teoretická východiska, která jsou následně 

vyuţita k provedení výzkumu zachyceného v poslední, čtvrté části. 

 V první části práce se soustředím na teorii z oblasti mediálních studií, zabývám 

se především sociální konstrukcí reality. Za stěţejní povaţuji zdůraznění médií coby 

společenských institucí majících vliv na uspořádání společnosti jako celku či jejich 

eufunkční a dysfunkční roli. Od toho se odvíjí zařazení části o nákazovém efektu 

a panice, které mohou svým počínáním umocňovat. Při výkladu teoretického konceptu 

sociální konstrukce reality nejen za pomoci klasiků sociologie Petera L. Bergera 

a Thomase Luckmanna přidávám polemiku nad obsahem pojmu "realita". Právě její 

definice je totiţ určující pro pochopení počínání médií v momentu, kdy se snaţíme 

popisovat jejich záměrné či bezděčné ovlivňování vyznění kódovaných informací. 

 Proto představuji rovněţ dílo Stuarta Halla a jeho koncepty poučeného čtenáře 

či kódování sdělení podle záměru autora. Ze stejného důvodu je zařazena také pasáţ 
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o vlivu jazyka na vnímání obsahů, výklad Sapir-Whorfovy hypotézy a konceptu "spirály 

mlčení", který zdůvodňuje, proč jsou některé postoje, názory či stereotypy ve veřejném 

prostory akcentovány spíše neţ jiné. 

 Na podkapitolu vykládající stereotypy jako utkvělé obrazy v našich hlavách 

navazuje i koncept strukturálního funkcionalismu, stejně jako dílo Teuna A. van Dijka, 

který se konkrétně zabýval nastolováním témat a vůbec pojetím informování o rase 

v rámci médií majoritní společnosti. 

 Úzce související druhá část vykládá jednak konkrétní novinářské postupy, 

jako jsou rutiny, ale i interní pravidla médií pro nakládání s informacemi obecně, 

ale i informace se specifickým rozměrem či tématem, jakým otázka etnicity je. 

V nakládání s ní je nutné dbát etických normativů, které jsou taktéţ vyloţeny v druhé 

kapitole.  

 Povaţuji za důleţité celou problematiku hodnotit v kontextu dopadu 

na publikum. Ten dokazuji na základě dostupných statistických dat o důvěryhodnosti 

médií, ale také na základě údajů o nákladu, čtenosti, či sledovanosti vybraných médií.  

 Třetí kapitolu, která vykládá postavení Romů v české společnosti, jsem zařadila 

z důvodů lepšího pochopení, proč je tato otázka v českém kontextu natolik citlivá a proč 

by mělo být úkolem médií (coby společenských institucí) vykládat ji komplexně 

a nepodléhat popsaným stereotypům. Na to upozorňuje například Český helsinský 

výbor. K posilování protiromských nálad podle něj přispěla i média právě tím, 

ţe přinášela negativní a neověřené případně zkreslené zprávy. Romové jsou pak 

označováni jako viníci nejrůznějších problémů společnosti, a to nejen ze strany 

radikálů, ale i běţných lidí. 

 Hlavní, čtvrtá kapitola se věnuje samotnému výzkumu, který vychází z metod 

obsahové a deskriptivní analýzy. Do baterie analyzovaných materiálů jsem zařadila 

vybrané materiály bulvárního deníku Blesk (a jeho online mutace Blesk.cz), 

nejsledovanějších zpravodajských online serverů Novinky.cz a iDNES.cz, dvou 

komerčních televizí Nova a Prima, a České televize se statusem média veřejné sluţby. 

Navíc byl analyzován i týdeník Respekt, u kterého jsem z níţe vyloţených důvodů jinak 

časově ohraničila zkoumaný vzorek. U ostatních médií byl zkoumán zpravodajský 

materiál z období od 16. dubna 2012, kdy mělo ke smyšlenému útoku Romů dojít, 

do 31. května 2012, kdy došlo k poklesu v četnosti mediálního pokrytí události a případ 
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přestal být součástí agendy zkoumaných médií. 

 Obsahová analýza dokumentuje rozdíly ve zdůrazňování etnicity, v míře 

pozornosti ze strany jednotlivých zkoumaných médií, ale i v kontextu, v němţ média 

zdůrazňovala příslušnost domnělého útočníka ke skupině jako celku. Navazující 

deskriptivní část analýzy vybraných zpravodajských obsahů reflektuje reakci publika 

na mediální informace a zkoumá druhou část výše vyslovené hypotézy. 

 Celá čtvrtá kapitola vychází z konceptu sociální konstrukce reality 

představeného v první kapitole práce a prostřednictvím vybraných metod se jej snaţí 

dokázat v praxi. 

 Oproti tezím jsem upravila členění práce, aby lépe odpovídalo logické struktuře 

textu. 

 Téma jsem si vybrala proto, ţe navazuje na můj zájem o etické hranice 

fungování médií. Coby novinářku, kaţdodenně působící v praxi při vytváření 

konkrétních zpravodajských a zpravodajsko-publicistických obsahů významného 

českého média, mě zajímá dopad postupů médií a volby způsobu, jakým probíhá 

komunikace s publikem. Tyto otázky mě zajímaly uţ během bakalářského studia 

ţurnalistiky a mé uvědomění si sociální odpovědnosti se ještě prohloubilo 

v následujícím profesionálním vývoji. Konkrétní břeclavský případ spojený s rezonující 

etnickou otázkou spadá do doby zadávání tezí diplomové práce. Právě z těchto důvodů 

jsem povaţovala za vhodné tímto tématem své studium na Fakultě sociálních věd 

Univerzity Karlovy uzavřít. 
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1. TVOŘÍ MÉDIA SVĚT KOLEM NÁS? 

1.1. Sociální odpovědnost médií 

 Kaţdý z fragmentů společnosti má zodpovědnost za funkčnost celku. 

Tak to vyplývá z konceptu strukturálního funkcionalismu. Média
1
 bezpochyby jsou 

jedním z důleţitých stavebních kamenů moderní společnosti. Historie zná několik 

paradigmatických obratů, co se týče účinků médií na společnost, respektive intenzity, 

s jakou mediální obsahy ovlivňují chod společnosti, potaţmo myšlení jednotlivce. 

 V následující části budou představeny vybrané teorie a vysvětleny pojmy, které 

korelují s předmětem této práce a jejichţ prostřednictvím lze lépe porozumět dopadům 

vybraného způsobu mediální prezentace konkrétní kauzy. 

1.1.1. Nákazový efekt a panika 

 Způsob a rychlost šíření zpráv (obecně informací) značně ovlivňuje dosaţený 

vývojový stupeň médií. Z historie známe jejich předávání v síti poštovských 

doručovatelů a potulných kramářů v dobách středověku i na počátku novověku. 

S rozvojem technických moţností, rozšířením telegrafu, telefonu, ale především nových 

technologií 20. a 21. století (IT technologií a internetu) však došlo k absolutní revoluci 

v šíření i příjmu zpráv. Publikum se fragmentizovalo a mediální sféra taktéţ. Výsledkem 

je zuţování moţného potenciálního publika, tedy i zmenšování prostoru pro dopad 

informace.  

 Opačným fenoménem je rozšiřování, respektive multiplikace, diverzifikace 

a konvergence mediálního prostoru. Nárůst počtu kanálů, jimiţ se informace šíří, totiţ 

neznamená i nárůst celkového mnoţství příjemců.  

 Šíření zpráv je primárně jevem s kognitivními účinky.
2
 Za určitých okolností 

mohou ale zprávy vyvolávat i reakci behaviorální, rozumějme, mohou implikovat určitý 

druh chování jednotlivce či skupiny. Společným jmenovatelem takové odezvy bývá 

nestandardní sociální situace v zasaţené skupině, pocit ohroţení či neklid. Medializace 

takových zpráv můţe vyvolávat efekt nákazy mající za následek mnohdy iracionální 

davové jednání. Takto vyvolanou paniku (Perse, 2001, s. 55) můţe způsobit i informace 

nepodloţená, zkreslená či manipulativní. Nejčastěji citovaným příkladem je vysílání 

                                                 
1
 Pojem média autorka nadále pouţívá v jeho uţším významu, tedy ve smyslu zpravodajských médií, 

u nichţ je hlavním tvůrcem obsahu novinář-profesionál. 
2
 Jednou z primárních funkcí médií je informovat, tedy umoţnit publiku poznání. 
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rozhlasové hry Válka světů na americké stanici CBS v roce 1938, na základě níţ část 

publika uvěřila, ţe Spojené státy americké napadla invaze z Marsu. Podobně panické 

reakce jsou ale popsány - nebo přinejmenším existuje důvodné podezření, ţe by k nim 

mohlo dojít - i v případech teroristických činů, přírodních katastrof, black outů 

energetických sítí či jiných katastrof. 

 Je to proto, ţe publikum má tendenci médiím důvěřovat (podrobně se důvěrou 

publika  v mediální obsahy zabývá kapitola 2.3.). Má totiţ pocit, ţe média mají unikátní 

přístup k rozličným informacím z různých zdrojů, a tudíţ nabízí komplexní a ve svém 

celku objektivní zprávy. Mediální obsah proto příjemci nezpochybňují. Ještě striktněji 

to platí v případě nouze, výjimečné či neznámé situace – někdy důvěryhodnost (můţe 

být jen domnělá) v čase krize roste. (Perse, 2001, s. 54) 

 Upozorňuje na to i slovenská filozofka Remišová, kdyţ uvádí, ţe všechno, 

co média přinášejí, není realita, ale jen její obraz, který nám někdo zprostředkovává. 

I objektivní fakta jsou zakomponovaná do kontextu a různí lidé je mohou různě chápat. 

Média tak nejsou reálný svět. Naopak i při největší snaze o pravdivost jsou 

jen zprostředkováním faktů a událostí skrze úvahy, světonázor a hodnoty někoho jiného. 

O to důleţitější je recipientům vštěpovat rozdíl mezi realitou a mediální realitou. 

(Remišová, 2010, s. 258) 

 Jednou z funkcí médií je sociální kontrola. Například u šokujících událostí typu 

atentátu na prezidenta Spojených států amerických J. F. Kennedyho v roce 1963 a v čase 

bezprostředně poté byla právě televize prostředkem, který masám poskytoval útěchu 

a pomáhal jim vyrovnat se s psychickým otřesem, který byl nejen individuální, 

ale zapsal se Američanům i do kolektivního vědomí (Perse, 2001, s. 60).  

1.1.2. Média jako hybatelé sociálních změn 

 Mediální zprávy sice nemohou být jediným aktivizátorem společenského dění, 

nicméně v případě například uţ existující tenze mezi různými etniky, socio-

ekonomickými vrstvami a podobně, se mohou významně podílet na narušení sociálního 

řádu. Zjednodušeně řečeno, negativní zpráva o jedné ze stran můţe nastartovat vlnu 

sociálních bouří či rasových nepokojů (Trampota, 2006). Ukázkou je právě zkoumaný 

případ tzv. břeclavské lţi, v níţ šlo o negativní zprávu o Romech, která souzněla 

s náhledem části společnosti na ně (podrobně ve čtvrté kapitole). 

 Na druhou stranu hrají prostředky masové komunikace důleţitou roli 
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při socializaci nejen dětí a mladistvých, ale i imigrantů, a to vysvětlováním 

a vštěpováním norem, hodnot a kolektivní zkušenosti majoritní společnosti. Právě tímto 

způsobem média zajišťují společenskou integritu a kohezi (Perse, 2001, s. 56). 

Mediolog Friedrich Krotz povaţuje média v dnešní době za nejdůleţitější prostředek 

socializace (viz kapitola 4.5.), který jediný umoţňuje ovlivnit působení jinak tradičních 

hybatelů jako je rodina, vrstevníci nebo škola či práce. Jejich význam sice neklesá, 

ale mohou být pochopeni jen ve vztahu a částečně i prostřednictvím médií (Krotz, 2009, 

s. 22). 

 Negativita a napětí jakoţto atributy zpráv v kombinaci s vnímáním "my" 

a "oni" (ti druzí), mohou posilovat takto nastavený stereotyp
3
 o vybrané skupině 

v pohledu majority, a tím umocňovat účinek zpráv (Perse, 2001, s. 58). Perspektiva 

"my" a "oni" je patrná i u břeclavského případu, jak ukazuje čtvrtá kapitola. 

 Média mohou být i "společenským nástrojem hegemonie" (Jirák, Köpplová, 

2007, s. 59). Jde o případ, kdy akcentují převládající názory, respektive mínění 

vládnoucí skupiny či třídy. Média pak neslouţí společnosti jako celku, ale jsou 

zesilovačem stávajících mocenských poměrů a nástrojem sociální reprodukce. Tím, 

ţe zobrazují aktuální nastavení společnosti jako přirozené, de facto ale brání změnám.
4
 

 V pojetí ţurnalistiky coby "hlídacího psa demokracie" poskytují novináři 

publiku informace potřebné ke kvalifikovanému rozhodování se (i ve volbách) 

a podporují tak demokratické uspořádání společnosti. V historii sehráli důleţitou roli 

právě uţ v procesu demokratizace, který výrazně posílil právě i rozvoj moderních 

masmédií. (Curran, 2002, s. 4) 

1.1.3. Média jako společenské instituce 

 Sociologie definuje média čili společenské instituce jako "obecně praktikovaný 

a v dané kultuře předávaný způsob jednání" (Petrusek, 1996, s. 434). Vedle sociální 

                                                 
3 

Mediální obsahy do značné míry určují společenské, politické a ekonomické zájmy vlastníka i rozloţení 

sil na mediálním trhu – konkurence. Proto mediální obsah často není komplexním zobrazením poměru 

stran zastoupených v dané kultuře. Masová média opomíjejí regionální či etnické rozdíly (Perse, 2001, 

s. 56). 
4
 Podle Jiráka se „veškeré jevy a skupiny, které se většinovou optikou jeví jako problémové či příznakové 

a s nimiţ se většinová společnost obtíţně vyrovnává, jsou v mediálním zpracování často marginalizovány 

a zřetelně zjednodušovány“. Jirák si proto půjčuje od Gista pojem „neviditelnost menšin“ 

(mainstreamová média mají tendenci věnovat se představitelům většiny a ţivot některých menšin 

přehlíţet, popřípadě prezentovat jen ve chvílích, kdy se odchyluje od většinové představy o „správném“ 

ţivotě) a od Campbella „kaţdodennost rasismu“ (média sice odsuzují kriminální činy s rasovým 

podtextem, ale podílejí se na běţné diskriminaci a stereotypizaci příslušníků etnických menšin) (Jirák, 

s. 2). 
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kontroly institucionalizace jednání umoţňuje člověku orientaci v komplexní realitě 

a šetří náklady, jeţ "by byly spojeny s nutností promýšlet stále znovu reakce 

na standardní situace" (Petrusek, 1996, s. 434). Tzv. typizační schémata nám pomáhají 

strukturovat svět a orientovat se v něm (Berger, Luckmann, 1999, s. 36). Mluvíme 

o sociálním začleňování.
5
 Média tuto definici splňují. Míra závisí na zvoleném přístupu 

ke studiu médií a společnosti. 

 V základním pojetí jsou média dnes kromě sociálních institucí i prostředky 

masové komunikace, které přenášejí informace. Jejich sdělení jsou standardizovaná, 

vyráběná profesionály a za pomocí techniky šířená k heterogennímu, disperznímu 

publiku. (Reifová, 2004, s. 139) 

 Publikum z médií přebírá rámce chápání okolního světa, coţ z médií dělá 

významného hybatele vývoje především postindustriálních společností,
6
 v nichţ média 

získala nezastupitelnou roli, a jak uţ bylo řečeno, stala se klíčovým zdrojem informací. 

Význam ekonomický, sociální i kulturní z hlediska funkcionalistických přístupů jim 

přisuzuje i Jirák s Köpplovou. Zabývají se otázkou, jak ţurnalistické produkty souvisí 

s obecnějšími společenskými procesy (Jirák, Köpplová, 2007, s. 58-59). 

 Začít lze ale uţ představou o realitě (sociální i kulturní), kterou si člověk utváří 

na základě komunikačního aktu, coţ popsali George Herbert Mead (1967), Alfred 

Schütz (1971), Peter Berger a Thomas Luckmann (1980), Jürgen Habermas (1987) 

a další (více kapitola 1.2). V průběhu dějin vzrostla důleţitost médií právě pro sociální 

konstrukci reality, neboť lidé se na ně v procesu komunikace více a více odkazují a také 

je ve větší míře vyuţívají (sledují je). V důsledku toho zároveň také dokáţeme snáz 

sdílet porozumění realitě jiného, a to i přes individuální charakteristiky, neboť 

vše rámcují média. Krotz mluví o mediatizaci,
7
 tedy o důleţitosti médií pro kaţdodenní 

ţivot, práci, volný čas, sociální vazby, skupiny a identity, podniky a instituce, politiku 

a ekonomiku, socializaci, kulturu a společnost (Krotz, 2009, s. 24). 

                                                 
5
 K formování role, kterou mohou mít média v procesu začleňování se jednotlivce do společnosti 

(socializace), výrazně přispěla diskuse v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století. Zásadními byly 

teorie sociální konstrukce reality, teorie sociálního učení (psycholog Albert Bandura) a teorie vzorů. 

Podle teorie sociálního učení fungují mediální obrazy jako zdroj sociálního očekávání (Ball-Rokeach,  

DeFleur, 1996, s. 231), a tím poskytují recipientovi i mnoţství vzorů, jak se chovat v různých rolích 

a situacích. Cílem je se v dlouhodobém horizontu do společnosti integrovat a následně uchovávat 

rovnováhu. Logicky mají vzory i okamţitý dopad a jedinec je můţe přebírat ihned. 
6
 Podrobně se rozvoji masových médií věnuje ve své Strukturální přeměně veřejnosti (1962) Jürgen 

Habermas. 
7
 V anglickém originále "mediatized forms of social and culture life". 
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 Novináři prostřednictvím médií referují především o oblastech mimo osobní 

zkušenost příjemců (podrobněji to ve vztahu k menšinám rozebírá Jirák, viz kapitola 

1.2.1). Zprostředkovaný "záţitek" je pojímán jako pravdivý a nezpochybňuje se. 

Lze mluvit o silných účincích médií, které se jako paradigma uplatnily především 

do 30. let 20. století a znovu pak v 60. aţ 80. letech 20. století.
8
 Od tohoto pojetí 

se lehce odklání teorie agenda setting
9
, tedy selekce témat, událostí a aktérů. 

V této hypotéze nejsou média jen informátorem, ale i interpretem hodnotícím význam 

událostí. Cílem je ovlivňovat smýšlení publika či alespoň ovlivňovat orientaci publika 

na určité problémy a jejich řešení.  

 Ještě dál zachází teorie sociální konstrukce reality, která chápe média jako 

konstruktéry veřejně sdílených obrazů a aktivní činitele v sociopolitickém prostředí. 

Podrobně se jí věnovali Peter Berger a Thomas Luckmann nebo Stuart Hall. 

1.2. Sociální konstrukce reality 

 Klasici sociologie Berger s Luckmannem pohledem dialektů tvrdí, ţe člověk 

a jeho prostředí se vzájemně ovlivňují. Jejich základní poučka zní: "Společnost je lidský 

produkt. Společnost je objektivní realita. Člověk je společenský produkt" (Berger, 

Luckmann, 1999, s. 64). Právě náhled na člověka a společnost skrze tento koncept 

pomůţe objasnit chápání "reálného" pro další bádání této práce. 

 Za realitu se obecně povaţuje to, co je skutečné a jakkoliv neměnné. Sociální 

vědy a vědecké teorie ale realitu podmiňují sociálně a tvrdí, ţe se na jejím utváření 

podílejí konkrétní jednotlivci a skupiny dané společnosti. Z toho logicky vyplývá, 

ţe realita není jedna jediná, ale je variabilní podle sociálních, politických, 

ekonomických či kulturních determinantů. "Ta nejzvláštnější je realita kaţdodenního 

                                                 
8
 Vývoj úvah o účincích médií lze rozdělit do čtyř fází. 1. všemocná média (období přibliţně do 30. let 

20. století, kdy se má za to, ţe účinky médií jsou významné; do tohoto období spadá teorie letící střely 

či injekční stříkačky, které vycházejí také ze silného vlivu ideologických hnutí a totalitárních států); 

2. malomocná média (30. aţ 60. léta 20. století, kdy převaţuje názor o omezených účincích médií 

na publikum; projevuje se představa dvoustupňového toku komunikace, tedy vzájemného se doplňování 

dvou stran, tzn. objev role názorových vůdců, kteří "předţvýkávají" informace z médií); 3. znovumocná 

média (období 60. aţ 80. let, kdy se plně rozšířila televize a sociální vědy objevily sílící účinky médií, 

které vidí v dlouhodobém působení na ţivotní styl a hodnoty lidí); 4. dohodnutý vliv médií (paradigma 

převládající od 90. let 20. století dodnes, jemuţ dodal legitimitu sociálně konstruktivistický pohled -

 média vytvářejí významy a nabízejí je publiku, které následně přijímá konvenční sociální realitu). 

Při úvahách je třeba zvaţovat i záměrnost či nezáměrnost a krátkodobost či dlouhodobost účinků. 

(McQuail, 2009, s. 470-474)  
9
 Teorii v roce 1972 definovali Američané Maxwell McCombs a Donald Shaw. Ve své průlomové studii 

zkoumali, jak jsou která témata důleţitá v rámci prezidentských voleb ve městě Chapel Hill. (McCombs, 

Shaw, 1972, s. 176-187) Koncept dále rozpracovali například manţelé Kurt a Gladys Langovi. 
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ţivota, která se konstruuje kolem os tady a teď, je tedy naše osobní, která není dokonale 

sdílená s ostatními, protoţe jejich tady a teď není stejné s tím naším, díky objektivizaci 

se ale blíţí. Kaţdodenní realita je všeobjímající a neustále se nám vnucuje – já vím, 

ţe tato skutečnost je reálná – pochybnosti o její reálnosti je nutné v běţném 

kaţdodenním ţivotě potlačit." (Berger, Luckmann, 1999, s. 28-29) 

 Sociální konstruktivismus tedy vychází z předpokladu, ţe lidé si sami vytvářejí 

svůj "vlastní svět", který následně povaţují za zcela pravdivý. Vlastní vědomí jim 

nedovoluje připustit si, ţe jde o jejich individuálními rysy podmíněný konstrukt. 

Přistupují k němu jako k objektivní realitě. V kontextu účinků médií (není zde zcela 

určující, za jak silné je povaţujeme) je zřejmé, ţe právě média do jisté míry určují 

i onen konstrukt kaţdého jednotlivce.
10

 

 Realitu jako sociálně vytvářený a podmíněný fenomén podrobně popsali Peter 

L. Berger a Thomas Luckmann v roce 1996 v knize Sociální konstrukce reality. Teorie 

vychází z weberiánské chápající sociologické tradice a z durkheimovského realistického 

uvaţování.  Podle McQuaila představy, ţe společenská realita musí být utvářena 

myšlenkami lidí a ti ji také interpretují, byly zásadní změnou paradigmatu 

společenských věd na sklonku 20. století (McQuail, 2009, s. 113). 

 Konstruování reality se dle Bergera a Luckmanna děje na základě tří vzájemně 

propojených procesů externalizace, objektivizace a internalizace. Výsledkem 

je existence stabilního prostředí, čímţ se dostáváme ke strukturálnímu funkcionalismu. 

Stabilita (společnosti jako celku) je vlastní kaţdému organismu (v pojetí sociologickém 

i biologickém).  

 "Subjektivní definice a pohnutky se externalizují expresí a jednáním, 

objektivizují se a jako takové se opět internalizují jednotlivci a sociálními útvary" 

(Kabele, 1998, s. 159). Z Kabeleho výkladu vyplývá, ţe člověk neustále své představy 

projektuje do reality (externalizuje své vědomí) a jak je popsáno výše, tím de facto 

určuje svoje vlastní a stabilní pojetí reality. Je pak i zřejmé, ţe společnost je produktem 

lidské mysli, která se externalizovala, a díky objektivizaci byla přijata jako všeobecně 

platná. Internalizace znamená, ţe dochází ke ztotoţnění člověka samého 

s jím vytvořenou objektivizovanou realitou. Jde o dílčí proces socializace, v němţ 

důleţitou roli zastává jazyk. Je totiţ nástrojem popisu a projekce nestandardních záţitků 

                                                 
10

 Mediální konstrukci reality se práce věnuje níţe. 
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do reálného světa. Příkladem mohou být vlastní výklady snů, halucinací či vlastní 

interpretace divadelní hry. Toho se totiţ dopouštíme slovy. Jazyk nám umoţňuje 

vyjadřovat se o zkušenost mimo objektivní dění. "Jazyk je schopen 'zpřítomnit' různé 

objekty, které nejsou prostorově, časově a sociálně 'tady a teď' přítomny" (Berger, 

Luckmann, 1999, s. 44). Jazyk nám tedy umoţňuje sdílet subjektivní zkušenost 

s okolím, čímţ opět dochází k externalizaci. 

 Například Sapir-Whorfova hypotéza, coby princip jazykové relativity, má za to, 

ţe konkrétní jazyk ovlivňuje i pojetí fyzikálního a sociálního světa toho kterého 

společenství – jazyk ovlivňuje inklinaci ke způsobu interpretace reality.
11

 

Podle amerického strukturalistického lingvisty Edwarda Sapira "je jazyk průvodcem 

po sociální realitě" (Sapir, 1929, s. 209, cit. podle Ball-Rokeach, DeFleur, 1996, s. 259), 

čímţ naznačuje, ţe světová populace je ve skutečnosti roztříštěna na mnoţství různých 

světů.
12

 Expresivitou zvoleného jazyka se také zabývá analýza prezentovaná 

v kapitole 4.2. 

 Zcela do detailu se jazykem coby nositelem významu zabývá sémiotika médií. 

Základem je předpoklad, ţe "vše, co v komunikaci pouţíváme,
13

 je svou podstatou znak, 

tedy, ţe je smyslově vnímatelná skutečnost, která něco zastupuje, tedy na něco ukazuje 

nebo k něčemu odkazuje" (Jirák, Köpplová, 2007, s. 268). Výrobci mediálních obsahů 

(v případě zpravodajství novináři) na jedné straně a jejich publikum na straně druhé 

by tedy měli sdílet představu, co jednotlivé kódy znamenají. Pokud tomu tak není, můţe 

dojít k šumu (neporozumění) v procesu dekódování sdělení,
14

 nebo se autorem vloţené 

                                                 
11

 Vliv uţitého jazyku na porozumění realitě zkoumá semiotika, lingvistika a sociální psychologie. 
12

 Kritici Sapir-Whorfovy hypotézy (např. Steven Pinker, Geoffrey Pullam, Laura Martinová) však 

upozorňují, ţe redukce významů pouze na ty vyjádřené jazykem, je destruující. Nelze opomíjet ty 

vyjadřované neverbálně mimikou či gesty, coţ je ale lingvisticky nezachytitelné. 
13

 Nemyslí se jen jazyk ve smyslu řeči a slov, ale i obrazy, zvuky, grafické prvky, pohyby, sledy výjevů, 

barvy apod. 
14

 Model „encoding/decoding“ vytvořil zakladatel Birminghamské školy mediálních studií sémiotik 

Stuart Hall. Je jedním z nejvlivnějších autorů konceptů mediálních studií. Ve svém spise Encoding and 

Decoding in the Television Discourse popsal proces výroby a interpretace zpráv. Má za to, ţe autor své 

sdělení kóduje prostřednictvím znaků do svého mediálního výstupu. Předpokládá přitom, ţe čtenář 

(recipient) zakódovaný význam dekóduje (porozumí mu) stejně či alespoň podobně, jak on sám zamýšlel. 

V případě, ţe ale nesdílí stejné kulturní nebo socio-ekonomické hodnoty, nemusí k tomu dojít. Roli hraje 

i osobní zkušenost kaţdého jednotlivce, politické preference i osobní povaha – rasové/etnické a třídní 

zakotvení nebo gender. Jedno sdělení kódované jedním způsobem totiţ můţe mít různý význam pro různé 

lidi. Navíc podle Halla můţe příjemce hrát aktivní roli v procesu dekódování. Popsal dokonce tři pozice, 

které můţe zastávat a s jakými můţe k dekódování přistupovat: pozice hegemona, pozice vyjednavače, 

opozice. Pozice hegemona či jinak dominanta přisuzuje vliv autorovi. Příjemce zprávy sdělení dekóduje 

právě tak, jak bylo kódováno. Málokdy v tomto případě dochází k nedorozumění. Příjemce se zcela 

ztotoţňuje s názory obsaţenými ve sdělení, nezpochybňuje je. Podmínkou většinou je sdílený kulturní 

kontext. V praxi se tu projevuje tzv. preferované čtení. Pozice vyjednavače popisuje příjemce jako 
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tzv. preferované čtení
15

 můţe minout účinkem. 

 Jazykovědec Stuart Hall a celá Birminghamská škola představují kritickou 

teorii, v níţ se zabývají tím, jak s nabízeným významem v textu nakládá publikum. 

Podle Halla mediovaná sdělení šíří dominantní ideologii dané společnosti včetně 

uspořádání mocenských vztahů (Hall, 1997, s. 510). Hall se však domnívá, ţe čtenář 

je schopný vepsanou ideologii v textu interpretovat, případně ji odmítnout (Jirák, 

Köpplová, 2007, s. 108). 

 Stuart Hall mluví o konsensuální povaze společnosti: "Proces signifikace, 

tedy přiřazování významu jednotlivým událostem, předpokládá a pomáhá konstruovat 

společnost jakoţto konsenzus… Všichni většinou usilujeme o podobný způsob 

nahlíţení na události" (Hall, Critcher, Jefferson, Clarke, Roberts, 1978, s. 55). 

Hall povaţuje za základ sociální komunikace právě jednotu kulturních hodnot. Celou 

problematiku uvádí tím, ţe média o událostech nereferují. Jsou podle něj přímo 

aktivním činitelem v konstruování sociopolitického prostředí a publiku nabízí 

výkladový rámec událostí. 

 Hall zdůrazňuje záměrné ovlivňování obsahů a formy ze strany médií. 

K tomu je však nutné přičíst i míru podprahového vkladu kódovaného do sdělení během 

procesu tvorby. Projevují se v něm osobnostní rysy i preference autora či instituce 

(viz výše). 

 Podobně smýšlí i Postman v knize How to Watch TV News. Kaţdý 

zpravodajský příběh je podle něj reflexí reportéra (Postman, 1992). Ta navíc podléhá 

normativním teoriím – snaţí se zobrazovat skutečnost takovou, jaká by měla být. 

Rozdíly v informování o konkrétním případu mezi různými médii ukazuje analýza 

v kapitole 4.2. 

 Jako k platnému se dnešní paradigma odkazuje také na Thomasův teorém, 

který říká, ţe "jestliţe je určitá situace lidmi definovaná jako reálná, pak je reálná 

ve svých důsledcích". Americký sociolog a představitel pozitivismu a Chicagské školy 

W. I. Thomas v roce 1927 upozornil na to, ţe "podstatnější neţ objektivní stav věcí 

                                                                                                                                               
někoho, kdo částečně přijímá to, co autor do textu vloţil, zároveň ale usiluje doplnit si zprávu o svou 

vlastní zkušenost. Jde tedy o mix autorova záměru a příjemcových postojů. V pozici opozice příjemce 

rozumí, co chtěl autor říci, odmítá ale jeho postoje přijmout. Neztotoţní se s nimi většinou kvůli 

rozdílnému kulturnímu zázemí. Někdy zcela odmítá ztotoţnit se i s pouţitým kódem a konstruuje si svou 

vlastní interpretaci (Hall, 1973, s. 507-517). 
15

 Pojem „preferované čtení“ zavádí Stuart Hall. 
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je způsob, jak jej lidé vnímají, interpretují a jak mu rozumějí" (Petrusek, 1996, s. 1241). 

Thomas tak jako první vyzdvihl důleţitost definice situace pro její konečné vnímání. 

 Podle něj lidé spíš neţ na objektivní rysy dané situace reagují na význam, který 

pro ně situace má. Chování člověka je pak ovlivněno právě domnělým významem. 

Thomasův teorém je proto významný právě i pro teorii sociální konstrukce reality 

(Reifová, 2004, s. 262). 

 V běţné komunikaci lidé svůj postoj stále posilují (jak dokumentuje spirála 

mlčení
16

). "Pokud tato teze platí pro jakoukoliv komunikační aktivitu 

(tedy i pro mediální komunikaci), znamená to, ţe média se na konstruování sociální 

reality významnou měrou podílejí a jsou schopna definovat společensky platné 

významy a ovlivňovat publikum, ať uţ nastolováním témat, či 'kultivováním postojů 

ke společnosti'" (Jirák, Köpplová, 2007, s. 165). Reakce publika na konkrétní 

medializaci ukazuje kapitola 4.3. 

1.2.1. Stereotypy 

 Posilování postoje umocňují i stereotypy, jeţ jsou přirozenou součástí sociální 

konstrukce skutečnosti. Jsou to velmi stabilní prvky ve vědomí, které regulují vnímání 

a hodnocení určitých skupin jevů a ovlivňují názory, mínění, postoje i chování. 

Jde o strnulé představy ve vědomí lidí, které pocházejí většinou z jiné neţ osobní 

zkušenosti. Na jejich utváření se podílí i veřejné mínění a sdělovací prostředky. Mají 

iracionální charakter (Petrusek, 1996, s. 1229-1230). Konkrétně například Český 

helsinský výbor ve třetí kapitole na straně 40. 

 Stereotypy jsou formou zjednodušení. Na jednu stranu pomáhají jedinci 

                                                 
16

 Spirála mlčení spadá do 70. let, kdy se účinky médií, respektive zpravodajství, povaţovaly za silné. 

Hypotézu formuluje Elisabeth Noelle-Neumann v roce 1973. Lidé podle ní nejsou ochotní příliš 

vyjadřovat své postoje, pokud nesouzní s většinovým názorem ve společnosti. U kontroverzních témat 

mají strach být se svými názory v izolaci. Rozhodující nemusí být společnost jako celek, ale můţe jím být 

i bezprostřední okolí, které neustále pozorují, aby získali přehled o síle jednotlivých názorů (Reifová, 

2004, s. 231). Média jsou důleţitým orientátorem v tom, co je vlastně převaţující názor. Zároveň jsou 

i zdrojem obrazu světa. Kdo nenalezne svůj názor v médiích, ztrácí odvahu jej veřejně interpretovat. Jak 

uvádí přímo Noelle-Neumann, „lidé se nechtějí izolovat, bez přestání sledují své okolí, dovedou 

do nejmenších podrobností zaznamenávat to, co sílí, a to, co slábne. Ten, kdo vidí, ţe jeho názor sílí, je 

posílený, veřejně hovoří, zapomíná na opatrnost. Ten, kdo vidí, ţe jeho názor slábne, upadá do mlčení. 

Tím, ţe jedni hovoří nahlas, jsou veřejně vidět, působí silnějším, neţ ve skutečnosti jsou, ti druzí působí 

jako slabší neţ ve skutečnosti jsou. Dochází k optickému klamu nebo akustickému šálení skutečného 

poměru sil, a tak jedni se mohou nechat svést k mluvení, druzí k mlčení. (Noelle-Neumann, 1974, s. 24-

51). Výsledkem spirály mlčení je zkreslení skutečného poměru sil a můţe dojít k tomu, ţe některé názory 

zcela zaniknou, případně se z nich stane tabu (tedy mizí z veřejné diskuse). Ochota mluvit či protestovat 

v případě posílení názorového souznění s většinou je právě důvod i vzedmutí vlny protestů v případě 

tzv. Břeclavské lţi. 



 

 
 

15 

orientovat se ve světě a mohou podněcovat některé druhy poznání. Na druhé straně však 

mohou být zdrojem předsudků, z nichţ mohou pramenit i konflikty (či v menší míře 

napětí) mezi různými skupinami utvařující komplexnost dané společnosti. Námi 

utvořené „kategorie, jeţ slouţí k utřídění našich zkušeností, jsou však někdy příliš 

rigidní a navíc vycházejí ze špatných či nedostatečných informací“ (Giddens, 1999, 

s. 232). Tyto myšlenkové rámce navíc determinují i přístup k veškerým novým 

poznatkům. 

 Stereotypy jako „obrazy v našich hlavách“ konstruované tiskem a vztahující se 

k ostatním lidem popsal v roce 1922 Walter Lippmann. Mluvil o nich jako 

o simplifikaci, která nám umoţňuje rozlišení mezi „my“ a „oni“ (Lippmann, 1965, 

s. 29). 

 Jirák uvádí jako příklad stereotypizace právě mediální zpodobňování menšin 

a cizinců, konkrétně „nepřizpůsobivé Romy“.
17

 Nejvíc se to projevuje v případech, 

kdy příjemce mediální zprávy nemá se zobrazovaným vlastní zkušenost. Čím slabší 

osobní zkušenost člověk má, tím větší prostor má mediální realita pro svůj dopad. 

Tím dochází i k rozšiřování stereotypů.  

 Existuje prostor domnívat se, ţe typickým příkladem je svět Romů. Většina 

majoritní společnosti s nimi zřejmě má jen povrchní nebo vůbec ţádnou zkušenost. 

Co o ţivotě Romů ví, určují zpravidla právě média - mediální obraz Romů je zásadní 

v utváření názoru majority na ně. Pokud jsou zobrazovaní hlavně v souvislosti s násilím 

nebo konflikty, pak je takové i většinové veřejné mínění (o postavené romské menšiny 

uvnitř české společnosti a o tématech spojovaných s Romy pojednává třetí kapitola). 

 Jak píše Giddens, stereotypy se "často pojí s psychologickým mechanismem 

přenosu, při němţ se pocity nepřátelství nebo hněvu obracejí proti něčemu, co není 

jejich skutečným původcem. Lidé přenášejí svůj hněv na obětní beránky, jimţ kladou 

za vinu veškeré příčiny svých obtíţí. Obvyklými obětními beránky bývají skupiny, 

které se výrazně odlišují a mají poměrně malou moc, takţe skýtají snadný terč." 

(Giddens, 1999, s. 232). 

 Podle Jiráka je stereotyp "typem sociální konstrukce reality a jako takový 

odráţí vztahy mezi jednotlivými skupinami ve společnosti (a v médiích spojených 

                                                 
17

 Jirák, J. (nedatováno). O stereotypech v médiích aneb Svět, který vidí média. Získáno 30. listopadu 

2013, z rvp.cz: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/284/O-STEREOTYPECH-V-MEDIICH-ANEB-SVET-

KTERY-VIDI-MEDIA.html/ 
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s hlavním proudem se uplatňují stereotypy vytvářené dominantními společenskými 

vrstvami a nositeli převládajících společenských hodnot), například vztah většiny 

k menšině".
18

 

 Role médií a vůbec schopnosti přístupu do médií si je vědom i Trampota. 

Zpravodajství je dle něj svým způsobem vyprávěním příběhů v ustálených formách 

(šablonách) a zpravodajství se tak stává nositelem mýtů, tedy archetypálních příběhů 

dané kultury. „Opakovaným výběrem a zařazováním představitelů některých sociálních, 

profesních, demografických nebo etnických skupin v kontextu určité situace 

nebo tématu zpravodajství formuje jejich reprezentaci (o tradičních tématech 

při informování o Romech více v kapitole 3.1.). Zprávy mají sklon reprezentovat různé 

typy sociálních aktérů ustáleným způsobem, který se můţe různým způsobem odlišovat 

od reality. Takovouto "ustálenou a zaběhnutou prezentací můţe zpravodajství tvarovat 

a posilovat jejich stereotypizaci" (Trampota, 2006, s. 60). 

 U předmětu této práce s tím souvisí i zevšeobecňování, mnohdy neoprávněné. 

To se konkrétně projeví například připisováním vlastnosti jednotlivce celé skupině, 

do níţ se řadí. (Remišová, 2010, s. 217) Jak často se vlastnost připisovaná jednotlivci 

zobecňuje na celek, o tom vypovídají závěry analýzy prezentované v kapitole 4.2. 

1.2.2. Mediální realita a realita 

 Paradigma mediální reality coby zvláštního typu sociální konstrukce reality 

dostává prostor od konce 70.let, ale hlavně v 80. letech 20. století. Tehdy se spolu 

se začínajícími sociálně-konstruktivistickými teoriemi prosazuje představa, ţe média 

se výrazně podílejí na vnímání sociální skutečnosti. Nemediovaná realita ustupuje 

ekonomickým podnětům a rutinám, které určují podobu mediálních obsahů, coţ zpětně 

ovlivňuje to, jak kaţdý jednotlivec vnímá skutečnost světa, v němţ ţije. Mediální realita 

se tedy stává zvláštním typem sociální reality. 

 Mediální studia se začala zabývat otázkou, jak média popisují a zobrazují svět, 

do jaké míry určují i to, co se v něm odehrává, a dále i tím, jak společnost ovlivňuje 

podobu médií a mediální kontext. Čím dál častěji se společnost popisuje na základě 

mediálních obsahů, coţ koresponduje s tezí, ţe člověk stále ve větší míře ţije 

v mediovaném světě.  Ideálním opakem je sociální konstrukce prostředí (Weimann, 

                                                 
18

 Jirák, J. (nedatováno). O stereotypech v médiích aneb Svět, který vidí média. Získáno 30. listopadu 

2013, z rvp.cz: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/284/O-STEREOTYPECH-V-MEDIICH-ANEB-SVET-

KTERY-VIDI-MEDIA.html/ 
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2000, s. 3). Čistě takový koncept je však vzhledem k technické a mediální 

prostoupenosti prostředí vyspělých kultur 21. století utopií.   

 Na to upozorňuje i Sedláková, kdyţ píše, ţe "je však otázkou, zda v době 

masových médií existuje vnější svět ještě jinak neţ v podobě malých 'ostrůvků' osobní 

zkušenosti. Domníváme se, ţe kromě výseků zahrnutých do naší kaţdodennosti pro nás 

realitu představuje realita mediální" (Sedláková, 2007, s. 32). Má za to, ţe v době 

pozdní modernity fungování médií mediální sdělení vycházejí z mimomediální 

skutečnosti a k té také odkazují. "Jejich výpovědi jsou sloţeny ze znaků, symbolických 

systémů, jejichţ význam není daný, ale arbitrární. Tímto způsobem vytvářejí novou 

realitu, jeţ vstupuje do ţivotů mediálních příjemců, kteří s ní dále pracují. Propojují 

ji se svými zkušenostmi a se sděleními získanými z jiných zdrojů. Takto je mediální 

realita korigována, ale zároveň zakomponována do všeobecného povědomí a svým 

pouţíváním i stvrzována" (Sedláková, 2007, s. 32-33). 

 Média byla hlavně v první fázi zkoumání jejich účinků
19

 

(přelom 19. a 20. století aţ 30. léta 20. století) povaţována za všemocná. Právě k tomuto 

období se váţe teorie magické střely (jinak také injekční stříkačky). Médiím byla 

přikládána "moc utvářet veřejné mínění a přesvědčení a měnit ţivotní návyky a aktivně 

ovlivňovat chování" (Bauer, Bauerová, 1960 cit. podle McQuail, 2009, s. 270). Mocná 

média byla "znovuobjevena" v sedmdesátých a osmdesátých létech. Do centra 

pozornosti se dostaly účinky médií na emoce, názorové klima ve společnosti nebo 

kulturní vzorce fungování médií (viz spirála mlčení na straně 14). 

 "Média jsou bezesporu významným činitelem v moderních informačních 

společnostech," říká van Dijk a dodává, ţe mediální diskurs je podle něj hlavní zdroj 

lidského vědění i myšlenek jak elit, tak zbylé části společnosti (van Dijk, 2000, s. 36). 

 Koncept fungování a vlivu masových médií nabídl i Boorstein, 

který v šedesátých letech napsal práci The Image: A Guide to Pseudo-Events 

in America. Boorstein povaţuje za určující pro obsahy masmédií veřejné mínění. Snaţí 

se mu vyhovět, aby zasáhla co největší podíl publika. Vztah médií a společnosti tedy 

oproti Hallovi otáčí. 

 Mezi veřejným míněním a skutečností je vzrůstající rozpor. "Na jednu stranu 

nemá ve světě médií veřejné mínění ţádnou výraznou moc, neboť je pod jejich 
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 Podrobně poznámka č.8 na straně 10. 
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neustálým tlakem, na stranu druhou je pro ně neustálým motorem a protipólem, k jehoţ 

vizi reality se snaţí přiblíţit" (Sedláková, 2007, s. 32). Podle Boorsteina tedy média 

nekorelují s realitou, ale s veřejným míněním (Reifová, 1998, s. 81). Podrobněji 

viz grafika 1. 

Grafika 1: Boorstein vytvořil cyklický model vzniku mediální reprezentace reality 

 

Zdroj: (Sedláková, 2007, s. 32) 

 

 Podle Bergera s Luckmannem je konstruování reality médii jednostranný 

proces. Zatímco původní koncept sociální konstrukce reality počítal s přímou interakcí 

skupin či skupiny a jednotlivce, mediální konstrukce reality sice interakci teoreticky 

vyţaduje, nicméně si je vědoma limitů klasických médií.
20

 

 Sociálně-konstruktivistický přístup k vlivu médií na společnost vyţaduje 

i vědomí toho, ţe mediální obsah není věrným obrazem světa, ale opět jen konstrukcí 

a lidským výtvorem.
21

 Bezmezná objektivizace zpráv nabízených médii je proto 

zjednodušením, které příjemcův mozek není povětšinou schopný (ani ochotný) 

                                                 
20

 Na tomto místě je třeba mít na vědomí časové údobí vzniku teorie sociální konstrukce reality. 

Sedmdesátá, osmdesátá a masově ani devadesátá léta neznala moţnost interakce média a publika v míře, 

jak ji v kaţdodenní komunikaci zaţíváme dnes. Zlomovým je zde nástup, rozvoj a masové rozšíření 

nových technologií, internetového připojení a aplikací typu Facebook či Skype apod., tedy prostředí 

umoţňující okamţitou interakci. 
21

 Věci existují samy o sobě, význam nenesou – význam symbolů je arbitrární. Ten jim přiřazuje 

aţ jedinec na základě vlastního vědomí a zkušeností, a vyuţívá k tomu jazykový kód. Zárodek této teorie 

nalezneme uţ u Platóna a jeho „podobenství o jeskyni“. 
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zpochybňovat (jak ukazuje třetí kapitola, publikum médiím věří). Gnozeologicky 

hovoříme o alternativním přístupu k sociálně-konstruktivistickému paradigmatu, tedy 

o přístupu reflexivním. Ten prosazuje myšlenku médií, která skutečnost zrcadlí.
22

 

 Jirák má přímo za to, ţe "média neodráţejí sociální realitu, ale ţe ji výrazně 

a svérázně přetvářejí. Děje se tak ze dvou důvodů. Média musí především, při veškeré 

své obsahové pestrosti, nabízet sdělení, která budou rezonovat s představami, 

hodnotami a postoji těch, kteří je konzumují. A současně produkují a organizují sdělení, 

která nám nabízejí, podle vlastních vnitřních pravidel zpracování podmíněných 

myšlenkově i ekonomicky – podle tzv. 'mediální logiky'.
23

 Oba tyto faktory jsou na sebe 

navzájem navázány".
24

 

 Zprostředkování absolutní pravdy je podle Manninga neuskutečnitelné. Sociální 

realita se konstruuje na základě interakce společensky aktivních činitelů, 

kteří si vyměňují interpretační významy. Novináři realitu nereportují, ale konstruují ji. 

Není proto nejdůleţitější ptát se na vymezování se proti pravdě, ale na způsob, jak 

se dociluje toho, ţe zpravodajské texty působí jako nezpochybnitelně pravdivé.
25

 

(Manning, 2001, s. 21) 

 S tímto konceptem významně pracuje čtvrtá kapitola. 

1.2.2.1. Ptolemaiovská a koperníkovská koncepce vesmíru a média 

 Německý teoretik médií Winfried Schulz vysvětlil rozpor v přístupu ke vztahu 

mezi mediální produkcí a realitou na příkladu konfliktu mezi heliocentrickým 

                                                 
22

 Ačkoliv autorka povaţuje strukturalistický přístup za převládající a věnuje mu výrazný prostor, je nutné 

dodat, ţe mezi sociology se objevuje i názor, který sociální konstruktivismus marginalizuje. Miloslav 

Petrusek uvádí, ţe sociální konstruktivismus nikdy ve vědě nezískal status paradigmatu a není 

charakterizovaný ani jako směr. Podle Petruska to znamená, ţe je buď zcela přirozený, nebo je naopak 

zanedbatelný. „Přijmeme-li však jako neoddiskutovatelný fakt, ţe ţijeme v sociálním světě, který má 

interakční řád, pravidla sociálního styku, komunikační sítě atd., jimţ musíme rozumět, tzn., musíme být 

schopni jim připsat adekvátní významy, a tím je de facto sociálně konstruovat, a dodáme-li, ţe tyto 

sociální konstrukce mohou být, ba dokonce nejprve nutně jsou odlišné a řádu dosahujeme tehdy a jen 

tehdy, kdyţ je prostřednictvím jazyka uvedeme do souladu, pak není nutno uvozovat studii o kdečem 

zaklínadlem „konstrukce“. Některá sociální fakta jsou z povahy věci sociální, a tedy z větší či menší části 

konstruována, takţe je vlastně truismus to připomínat.“ (Petrusek, 2008, s. 1056) 
23

 Termín "mediální logika" Altheida a Snowa slouţí k postiţení vnitrních pravidel fungování mediálních 

organizací a vzniku mediálních obsahů. Patří mezi ně dělba práce mezi specializovanými novináři, 

pracovní rutina, časový rozvrh, zvýšená citlivost na pokrytí určitých informací apod. V jejím důsledku 

jsou jiţ samotnými aktéry některé události (např. tiskové konference) předem organizovány tak, aby byly 

snadno mediálně uchopitelné (Reifová, 2004, s. 124). 
24

 Jirák, J. (nedatováno). O stereotypech v médiích aneb Svět, který vidí média. Získáno 30. listopad 2013, 

z rvp.cz: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/284/O-STEREOTYPECH-V-MEDIICH-ANEB-SVET-KTERY-

VIDI-MEDIA.html/ 
25

 V anglickém originále "truthful". 
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a geocentrickým pojetím vesmíru, tedy ptolemaiovské a "koperníkovské" koncepce 

vesmíru.  

 Představa o fungování médií ve smyslu zrcadla je podle Schulze v podstatě 

ptolemaiovská a "předpokládá zásadní protiklad mezi masovými médii a společností". 

(Schulz, 2009, s. 287) Masová média jsou "chápána jako pasivní zprostředkovatelé 

reality, jsou srovnatelná s komunikačním satelitem ve vesmíru, jenţ slouţí 

jako reflektor odráţející signál a přemosťující  velké  vzdálenosti.  V  tomto  

pojetí     lze – podobně jako u deformací v mechanických modelech – najít postupy, 

které mohou vysvětlit, jak mají příjemci převést zkreslenou mediální realitu do vnitřní 

představy o realitě". (Schulz, 2009, s. 287) 

 "Koperníkovské" pojetí vesmíru, tedy model, kdy je Země nedílnou součástí 

sluneční soustavy, pak aplikuje na média, která v této koncepci nejsou protikladem 

společnosti, ale naopak jejím aktivním prvkem. "Je-li mediální produkce nedílnou 

součástí světa, pak je také součástí toho, co vnímáme jako realitu – zatímco 

ta je v ptolemaiovském pojetí pokládána za předmět a předpoklad komunikace, 

je v 'koperníkovském' pojetí jejím výsledkem, přičemţ se jedná o konstrukt reality" 

(McQuail, 2009, s. 288). McQuail si vypomáhá Schulzem. Onen konstrukt reality 

"čerpá ze dvou pramenů, jednak z externí informace, tj. z podnětů (stimulů) a událostí 

v dostupném okolí subjektu nebo systému, jenţ informace zpracovává, jednak z interní 

informace, tj. ze zkušeností a pravidel pro zpracování podnětů uloţených v systému 

zpracovávajícím informace… znamená to, ţe mediální realita má dva odlišné prameny –

 jednak 'objektivně' existující události a charakteristiky, jednak mediálnímu systému 

vlastní zkušenosti a pravidla zpracovávání, 'schémata', jejichţ pouţití vede k selekci 

a strukturovanosti kritizované Ptolemaiem. Z interakce externí a interní informace 

pak vyplývá médii konstruovaná skutečnost". (Schulz, 2009, s. 288). 

1.2.3. Reprezentace v rámci kulturálních studií 

 Kulturální studia pojímají kulturu jinak neţ současné paradigma. Nevnímají 

ji jako statický soubor věcí, který je neměnný a bez dopadu na procesy kolem, 

ale naopak jako procesy, jeţ členům dané kultury umoţňují přisuzovat věcem význam. 

Pro kulturu je tedy charakteristické, ţe je sdílená s ostatními a jako individuální 

neexistuje. Je tedy kolektivní a v čase se vyvíjí. To, co kultuře zajišťuje soudrţnost, 

vývoj a úspěch, je komunikace, potaţmo jazyk. Díky kultuře vznikají významy (jsou 
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arbitrární), které nám následně dávají zkušenost. Ta pak konstruuje sociální realitu. 

 Kultura zajišťuje interpretaci okolního světa a sdílení významů, tedy orientaci 

jednotlivce ve světě, v němţ ţije, a porozumění ostatních, chce-li něco vyjádřit. 

Komunikace vyţaduje, aby členové určité kultury sdíleli soubory pojmů, idejí, představ 

a obrazů, respektive kulturní a lingvistické kódy. Významy, které jim přisuzují, následně 

kaţdou kulturu dotvářejí (Hall, 1997). 

 Podle dlouholetého ředitele Centre for Contemporary Cultural Studies Stuarta 

Halla je reprezentace základem vytváření reality. Upozorňuje ale, ţe to, 

jak reprezentujeme, v sobě zahrnuje určitou míru dotváření významu. Reprezentace tedy 

není zrcadlem skutečné reality, ale nabízí re-prezentaci (výklad) něčeho daného. Jinými 

slovy: událost nemá sama o sobě význam. Ten jí dává aţ re-prezentace. Logicky z toho 

vyplývá, ţe re-prezentace nemůţe být přesná, ani jediná, naopak je vţdy jedinečná 

a můţe se vyvíjet. To, co povaţujeme za reálné, mimo reprezentaci neexistuje. 

Reprezentace můţe být odlišná v čase, ale i v závislosti na osobnosti toho, kdo re-

prezentuje. Kultura sama o sobě není tím, co dává dějům/věcem význam. Ten konstruují 

její členové. Utváření významu a námi vnímané reality je předmětem zájmu 

kulturálních studií. 

 Hall má za to, ţe reprezentace je něco jako "překládání", jeţ způsobuje 

porozumění napříč skupinami a jednotlivci přítomnými v kultuře jako celku. Jejich 

komunikace se totiţ můţe lišit.  

 Hlavním re-prezentátorem jsou v dnešní moderní společnosti média.
26

 

Jimi šířené obsahy a diskurs, který pouţívají, jsou obecně přijímané jako platné 

a "normální". Je tedy důleţité, jaké atributy, normy a významy média přisuzují 

ve vztahu k předmětu této práce minoritám a konkrétně Romům. Lze předpokládat, 

ţe se budou do značné míry překrývat s názorem majoritní společnosti. Silnější osobní 

zkušenost s Romy, která by mohla dopad mediální reprezentace potlačit, není rozšířená. 

Přesto je kauzalita mezi mediálními obsahy a postoji společnosti obtíţně definovatelná. 

                                                 
26

 Kulturální studia v 80. letech 20. století přijala dvě základní perspektivy nahlíţení na média - liberálně 

pluralistický náhled a marxistický náhled. Pluralisté vidí společnost jako systém koexistujících skupin 

a zájmů, které mezi sebou bojují. Média berou jako organizace s velkou mírou nezávislosti na státu, 

politických stranách a zájmových skupinách. Jejich kontrola je v rukou autonomních manaţerských elit. 

Publikum je schopné získat přístup do médií. Vztah médií a publika je vyváţený, čímţ je plněna jakási 

veřejná sluţba. Marxistický náhled vidí média v kapitalistické společnosti jako šiřitele dominantní 

ideologie. Prosazují hodnoty, zájmy a názory dominantní třídy a recipienti tím přicházejí o alternativu. 

(Curran, 2002, s. 108) 
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Postavení Romů v majoritní společnosti se věnuje třetí kapitola. 

1.2.4. Zobrazování etnických menšin podle van Dijka 

 Teun A. van Dijk se problematice zobrazování etnických menšin v majoritních 

médiích a diskursivní analýze věnoval delší dobu. Například definoval, jakým 

způsobem přistupujeme k prezentaci rasy v tištěných médiích (van Dijk, 2000, s. 37): 

 Většina bílých (majoritních, pozn. aut.) má málo denních zkušeností s minoritami. 

 Většina bílých (majoritních, pozn. aut.) nemá alternativní zdroje informací 

o minoritách. 

 Většinu bílých (z majority) zajímají negativní náhledy na minority. 

 Zprávy o minoritách umoţňují identifikovat se s většinou a polarizují ve smyslu 

"Oni" a "My". 

 Média k minoritám přistupují jako k potenciálnímu nebezpečí či hrozbě pro "nás". 

Je zde akcentováno riziko ohroţování dominantní kultury, jejích hodnot, cílů 

a zájmů – další polarizace. 

 Minority nemají takové moţnosti přístupu do médií. Etnické menšiny jsou 

menšinami i v tisku. Jsou prezentovány okrajově, jejich ţivot není zobrazovaný 

v takové míře, jako je tomu u majoritní společnosti. Minority nekontrolují kanály 

informací, jako jsou tiskové konference, zprávy, nejsou tázáni jako odborníci 

k poskytování vyjádření. Pokud se tak stane, jsou povaţováni za méněcenné 

(jejich výpověď je nutné ještě potvrdit). Odráţí to fakt, ţe většina novinářů jsou 

bílí (členové majoritní společnosti, pozn. aut.). 

 Etnické menšiny jsou důsledně popisovány z pohledu bílé majoritní populace, 

jejímţ autoritám je poskytováno více prostoru a jsou prezentovány jako 

důvěryhodnější neţ mluvčí minorit. 

 Témata relevantní pro kaţdodenní ţivot etnických skupin, jako je práce, bydlení, 

zdraví, vzdělání, politický ţivot a kultura, stejně jako diskriminace v těchto 

oblastech, jsou v tisku diskutovány jen zřídka, pokud nevedou k "problémům" 

společnosti jako celku nebo nevyvolávají senzaci. 

 Prezentace rasismu vůči těmto skupinám je systematicky odreprezentována, 

redukována na případy diskriminace jedinců nebo připisována malým pravicovým 

skupinám a situována do chudých oblastí. Rasismus elit nebo institucí je 

diskutován zřídka. 
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 Omezený přístup do médií minoritám podle van Dijka náleţí i kvůli rutinním 

postupům výroby zpráv a uplatňováním zpravodajských hodnot.
27

 Naráţí na moţné 

pokrytectví médií, která se tváří demokraticky a dodrţujíc sociální normy, na druhou 

stranu ale konotacemi, latencí obsahu a preferovaným čtením prezentují etnické 

menšiny v rámcích uţívaných majoritní společností. Příkladem jsou příběhy "o nás" 

a "o nich", jeţ podporují soudrţnost a výhody jedné skupiny na úkor druhé. Negativní 

prezentace druhých tak implicitně vzbuzuje nesouhlas a kritická stanoviska vůči nim. 

Van Dijk uţívá slovní hříčku "new(s) racism". Médiím zneuţívání hegemonie dovoluje 

nedostatečnost alternativních zdrojů vědění (van Dijk, 2000, s. 37). 

 Tematické rámce pro práci s romskou menšinou rozebírá kapitola 3.1. 

1.2.5. Strukturální funkcionalismus 

 Funkcionalismus se objevuje v úvahách amerických myslitelů v 50. letech 

20. století. Společnost by se podle něj měla chápat jako systém vzájemně závislých částí 

(Harrington, 2006, s. 134). Strukturální funkcionalismus pak vidí společnost jako celek 

sloţený z jednotlivých prvků, které vůči sobě plní určité funkce, aby zachovaly 

rovnováhu systému. Klasickými představiteli směru jsou Talcott Parsons a Robert 

K. Merton. Právě ten zavedl termín eufunkce pro pozitivní funkce subsystémů 

a dysfunkce pro negativní funkce subsystémů (Petrusek, 2000, s. 110).  

 Kaţdá subkultura můţe být pro společnost jako celek eufunkční například 

vytvářením rozmanitosti. Dále přispívá ke stále se vyvíjejícímu kulturnímu konsensu, 

coţ zaručuje dynamiku kultury.  

 Dysfunkce entity se můţe projevovat napětím ve vztahu k majoritě, čímţ můţe 

vést k destabilizaci celé společnosti. "Hledat dysfunkční aspekty sociálního chování 

znamená soustředit se na ty vlastnosti sociálního ţivota, které působí proti existujícímu 

řádu věcí" (Giddens, 1999, s. 534). Ke konfliktům můţe docházet jak ve vztahu 

majorita vs. minorita, tak mezi minoritami (subkulturami) navzájem. Střety mohou 

ovlivňovat společnost jako celek. 

                                                 
27

 Atributy, na jejichţ základě se události mohou stát zprávou, se snaţili definovat například Lippmann 

(poprvé tento pojem pouţil v roce 1922 v knize Public Opinion), Galtung a Ruge, Gans nebo Westerstahl 

a Johansson. Galtung a Ruge za zpravodajské hodnoty povaţují frekvenci, práh pozornosti, 

jednoznačnost, význam, souznění, překvapení, kontinuitu, variaci, vztah k elitním národům, vztah 

k elitním osobám, personalizaci a negativitu (Galtung, Ruge, 1965). Lippman původně za zpravodajské 

hodnoty povaţoval jednoznačnost události, překvapivost, prostorovou blízkost, osobní zaujetí a konflikt. 
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 Ne vţdy ale musí být subkultura jednoznačně eufunkční či naopak dysfunkční. 

Lze to demonstrovat i na příkladu konfliktu mezi romskou subkulturou a majoritní bílou 

kulturou. Samotný konflikt ústící v nepokoje je dysfunkční. Uţ to, ţe dochází 

k medializaci, která vyvolává zájem o danou problematiku a druhotně pak pozornost 

například sociálních pracovníků, či legislativní změny, lze ale chápat jako eufunkci 

subkultury.  Rozdílnost ve fungování subkultur si všímá i Petrusek. Subkultury fungují 

„v určitém čase eufunkcionálně, v jiném čase dysfunkcionálně, případně 

je v eufunkcionálním vztahu k jedné skupině subsystémů a dysfunkcionálním ve vztahu 

k jiné“ (Petrusek, 2000, s. 110). 

Funkcionalistický pohled na fungování společnosti lze aplikovat i na vztah společnost 

vs. jednotlivec (tedy ne jen na rovinu společnost vs. subkultura, coby malá sociální 

skupina). I zde lze pozorovat eufunkční a zároveň dysfunkční roli. K vylučování 

jednotlivce ze společnosti většinou nedochází, a to ani v případě přítomnosti 

deviantního jedince ve skupině. I ten totiţ zaručuje kohezi skupiny a pomáhá skupině 

definovat hranice vlastní tolerantnosti (Hrčka, 2000, s. 96).  
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2. OMEZENOST NOVINÁŘSKÝCH POSTUPŮ 

2.1. Novinářské rutiny, zdroje a ověřování informací 

 Následující část má za cíl upozornit na aspekty novinářských postupů, 

které se nutně projevují ve výsledných mediálních produktech a determinují je. 

Soustředí se především na ty, které mohou sehrávat roli v případech operujících 

s etnicitou, přítomností minority či v momentě zdůrazňujícím některý typ informace.  

 Rutiny jsou nezbytnou součástí novinářské práce. Standardizace postupů 

při utváření zpráv napomáhá rychlosti práce. Stálý tok informací vyuţití rutinních 

postupů přímo vyţaduje. Novinářům usnadňují orientaci a kontrolu jejich práce 

i při nečekaných událostech. Podle Gay Tuchmanové novináři zároveň události třídí 

a kategorizují. Na základě toho pak volí postup zpracování, čímţ je do určité míry určen 

i výsledný produkt (Trampota, 2006, s. 55). Rutiny jsou ale tím pádem dle autorky 

i zdrojem stereotypů, o kterých blíţe pojednává kapitola 1.2.1. Podepisuje se na tom 

sklon k vyuţívání jiţ ověřených zdrojů, čímţ se ale zuţuje spektrum zohledňovaných 

názorových proudů. Přístup do zpráv tak můţe být někomu odepřen víceméně jen kvůli 

ustáleným postupům v práci toho kterého novináře/média.  

 Rutiny v sobě nutně obsahují selekci při zpracovávání kaţdodenních událostí, 

a tedy sociální realitu ukazují vţdy jen z jednoho úhlu pohledu. 

 Sociologie zdrojů se domnívá, ţe "otázka, kdo má moţnost promlouvat 

ve zprávách, je podstatná z hlediska vztahu médií ke společnosti". (Trampota, 2006, 

s. 78) Výběr zdrojů silně ovlivňuje konečnou podobu zpravodajství, protoţe většina 

zpravodajského diskurzu vychází právě od zdrojů. (Hagen, 1993, s. 318) Paul Manning 

jde ještě dál. Podle něj jsou zprávy konstruovány zdroji informací, které jsou zároveň 

pouţívány právě proto, aby konstruovaly příběhy. Neoficiální (neinstitucionalizované) 

zdroje jsou přitom znevýhodňované a uváděné aţ jako druhé v řadě či podpůrné. 

(Manning, 2001, s. 17) 

 Novináři mají sklon rutinně vyuţívat omezený počet jiţ osvědčených zdrojů, 

často s oficiálním byrokratickým statusem. Přihlíţejí k tomu, ţe tyto typy zdrojů 

naplňují profesionální poţadavky po efektivních a spolehlivých zdrojích (např. Sigal, 

1973; Fishman, 1980). V sedmdesátých letech se ukázalo, ţe více jak polovinu všech 

uvedených zkoumaných zdrojů v denících New York Times a Washington Post tvořili 

američtí vládní úředníci. (Sigal, 1973, s. 641) Státní úřady a instituce byly hojně 
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citovány i ve zkoumaných materiálech dalších studií (např. Berkowitz, 1997). Právě 

práce se zdroji byla jedním s aspektů, kterými se zabývaly analýzy ve čtvrté kapitole. 

 Stuart Hall v souvislosti s prací novinářů se zdroji popsal koncept primárních 

definujících. "Jedinci v mocenských pozicích s vysokým statusem, kteří nabízejí názory 

na kontroverzní témata, se svými definicemi uspějí, protoţe jsou vnímáni jako ti, kteří 

mají přístup k přesnějším a odbornějším informacím neţ většina populace. Výsledkem 

takto strukturované preference je, ţe se tito mluvčí stávají takzvanými primárními 

definujícími témat." (Hall, 1978, s. 58) 

 Výhodou těchto privilegovaných zdrojů je, ţe definují příběh, na jehoţ základě 

se teprve aţ dotvářejí reakce dalších. Právě tyto hlasy jsou povaţovány za důvěryhodné 

a primární, tedy maximálně důleţité, a ostatní, alternativní nebo i stejně vypovídající, 

budou vţdy povaţovány za méně důleţité. Projevuje se to i na snazším přístupu 

takovýchto zdrojů do mediálních obsahů. (Hall, 1978, s. 58) Tuto koncepci ovšem 

zpochybnňuje například Manning, kdyţ tvrdí, ţe Hall předpokládá pouze ideální svět 

a nepočítá s obousměrným tokem informací. Bere v potaz pouze to, ţe informace 

se dostávají od politiků k médiím a na média tedy nahlíţí jako na pasivní příjemce 

takovýchto informací. (Manning, 2001, s. 17) 

 Podle Sigala mají největší šanci dostat se do médií informace od rutinních 

kanálů. K nim patří oficiální jednání a výstupy, jako jsou soudy, volební výsledky, 

tiskové zprávy, tiskové konference, projevy apod. 
28

 (Sigal, 1973, s. 225) 

 Aspekty, které zdroji umoţňují se do zpravodajství dostat, se snaţil popsat 

německý sociolog Herbert Gans. Tvrdí, ţe eventuální zpravodajský zdroj si nejprve 

musí zajistit přístup k novináři a následně se dostat do baterie zdrojů selektivně 

zvaţovaných daným reportérem. (Gans, 1980) 

 Mezi klíčové vlastnosti zdroje podle Ganse patří podnětnost, moc, schopnost 

dodat vhodné informace, geografická a sociální blízkost k novinářům, předchozí 

vhodnost zdroje, produktivita zdroje, spolehlivost, důvěryhodnost autorit a schopnost 

vyjadřování.
29

 (Gans, 1980, s. 239-250) Podle Hagena nemají novináři tendenci měnit 

                                                 
28

 Vedle rutinních zdrojů existují podle Sigala ještě zdroje neformální a iniciované. Mezi neformální řadí 

zákulisní jednání, úniky informací, nevládní prohlášení, zprávy od jiných novinářských organizací apod. 

Iniciované zdroje vycházejí z aktivity reportéra – jsou to jeho vlastní rozhovory, analýzy apod. (Sigal, 

1973) 
29

 Budeme-li tyto poţadavky aplikovat na konkrétní případ mluvčí Policie ČR (tedy zdroj ve sledovaném 

případu), budeme zřejmě konstatovat vhodnost zdroje pro zpravodajství. 
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vyznění oficiální zprávy zdroje v momentě, kdy se s jejím vyzněním ztotoţňují. Pokud 

je jejich přístup ke sdělení negativní, mají snahu jej potlačovat, upravovat jeho vyznění 

nebo ho vůbec nezveřejnit. (Hagen, 1993, s. 323) 

 Ramonet v této souvislosti tvrdí, ţe nefunguje uţ ani ověřování informace 

v klasickém slova smyslu. Nutnost ověřovat ze dvou nezávislých zdrojů je podle 

něj spíše teoretická a ověřování se děje přebíráním a opakováním z jiných médií.
30

 

Podle Remišové je přebírání i z jiných médií a následné znovu-neověřování neetické, 

ba dokonce i neuctivé k publiku. Povinností novináře je totiţ ověřovat v kaţdém 

jednotlivém případě bez ohledu na konkurenci, časový stres nebo ekonomický zájem. 

(Remišová, 2010, s. 211) 

 Z výše uvedeného lze konstatovat, ţe má-li novinář k dispozici oficiální 

informaci oficiálního zdroje byrokratického charakteru tak, jak tomu bylo v níţe 

zkoumaném případu, povaţuje ji za důvěryhodnou a hlasy dalších zúčastněných 

ji pouze podporuje, výjimečně se ji v omezené míře snaţí zpochybnit,
31

 coţ je patrné 

i z analýzy prezentované ve čtvrté kapitole práce. 

2.2. Novinářská etika ve vztahu k menšinám 

 Ţurnalistická profesionalita se rozvíjí především v krizových momentech, 

kdy se v odborné obci dostavuje pocit selhání, nedostatečného zodpovídání se veřejnosti 

(příjemcům mediálních sdělení) především z důvodů ztráty nezávislosti 

či komercionalizace. Takové impulsy jsou většinou na počátku samoregulace 

prostřednictvím tiskových rad a etických kodexů.
32

  

                                                 
30

 O tom, ţe ověřování oficiálních zpráv je mýtus, hovořila i Julie Stejskalová, vedoucí domácí redakce 

České tiskové agentury. Tvrdí, ţe pokud agentura obdrţí oficiální zprávu například od Vlády ČR nebo 

z Hradu, pak ji uţ sekundárně neověřuje a vydá ji. Citováno z: Hamplová, L. (17. května 2007). 

Stejskalová z ČTK: Dvojí ověřování informací je mýtus. Získáno 8. září 2013, z IHNED.cz: 

http://zpravy.ihned.cz/c1-21166690-stejskalova-z-ctk-dvoji-overovani-informaci-je-mytus 
31

 Otázkou, která se v takovém případě nabízí, je, jaký proces schvalování či konstrukce předchází 

zveřejnění informace zdrojem. Zabývá se mluvčí tím, co nepřímo způsobí jím vyřčená informace? 

Upravuje kvůli tomu formu, jakou informaci podává? 
32

 Příkladem můţe být kauza BBC "Irák, Gilligan, Kelly a Hutton" z roku 2003. Reportér Andrew 

Gilligan tvrdil, ţe britská vláda Tonyho Blaira omlouvá vstup do války tím, ţe Irák má zbraně 

hromadného ničení, kterými do 45 minut můţe ohrozit Velkou Británii. Blairův poradce Alastair 

Campbell ţádal od BBC omluvu. BBC ale vzkázalo, ţe nemá za co se omlouvat. Jediným zdrojem 

Gilliganovy domněnky byl zbrojní specialista David Kelly, který následně spáchal sebevraţdu. Objasnit ji 

měl Lord Hutton, který dospěl mimo jiné k závěru, ţe Gilligan se dopustil „nepodloţeného obvinění“, 

a kritizoval i redakční politiku BBC. Kontrolní procesy nebyly podle něj důsledné stejně jako odpovědní 

editoři. BBC proto změnilo své Editorial Guidelines, zpřísnilo proces ověřování informací a potlačilo 

důleţitost rychlosti ve zpravodajství. Citováno z: History of the BBC: Iraq, Gilligan, Kelly and Hutton 

2003. (nedatováno). Získáno 26. dubna 2014, z BBC: 



 

 
 

28 

 Remišová rozlišuje ještě o dvě úrovně samoregulace více. Kromě profesních 

etických kodexů a mediálních nebo tiskových rad ještě ombudsmana a vzdělávací 

systém novinářů. Funkční spolupůsobení všech čtyř forem institucionalizace povaţuje 

za optimální prostředí pro efektivní rozvoj novinářské profesní etiky. "Profesní etické 

kodexy by se zároveň měly jasně přihlásit k zodpovědnosti za plnění svého 

společenského poslání a uvědomit si dopady profesního selhání na jednotlivce 

i společnost".  (Remišová, 2010, s. 99-101) Za etické minimum povaţuje: neškodit 

jiným; čestnost; participaci na společenském dobru. Podle Remišové jsou média svojí 

podstatou zaměřená na komunikaci a spojování kultur, a ne na šíření nenávisti, 

zesměšňování, či výsměch, přestoţe i takovou roli v dějinách plnila, kdyţ slouţila 

ideologii a propagandě zaloţených na nenávisti, diskriminaci, rasismu, fašismu, 

nacismu apod. (Remišová, 2010, s. 257) 

 Obecně platí, ţe s čím společnost problém nemá, to ani nereguluje a případná 

zvyková pravidla nemá potřebu kodifikovat. Budeme-li se této teze drţet, můţe se 

po nahlédnutí do etických kodexů vybraných médií zdát, ţe téměř neexistují konflikty 

mezi majoritou a minoritou. Etické kodexy jsou v této oblasti strohé. Jak české, 

tak zahraniční novinářské kodexy tak nechávají poměrně široký prostor pro výklad 

jednotlivých částí. Otázkou je, do jaké míry je regulace a priori nutná či vůbec přínosná 

a zda by se nemělo rozhodovat na základě obecně platných mravních principů ad hoc. 

 Vzhledem k předmětu této práce je nutné zmínit i to, jak kodexy upravují 

nakládání s informacemi obecně. 

 Ve většině kodexů najdeme obecné fráze o tom, ţe k informacím je nutné 

přistupovat zodpovědně i kriticky. Jejich zdroj by měl být vţdy známý (přinejmenším 

tomu, kdo je za publikování informace/tvrzení zodpovědný) a ţádná informace nesmí 

prostřednictvím medializace vést k násilí nebo diskriminaci.  

 Například etický Kodex České televize v této souvislosti diskriminaci přímo 

zakazuje (ČT, 2003, s. 23): 

 Program České televize nesmí v divácích vyvolávat nebo utvrzovat představy, 

ţe lidé náleţející k určité rasové, národnostní, etnické nebo sociální skupině mají 

pro tuto svoji skupinovou příslušnost jiné postavení ve společnosti neţ ostatní. 

                                                                                                                                               
http://www.bbc.co.uk/historyofthebbc/resources/bbcandgov/hutton.shtml 
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Česká televize je povinna zdrţet se stereotypů v popisování konkrétních skupin, 

respektive jejich příslušníků.  

 Česká televize nebude kohokoliv při svém provozu nebo v programu 

diskriminovat, zejména z důvodů pohlaví, věku, rasy, sexuální orientace, 

národnosti, etnické příslušnosti, náboţenství nebo příslušnosti k určité sociální 

skupině. 

 V Kodexu České televize lze najít i odpověď na otázku, jak se do jejího 

zpravodajství v námi zkoumaném případě dostala informace o příslušnosti údajného 

násilníka/údajných násilníků k romskému etniku – pouţila ji tisková mluvčí Policie ČR, 

coţ je oficiální zdroj informací, a jak bylo vyargumentováno v kapitole 2.1., takový 

zdroj je povaţovaný za legitimní (ČT, 2003, s. 15): 

 Česká televize smí odvysílat zprávu ověřenou alespoň ze dvou důvěryhodných 

a na sobě nezávislých zdrojů, pouze v případě informací, které oficiálně 

zpřístupnily veřejné úřady a instituce, postačí jeden oficiální zdroj, není-li 

z okolností zřejmé, ţe jde o nepravdivé nebo nepřesné údaje…
33

 

a dále (ČT, 2003, s. 15): 

 Zpráva musí být zaloţena na zjištěných a ověřených údajích. Česká televize je 

při získávání a zpracovávání informací plně podřízena imperativu zjistit a 

divákům zprostředkovat pravdivý obraz skutečnosti a v případech, kdy to 

pro nemoţnost opatřit si všechny informace není beze zbytku uskutečnitelné, 

postupovat s cílem pravdě se maximálně přiblíţit. Zamlčení důleţité informace 

nebo potlačení jejího podstatného aspektu bude vţdy hrubým porušením tohoto 

imperativu. 

a dále (ČT, 2003, s. 32): 

 …Česká televize neodvysílá prohlášení, která by mohla podněcovat násilí, neboť 

by mohla být odůvodněně chápána jako prohlášení podporující a šířící násilí, 

nenávist, rasovou nesnášenlivost nebo jiné formy diskriminace či nenávisti 

zaloţené na netoleranci. 

                                                 
33

 Zde je nutné objektivně přiznat, ţe okolnosti zkoumaného případu skutečně nenasvědčovaly pochybení. 

Jiné informace neţ ty od policie, matky a postiţeného chlapce k dispozici nebyly a zároveň se 

nevylučovaly (také proto, ţe logicky vycházely z jediné výpovědi právě postiţeného chlapce). 



 

 
 

30 

 Nijak konkrétní není ani BBC Editorial Guidelines, coţ můţe být vzhledem 

ke struktuře, potaţmo multikulturnosti britské společnosti poměrně překvapivé. 

"…V některých případech můţe být referování o postiţení, věku, sexuální orientaci, 

víře, rase apod. důleţitým orientačním prvkem při vykreslování osobnosti. Nicméně 

bychom se měli vyhnout neopatrným nebo útočným stereotypům a lidé musí být 

popisovaní jen v opodstatněných aspektech."
34

 

 Britské kodexy lze doplnit citací z Editor‟s Code of Practise, který vydala Press 

Complaints Commission. "Média se musí vyvarovat ubliţujícímu nebo pejorativnímu 

referování kvůli něčí rase, barvě pleti, víře, pohlaví, sexuální orientaci či jakékoliv 

fyzické či psychické nemoci nebo postiţení... Detaily o něčí rase barvě pleti, víře, 

sexuální orientaci či jakékoliv fyzické či psychické nemoci nebo postiţení mají být 

zmiňovány jen v případě, ţe jsou skutečně relevantní ve vztahu ke zprávě".
35

 

Stejně mluví i kodex Německé tiskové rady (Presserat).
36

 

 Z hlediska etických principů se k pojetí námi zkoumaného případu vyjadřovala 

i Etická komise Syndikátu novinářů ČR, jakoţto kontrolní orgán, který ale nemá 

moţnost sankcí. Její stanovisko je součástí kapitol 4.4.1. a 4.5. 

2.3. Důvěra publika v média 

 Jak bylo ukázáno teoreticky, publikum má tendenci médiím důvěřovat a jejich 

obsahy nezpochybňovat. Následující část proto uvádí konkrétní hodnoty 

podle dostupných průzkumů veřejného mínění. Uváděna jsou i čísla vypovídající 

o dopadu na publikum, v případě tiskovin tedy náklad a čtenost, u online médií počet 

zobrazení a u televizí jde o sledovanost. 

 Podle průzkumu CVVM
37

 důvěra české veřejnosti v média od roku 2011 

vytrvale klesá (CVVM SOÚ AV ČR, 2013). Z osobních rozhovorů vyplynulo, ţe tisku, 

rádiím i televizi více důvěřují ţeny a také mladí lidé ve věku 15-19 let. 

                                                 
34

 Citováno z: BBC. (nedatováno). Editorial Guidelines. Získáno 29. prosince 2013, z BBC: 

http://downloads.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/pdfs/Editorial_Guidelines_in_full.pdf 
35

 Citováno z: PCC. (nedatováno). Editor's Code of Practise. Získáno 29. prosince 2013, z Press 

Complaints Commission: http://www.pcc.org.uk/cop/practice.html 

36 Dostupné z: Presserat, D. (nedatováno). Der Pressekodex. Získáno 17. ledna 2014, z Der Presserat: 

http://www.presserat.info/inhalt/der-pressekodex/einfuehrung.html 
37

 Průzkum s názvem „Naše společnost 9. - 16. 9. 2013“ realizovalo Centrum pro výzkum veřejného 

mínění, Sociologický ústav AV ČR, a to kvótním výběrem z dat Českého statistického úřadu na vzorku 

1029 respondentů (15+). Dotazování proběhlo formou osobního rozhovoru tazatele s respondentem skrze 

standardizovaný dotazník. 
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 Respondenti odpovídali mimo jiné na otázku: Řekněte prosím, zda důvěřujete 

nebo nedůvěřujete a) soudům, b) Policii ČR, c) armádě, d) tisku, e) televizi, f) rádiu, 

g) odborům, h) církvím, i) neziskovým organizacím, j) bankám, k) internetu? 

 Rozhodně 

důvěřuje 

Spíše 

důvěřuje 

Spíše 

nedůvěřuje 

Rozhodně 

nedůvěřuje 

neví D/N 

Armáda 12 48 19 10 11 60/29 

Rádio 10 50 27 8 5 60/35 

Policie 7 49 31 11 2 56/42 

Televize 7 45 34 11 3 52/45 

Soudy 8 41 32 14 4 49/46 

Neziskové 

organizace 

5 40 27 14 14 45/41 

Tisk 6 39 39 13 3 45/52 

Banky 4 38 32 20 5 42/52 

Odbory 7 34 28 15 15 41/43 

Církve 4 16 34 37 9 20/71 

Zdroj: (CVVM SOÚ AV ČR, Důvěra některým institucím veřejného ţivota - září 2013, 2013) 

 

 Klesající důvěru v média (vedle dalších společenských institucí) za 17 let 

(od roku 1995) lze vyčíst z následující grafiky 3. Jak je zřejmé, tisku na konci roku 2012 

věřilo méně neţ 50 procent Čechů. 

Grafika 3: Vývoj důvěry médiím, odborům, církvím (v %) – údaje v grafu představují 

součet odpovědí "rozhodně důvěřuji" a "spíše důvěřuji" vyjádřený v procentech 

 

Zdroj: (CVVM SOÚ AV ČR, Důvěra některým institucím veřejného ţivota - září 2013, 2013) 
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Grafika 2: Důvěra vybraným institucím veřejného ţivota (v %) 
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 Pokles důvěry v informace médií podporuje i průzkum
38

 společnosti SANEP, 

podle nějţ se mezi léty 2010 a 2014 sníţila u České televize z 88,3 na 57,9 % (sečtené 

odpovědi "ano" a "spíše ano") a u Českého rozhlasu z 57,3 na 57,1 %. Podle stejného 

průzkumu "se do popředí důvěryhodnosti dostávají zpravodajské internetové servery, 

které nabízejí jak rychlost a dostupnost, tak zejména různorodost informací, 

coţ v souhrnu nabízí nejširší moţné názorové a zdrojové informační spektrum" 

(SANEP, 2014).
39

 

Grafika 4: Důvěřujete informacím ze zpravodajství (v %) - hodnoty jsou součtem kladných 

odpovědí "ano" a "spíše ano" 

Zdroj: (SANEP, 2014) 

 

 Podrobně se na hodnocení informací v médiích ptal také průzkum CVVM 

z roku 2007 (CVVM, 2007).
40

 Zaměřil se na to, jestli mají Češi zpravodajství 

za pravdivé a úplné.  V případě televizí
41

 šlo o hodnocení hlavních zpravodajských 

relací (ČT – Události, Nova – Televizní noviny, Prima – 1. zprávy). Nejlépe vyšla 

                                                 
38

 Průzkum provedla společnost SANEP ve dnech 20. – 25. 2. 2014 na vybrané skupině 5.219 dotázaných, 

ve věku 18-70 let. 
39

 Tento průzkum je uváděn spíše pro ilustraci, neboť společnost SANEP není členem SIMARu a její 

metodiku tak nelze brát za zcela prověřenou a odpovídající. Níţe uváděná studie CVVM je však staršího 

data a další šetření neproběhlo. 
40

 Novější údaj není podle zjištění autorky k dispozici. 
41

 Otázka: „Pokud jde o hlavní televizní zpravodajství, domníváte se, ţe informace, které poskytuje, jsou 

PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ; PRAVDIVÉ, ALE NEÚPLNÉ; NEPRAVDIVÉ; NESLEDUJE; NEVÍ: a) ČT 1 

((„Události“), b) ČT 24, c) PRIMA („1. zprávy“), d) NOVA („Televizní noviny“)?“ 
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Česká televize, u níţ 86 % oslovených předpokládalo, ţe její informace jsou pravdivé 

(podrobněji viz grafika 5). Informace předkládané komerčními stanicemi byly 

hodnoceny jako méně vyváţené. Nicméně i přesto sedm z deseti lidí odpovědělo, 

ţe na Nově vysílané informace jsou pravdivé, desetina pak o správnosti pochybuje. 

Dvě třetiny diváků Primy povaţují jí prezentované informace za pravdivé. (CVVM, 

2007) 

Grafika 5: Informace z hlavního televizního zpravodajství 3/2007 

 

Zdroj: (CVVM, 2007) 

 

 Výsledky tohoto průzkumu je důleţité mít na paměti ve třetí kapitole, 

kdy se zaměříme na nakládání s informací Rom-pachatel a její předkládání jako fakt. 

Pokud většina diváků povaţuje informaci z televize za pravdivou, pak existuje reálné 

riziko, ţe s ní tak také naloţí (nezpochybňuje ji), a pouţije ji při hodnocení světa, 

v němţ ţije. 

 Jak ukazuje grafika 6, podobné to bylo u zpravodajství na internetu.
42

 

"Přes tři pětiny dotázaných nesleduje, ti, kdo mu ale pozornost věnují, si většinou myslí, 

ţe je pravdivé. Čtvrtina oslovených si myslí, ţe o dění referují zvolené zpravodajské 

portály pravdivě". (CVVM, 2007) 

                                                 
42

 V době provedení citovaného průzkumu byla velikost internetové populace v ČR vyčíslena 

na 4 174 742 lidí. V březnu 2014 čítala 6 746 529 lidí. (Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & 

Mediaresearch: Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice  - Březen 2014) 
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Grafika 6: Hodnocení online zpravodajství 3/2007 

 

Zdroj: (CVVM, 2007) 

 

 V důvěře v pravdivost předkládaných informací v průzkumech CVVM 

dlouhodobě propadá deník Blesk. Jen pětina respondentů v roce 2007 uvedla, ţe věří 

v pravdivost, zatímco dvě pětiny soudí, ţe informace Blesku jsou nepravdivé (CVVM, 

2007). V souvislosti s předmětem této diplomové práce to lze hodnotit pozitivně, neboť 

je moţné vyvodit, ţe čtenář, který médiu nevěří, bude jeho obsah přijímat kriticky 

a obtíţněji/obtíţně se ztotoţní s obsahem.  

 V evropském srovnání je u nás důvěra v pravdivost mediálních informací 

vysoká. Vůbec nejvíc věří Češi rádiu (66 %, meziroční pokles o 4 %) a následuje 

televize (64 %, meziroční pokles o 7 %)). Česká republika je také mezi evropskou 

devítkou států, jejichţ občané věří v tisk (53 %, meziroční pokles o 4 %). Evropský 

průměr je 40 %. Vůbec nejméně Evropané věří internetu, přičemţ Česká republika 

je hned po Slovenskou druhou nejdůvěřivější – 55 % Čechů internetovým serverům 

věří, v Evropě je to přitom v průměru jen 35 %. Vyplynulo to z Eurobarometru 78 

z roku 2012.
43

 

                                                 
43

 Standard Eurobarometer 78: Media Use in the Europian Union. (November 2012). Získáno 24. dubna 

2014, z European Commission: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm  
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2.4. Dopad mediálních informací – velikost publika 

 Dopad obsahu médií je nutné hodnotit se znalostí velikosti publika. V krajním 

zjednodušení lze konstatovat, ţe čím větší počet recipientů médium má, tím téma 

zasahuje větší část společnosti. V reálném světě se ale dále projevuje i diferenciace 

publika (média se liší typem svých příjemců). Přesto se lze domnívat, ţe pokud 

nejčtenější deník prezentuje událost určitým způsobem, osloví takto masy recipientů 

a má potenciál ztotoţnění s největším publikem.
44

  

 Deník Blesk se v únoru 2014 prodával s průměrným denním nákladem 279 646 

tisíc výtisků,
45

 přičemţ odhadovaný počet čtenářů (u tisku se uvádí čtenost) za období 

třetího a čtvrtého čtvrtletí roku 2013 je více neţ trojnásobný – 1 136 tisíc.
46

 

 

 

Zdroj: Unie vydavatelů
47 

 

 

                                                 
44 

Konkrétně v případě bulvárního Blesku se však zřejmě projevuje i nedůvěra publika v list, jak vyplývá 

z výše popsaných průzkumů statistiků. 
45

 Citováno z: Prodaný náklad deníků. (7. dubna 2014). Získáno 24. dubna 2014, z Unie vydavatelů: 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/deniky/fakta_cisla_denicich/prodany_naklad_deniku/314-

deniky_celostatni 
46

 Citováno z: Čtenost deníků. (2014. února 2014). Získáno 24. dubna 2014, z Unie vydavatelů: 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/deniky/fakta_cisla_denicich/ctenost_deniku/239-deniky_celostatni 
47

 Čtenost deníků. Získáno 26. prosince 2014, z Unie vydavatelů: 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/deniky/fakta_cisla_denicich/ctenost_deniku/239-

deniky_celostatni?did=2 

Grafika 7: Čtenost deníku Blesk 
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 Týdeník Respekt
48

 v únoru 2014 vytiskl přes 47 tisíc kusů jednoho vydání, 

prodal přes 33 tisíc kusů. Podle údajů z Mediaprojektu jeho čtenost ve třetím čtvrtletí 

roku 2013 a prvním čtvrtletí roku 2014 nabývala hodnoty 162 tisíc.
49

 

 Počet reálných uţivatelů
50

 online zpravodajství ze dne 17. dubna 2012, 2013 

a 2014 
51

 NetMonitor odhaduje tak, jak zobrazuje grafika 8.  

Grafika 8: Počty reálných uţivatelů vybraných zpravodajských serverů 

Zpravodajský server 

  

Počet reálných uţivatelů (odhad) 

17. dubna 2012 17. dubna 2013 17. dubna 2014 

Novinky.cz (rubrika zpravodajství) 792 516 870 551 1 097 586 

iDNES.cz (Zprávy) 236 662 221 612 306 216 

Blesk.cz (Zprávy) 93 399 113 712 86 275 

Online zpravodajství celkem 1 208 948 1 371 593 1 544 709 

 Zdroj: (NetMonitorOnline, 2014) 

 

 Velikost televizního publika hlavních zpravodajských relací ilustrují čísla 

z měření ATO-Mediaresearch z ledna 2014 
52

. Pro účely této práce je vybráno publikum 

15+ (viz grafika 9). 

 

 

 

 

                                                 
48 

Na rozdíl od Blesku není členem Unie vydavatelů, proto jsou data o prodeji/čtenosti převzata z webu 

Kanceláře ověřování nákladu tisku, nikoliv z webu Unie vydavatelů. 
49

 Unie vydavatelů. (12. listopadu 2014). ODHAD ČTENOSTI TISKU - MEDIA PROJEKT. Získáno 20. 

prosince 2014, z Unie vydavatelů: 

http://unievydavatelu.cz.artbox.cz/gallery/files/Media%20projekt%204_%20Q_%202013%20a%201_%2

0Q_%202014.pdf 
50 

„Pojem Reálný uţivatel označuje skutečného, reálného člověka, který daný server ve zkoumaném 

období navštívil (…). Jeden člověk (Reálný uţivatel) můţe pouţívat více počítačů/prohlíţečů, své cookies 

mazat a můţe tedy být identifikován jako více „Unikátních uţivatelů“.“ (Nejčastější dotazy, 2014) 
51

 Datum 17. dubna je zvoleno náhodně s přihlédnutím k počátku medializace zkoumané kauzy. Čísla 

slouţí pro získání představy o velikosti publika. 
52

 Citováno z: Měsíční zpráva o sledovanosti - Leden 2014. (12. února 2014). Získáno 25. dubna 2014, z 

Mediaresearch: http://pro-

media.peoplemetry.cz/files/2014/02/M%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-

2014_01.pdf 
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Grafika 9: Průměrné počty diváků hlavních zpravodajských relací Novy, Primy a ČT 

Zpravodajská relace Projekce (v tis.)
53

 Share (v %)
54

 

Nova – Televizní noviny  1 941 47,53 

ČT 1 – Události 793 22,54 

Prima – Zprávy FTV Prima
55

  857 22,54 

 Zdroj: (Měsíční zpráva o sledovanosti - Leden 2014, 2014) 

 

 Velikost publika je třeba mít na paměti, pokud se snaţíme o popsání mediálních 

účinků. Roli zajisté hraje i kvalita davu recipientů (věková, sociální, vzdělanostní 

struktura), coţ ale není v moţnostech této práce relevantně zhodnotit. 

  

                                                 
53

 Projekce (rating v tisících) – počet jednotlivců, kteří sledovali daný pořad (průměrnou  

vteřinu). (Měsíční zpráva o sledovanosti - Leden 2014, 2014) 
54

 Share – podíl jednotlivých televizních stanic na celkové sledovanosti v daném období. (Měsíční zpráva 

o sledovanosti - Leden 2014, 2014) 
55

 V případě Primy je relevantní uvést i údaje pro pořad Krimi zprávy: projekce: 762 tisíc, share: 19,10 %. 



 

 
 

38 

3. Romové jako menšina v české společnosti 

 Zkoumaný případ chlapce z Břeclavi jednoznačně reflektuje přístup majority 

k romské minoritě. Z tohoto důvodu přináší následující část krátký exkurz do postavení 

romské menšiny v rámci české společnosti. 

 Romská menšina je jednou z oficiálně slabších minorit ţijících v České 

republice. Při sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011 se k ní přihlásilo celkem 13 150 

obyvatel.
56

 Toto číslo ale zřejmě neodráţí skutečný stav. Ochota hlásit se k národnosti, 

a tím víc to platí u Romů, totiţ není vysoká. Podle odhadů Karla Holomka 

ze Společenství Romů na Moravě je střízlivý odhad reality asi 250 tisíc Romů ţijících 

v ČR.
57

 

 Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) pravidelně šetří otázku 

sympatií/antipatií vůči národnostním skupinám ţijícím u nás. Z výsledků průzkumu
58

 

uskutečněného v březnu 2013 vyplynulo, ţe Romové nejsou ve srovnání s jinými 

menšinami vnímaní z pohledu Čechů pozitivně. "Výrazně nejhorší vztah mají občané 

k Romům, vůči nimţ nesympatie vyjádřily více neţ tři čtvrtiny (78 %) dotázaných, 

přičemţ zhruba polovina (49 %) zvolila odpověď 'velmi nesympatičtí', zatímco 

sympatie Romům vyjádřila jen 4 % dotázaných."
59

 

 Pravidelně vydávaná zpráva Bezpečnostní a informační sluţby o vývoji 

na extremistické scéně ve 2. čtvrtletí roku 2012 
60

 říká, ţe policie nezaznamenala ţádné 

aktivity extremistů, které by představovaly ohroţení demokracie v České republice. 

Zpráva jako největší protestujícího proti Romům uvádí Dělnickou stranu sociální 

spravedlnosti (DSSS), která ve sledovaném období zorganizovala několik demonstrací. 

"Uplatnila podobnou taktiku jako v předchozích letech v souvislosti s jinými konflikty 

majority s nepřizpůsobivými v různých regionech České republiky. Dne 22. dubna 2012 

                                                 
56 

Oproti stejnému průzkumu z roku 2011 to znamená mírný nárůst. Tehdy se k romské etnicitě přihlásilo 

11 746 lidí. Citováno z: Předběţné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011. (15. prosince 2011). Získáno 

29. srpna 2013, z Český statistický úřad: 

http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/predbezne_vysledky_scitani_lidu_domu_a_bytu_2011 
57

 Citováno z: Jiřička, J. (17. prosince 2011). Romů je čtvrt milionu, při sčítání zapírají ze strachu, míní 

aktivista. Získáno 29. srpna 2013, z iDNES.cz: http://zpravy.idnes.cz/za-maly-pocet-lidi-romske-

narodnosti-muze-podle-aktivisty-strach-py6-/domaci.aspx?c=A111216_123814_domaci_jj 
58 

Průzkum provedla společnost CVVM SOÚ AV ČR ve dnech 4. – 11. března 2013 na vzorku 1059 

dotázaných (kvótní výběr na základě dat Českého statistického úřadu) formou osobního rozhovoru 

tazatele s respondentem. 
59

 Citováno z: CVVM SOÚ AV ČR, v. (15. dubna 2013). Vztah Čechů k národnostním skupinám ţijícím v 

ČR – březen. Získáno 24. srpna 2013, z CVVM: 

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a6986/f3/ov130415.pdf 
60 

Zpráva za 2. čtvrtletí roku 2012 byla vybrána kvůli období, do něj spadá i zkoumaný břeclavský případ. 
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uspořádala v Břeclavi pochod na podporu chlapce údajně napadeného nezletilými 

Romy. V břeclavském případě však aktivní přístup skončil pro stranu 

kontraproduktivně,"
61

 naráţí materiál na fakt, ţe po osvětlení celé věci došlo naopak 

k nepokojům, které se Romů zastávaly a kritizovaly i DSSS. 

 O rok později mluví pravidelná zpráva BIS 
62

 uţ o latentním anticikanismu 

a potenciálním nebezpečí, jeţ vidí v eskalujícím mezietnickém napětí. Zmiňuje 

se o konfliktech mezi zástupci romské menšiny a majoritní společnosti, ke kterým 

v některých regionech v daném období došlo. Výsledkem byly protiromské demonstrace 

v Duchcově a Českých Budějovicích. "Z dlouhodobější perspektivy by se protiromské 

nálady části veřejnosti mohly stát výraznějším problémem pro bezpečnost státu neţ sice 

extrémnější, ale méně početné a relativně dobře zmapované skupinky pravicových 

extremistů. Běţných občanů se totiţ nejvíce dotýká drobná nedostatečně řešená 

kriminalita či narušování veřejného pořádku v blízkosti jejich obydlí. Pokud dojde 

i k menšímu impulsu, jsou jejich kaţdodenní problémy a z nich vyplývající frustrace 

v kombinaci s latentním anticikanismem ventilovány a ústí v radikálnější projevy," 

uvádí BIS s tím, ţe "mezietnické napětí je potřeba začít razantně, pragmaticky 

a bez emocí řešit".
63

 

 Anticikanismus tak v české společnosti civilní kontrarozvědka vnímá jako větší 

riziko neţ pravicový extremismus, který je podle ní sice více vidět, je ale zároveň i lépe 

popsaný. Podobně se k problematice aktuálně staví i Český helsinský výbor (ČHV): 

"Postavení Romů v České republice se prudce zhoršuje. Sílí zde negativní protiromské 

nálady, Romové jsou označování za viníky nejrůznějších problémů ve společnosti. 

Svůj hněv proti nim obrací stále více lidí. Jsme svědky pravidelných protiromských 

demonstrací a pochodů, jichţ se neúčastní pouze krajní pravice, ale stále více lidí z řad 

běţné populace. Ke zhoršení situace přispívá i laxní postoj politických představitelů 

nebo naopak mnohdy jejich protiromské populistické výroky, rovněţ média bohuţel 

v mnohém přispěla k eskalaci napětí, kdyţ přinášela neověřené vymyšlené  nebo  

                                                 
61

 Citováno z: Informace BIS o vývoji na extremistické scéně ve 2. čtvrtletí roku 2012. (nedatováno). 

Získáno 25. srpna 2013, z Bezpečnostní informační sluţba: http://www.bis.cz/2012-2q-zprava-

extremismus.html 
62

 Informace BIS o vývoji na extremistické scéně ve 2. čtvrtletí roku 2013. (nedatováno). Získáno 

25. prosince 2013, z Bezpečnostní informační sluţba: http://www.bis.cz/2013-2q-zprava-

extremismus.html 
63

 Informace BIS o vývoji na extremistické scéně ve 2. čtvrtletí roku 2013. (nedatováno). Získáno 

25. prosince 2013, z Bezpečnostní informační sluţba: http://www.bis.cz/2013-2q-zprava-

extremismus.html 
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zkreslené  zprávy".
64

  

 Za takovou zkreslenou zprávu lze povaţovat i zpravodajství o břeclavské lţi, 

které objektivně mohlo mít za následek eskalaci napětí (nebo k němu alespoň přispělo). 

Někdejší předsedkyně ČHV Anna Šabatová v rozhovoru pro iDNES.cz dodává, 

ţe na vině jsou média. Podle ní by měly existovat "dostatečně účinné mechanismy 

kontroly příspěvku k diskusím na internetu". Média podle Šabatové totiţ "boří hranice 

mezi tím, co je a není moţné".
65

 Tento názor podporují i kritické náhledy některých 

autorů uveřejněné v některých zkoumaných materiálech v kapitole 4. 

 Kriticky se o snaze začleňovat Romy do většinové společnosti vyjadřuje 

i Amnesty International. Její pravidelná analýza se zaměřuje hlavně na přetrvávající 

diskriminaci Romů v přístupu ke vzdělání. Vláda České republiky se prý nedostatečně 

angaţuje v ukončení segregace romských dětí v základním vzdělávání. Romské děti tak 

dál ve větší míře končí v praktických, dříve zvláštních, školách, čímţ jsou 

diskriminovány i v dalším ţivotě. Romové podle Amnesty International také častěji čelí 

nucenému vystěhování.
66

 

3.1. Témata komunikovaná médii v souvislosti s Romy 

 Různorodostí témat, o kterých se v souvislosti s etnickými menšinami 

ve veřejných sdělovacích prostředcích informuje, se zabýval opět van Dijk. 

Předpokládáme, ţe jeho závěry nebudou výrazně odlišné od českých podmínek. 

Podle van Dijka se o ţivotě majority informuje v daleko širším tematickém pokrytí, 

neţ se to děje v případě imigrantů či etnických menšin. Většina zpráv o etnických 

menšinách má podle něj negativní konotace, s čímţ souhlasil i Jirák (viz kapitola o 

stereotypech 1.2.1.).  Uvádí následující typy událostí (van Dijk, 2000, s. 38): 

 přijíţdějí noví (ilegální) emigranti 

 politická zodpovědnost za imigrační politiku 

 problémy s přijetím (bydlení apod.) 

                                                 
64

 Citováno z: Zpráva o stavu lidských práv v ČR za rok 2012. (10. září 2013). Získáno 25. prosince 2013, 

z Český helsinský výbor: http://helcom.cz/zprava-o-stavu-lidskych-prav-v-cr-za-rok-2012-3/ 
65

 Citováno z: Vítková, N. (15. září 2013). Regulujme média i diskuse, navrhuje po protiromských akcích 

Šabatová. Získáno 30. listopadu 2013, z idnes.cz: http://zpravy.idnes.cz/anna-sabatova-ke-zprave-

helsinskeho-vyboru-fko-/domaci.aspx?c=A130913_105226_domaci_nat 
66

 Svět optikou lidských práv v roce 2012: Země je stále nebezpečnější pro uprchlíky a migranty. (27. 

května 2013). Získáno 25. prosince 2013, z Amnesty International: http://www.amnesty.cz/z787/svet-

optikou-lidskych-prav-v-roce-2012-zeme-je-stale-nebezpecnejsi-pro-uprchliky-a-migranty 
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 sociální problémy (zaměstnanost, zajištěnost apod.) 

 reakce obyvatel (odmítnutí apod.) 

 charakteristika jejich kultury: v čem se liší? 

 komplikace a negativní charakteristiky: jak jsou zvláštní? 

 hrozby: násilí, kriminalita, drogy, prostituce 

 politická zodpovědnost: politická opatření k zastavení imigrace, vyhošťování 

atd. 

 konflikty kvůli integraci 

 

 Nutnost nastavovat událostem tematické a kontextové rámce popsali v rámci 

teorie agenda settingu Lang a Langová (Lang, Lang, 1991). Podle nich je to zásadní 

pro pochopení a třídění ze strany příjemce. Roli hraje i fixace významu sdělení 

a tzv. preferované čtení. V českém mediálním diskursu bylo identifikováno pět 

základních tematických rámců (viz grafiky 10 a 11): kriminalita, migrace, sociální 

problematika, kultura a historie a diskuse o rasismu. (Sedláková, 2007, s. 114) 

Grafika 10: Tematické zarámování příspěvků o Romech 

 Celkem Události 

Česká televize 

Televizní Noviny 

Nova 

Téma 

příspěvku 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (v 

%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (v 

%) 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (v 

%) 

Kriminalita 35 32 17 26 18 41 

Migrace Romů 31 28 19 29 12 27 

Sociální 

problematika 

21 19 11 17 10 23 

Kultura a 

historie 

6 6 5 8 1 2 

Diskuse o 

rasismu 

6 6 5 8 1 2 

Jinak 10 9 8 12 2 5 

Celkem 109 100 65 100 44 100 

Zdroj: (Sedláková, 2007, s. 114) 
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 Následující grafika ukazuje rozdíly v tematickém rámování jednotlivých témat 

a jejich výskyt při rozdělení na televizní a novinové materiály. 

Grafika 11: Zarámování příspěvků v audiovizuálních a tištěných médiích 

 Televizní příspěvky Novinové články 

Téma Relativní četnost (v %) 

Kriminalita 32 30 

Migrace 28 2 

Sociální politika 8 14 

Vzdělávání 8 8 

Diskuse o rasismu 6 10 

Kultura 4 11 

Politika 3 8 

Historie 2 9 

Sport 2 - 

Jiné 5 7 

Celkem 100 100 

Zdroj: (Sedláková, 2007, s. 115) 

 

 Závěry Sedlákové potvrzuje i studie Agentury pro sociální začleňování,
67

 

která zmiňuje břeclavský případ jako jeden z těch, na jejichţ základě média výrazně 

zhoršila mediální obraz Romů: "Kriminalita jako téma zůstává ve zpravodajských 

výstupech o Romech zásadní... od července 2011 do května 2012 je více jak polovina 

příspěvků (3 871), které referují o Romech, spojena s kriminalitou (61, 9 %)".
68

 

 

 

                                                 
67

 Citováno z: Kříţková, M. (duben 2013). Analýza mediálního zobrazení Romů v českých médiích 

od začátku července 2011 do konce května 2012. Získáno 26. dubna 2014, z Agentura pro sociální 

začleňování: http://www.socialni-zaclenovani.cz/OBRAZ-ROMU-V-MEDIICH-JE-STALE-

JEDNOTVARNY-UVADI-VYZKUM 
68

 Tamtéţ, strana 14; V období, které analýza sledovala, se projevil mediální zájem především ve třech 

kauzách: Šluknovsko - fyzický útok, Tanvald – zabití, Břeclav – fyzický útok. 
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Grafika 12: Charakter „romské kriminality“, o které je referováno 

Charakter kriminality Počet příspěvků Podíl (v %) 

Fyzické napadení 1335 34,5 

Vandalismus, hluk, rvačka 467 12,1 

Krádeţ 280 7,2 

Podvod 100 2,6 

Neplacení nájmu 98 2,5 

"Romská" kriminalita obecně 265 6,8 

Diskriminace Romů 247 6,4 

Trestná činnost vůči Romům 528 13,6 

Jiný 551 14,2 

Celkem 3847 100 

Zdroj: (Kříţková, 2013, s. 16) 

 

 Jak zpráva zároveň uvádí, převaţující téma medializace Romů jako skupiny 

vede i k silně negativnímu stereotypnímu obrazu romské menšiny. Dalším z následků 

jsou i poţadavky na zajištění bezpečí, důraz na represi, konstruování obrazu 

problematického souţití a moţná relativizace společenské nebezpečnosti neonacistů.
69

 

3.1.1. Etnicita jako nástroj manipulace 

 Uvádění etnicity je zásadním problémem, který doprovází medializaci témat 

spojených s menšinami. "Za jiných okolností by se totiţ stejné kriminální delikty vůbec 

ve zpravodajství neobjevily. Nejde tedy jen o to, ţe se v médiích etnicita pachatelů 

naduţívá, ale dokonce se stává důvodem k zveřejnění zprávy. Dochází k silnému 

zkreslení kriminality (romské i obecně) a tím se významně posilují negativní stereotypy 

o Romech ve společnosti."
70

 

                                                 
69

 Citováno z: Kříţková, M. (duben 2013). Analýza mediálního zobrazení Romů v českých médiích od 

začátku července 2011 do konce května 2012. Str. 2. Získáno 26. dubna 2014, z Agentura pro sociální 

začleňování: http://www.socialni-zaclenovani.cz/OBRAZ-ROMU-V-MEDIICH-JE-STALE-

JEDNOTVARNY-UVADI-VYZKUM 
70

 Citováno z: Kříţková, M. (dubna 2013). Analýza mediálního zobrazení Romů v českých médiích od 

začátku července 2011 do konce května 2012. Str. 2. Získáno 26. dubna 2014, z Agentura pro sociální 

začleňování: http://www.socialni-zaclenovani.cz/OBRAZ-ROMU-V-MEDIICH-JE-STALE-
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 V případě romské komunity můţe navíc vést k pocitu ohroţení majoritní 

společnosti. "Etnicita není neutrální, nese silné a v kontextu referování o romské 

kriminalitě i významně negativní charakteristiky, které umoţňují sekundární dramatizaci 

zpravodajských výstupů. Zveřejňování etnicity ve spojení s kriminalitou plní 

ve zpravodajství svébytnou úlohu, díky níţ se atraktivita události pro novináře zvyšuje. 

Pokud přímo neospravedlňuje existenci jednotlivých zpravodajských příspěvků."
71

 

Bývá tedy porušeno pravidlo o pouţití identifikátoru, který je nutný pro úplnost formace 

z hlediska pochopení kontextu. 

                                                                                                                                               
JEDNOTVARNY-UVADI-VYZKUM 
71

 Citováno z: Kříţková, M. (dubna 2013). Analýza mediálního zobrazení Romů v českých médiích od 

začátku července 2011 do konce května 2012. Str. 27. Získáno 26. dubna 2014, z Agentura pro sociální 

začleňování: http://www.socialni-zaclenovani.cz/OBRAZ-ROMU-V-MEDIICH-JE-STALE-

JEDNOTVARNY-UVADI-VYZKUM 
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4. Břeclavská leţ jako příklad mediální konstrukce 

 Následující kapitola nabízí obsahovou analýzu a deskriptivní analýzu 

v kombinaci se strukturální analýzou. Obě se na kauzu dívají s ohledem na jiná kritéria. 

Zatímco obsahová analýza odhaluje zájem zkoumaných médií o případ, ochotu či snahu 

uvádět etnicitu a míru expresivity uvádění etnicity, navazující deskripce zahrnuje více 

sémantických a lingvistických prvků. Uvádí konkrétní příklady postupů vybraných 

médií, které nelze kvantifikovat. Doplněním je i chronologický popis vývoje události, 

který umoţňuje pochopit rozdělení do časově určených výzkumných fází a přidává 

vhled do celé kauzy. Rozšířením tohoto je kapitola 4.3. uvádějící reakce publika. 

Deskripce dějů vyvstalých i na základě medializace (a jejího konkrétního způsobu) 

dokládá teoreticky popsanou sociální konstrukci reality. Zvláštní podkapitola (4.4.4.) 

je věnována týdeníku Respekt. Jak ukázaly analýzy, magazín sehrál zcela jinou roli neţ 

ostatní zkoumaná média. Závěr čtvrté kapitoly je pak shrnutím dopadů analyzovaných 

materiálů, respektive projevů ze stran novinářů, dotčených stran i politických elit. 

 Zkoumaný případ bude v následující kapitole popsán včetně reakcí, které 

i medializace případu dokázala vyprovokovat. V následující části budou stěţejní tyto 

otázky: 

 Jakým způsobem média informovala o případu napadení chlapce v Břeclavi? 

 Jak různá média naloţila s informací jedné strany, ţe za útokem byl/-i Rom/-

ové? 

a téţ: 

 Jaká byla míra expresivity ve způsobu vyjadřování různých médií, která 

mohla vést k eskalaci násilí vůči Romům ve společnosti? 

4.1. Metodika výzkumu 

 Pro ověření artikulovaných hypotéz byla zvolena metoda obsahové analýzy. 

Obsahová analýza je kvantitativní i kvalitativní výzkumnou metodou pro systematický 

a intersubjektivně ověřitelný popis mediálních obsahů vycházející z vědecky 

podloţeného kladení otázek. Výsledkem a cílem obsahové analýzy je kvantitativní popis 

medializovaných celků (Schulz et al., 1998), je určena ke zpracování velkého mnoţství 

dat, je strukturovaná a ověřitelná.  
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 I kdyţ je dnes obsahová analýza pojímána velmi široce, je oblíbenou a v oblasti 

sociálních věd hojně vyuţívanou výzkumnou metodou. (Dvořáková, 2010, s. 95) 

Předmětem obsahové analýzy jsou obsahy komunikace ve formě textu nebo obrazu. 

 V obsahové analýze v uţším vymezení dochází ke zkoumání textů s ohledem 

na několik vybraných znaků, jejichţ výskyt je zachycován. Těmito  zaznamenávanými 

znaky jsou koncepty, nejčastěji slova a fráze, a to, co je zaznamenáváno je existence 

a frekvence výskytu. (Dvořáková, 2010, s. 97) Často se prolíná s kvalitativními 

analýzami. V širším pojetí je obsahová analýza doplněna o prvky sémantické analýzy. 

Tato varianta zohledňuje sémantiku, lingvistiku a sleduje prostorové blízkosti slov. 

(Carley, 1993, s. 78 - 80) 

 Obsahová analýza aplikovaná na případ tzv. břeclavské lţi dokumentuje rozdíly 

ve zdůrazňování etnicity, v míře pozornosti ze strany jednotlivých zkoumaných médií, 

ale i v kontextu, v němţ média zdůrazňovala příslušnost domnělého útočníka ke skupině 

jako celku. Docházíme tedy k obsahové analýze s oporou v četnosti výskytu znaku, 

ale zároveň se vztahy mezi koncepty. 

 Pro obsahovou analýzu a získání odpovědí na stanovené otázky, byly vybrány 

materiály jednak z bulvárních médií, dále z nejsledovanějších online zpravodajských 

serverů a také tří hlavních televizních zpravodajských relací. Vzorek doplňuje ještě 

jeden zpravodajsko-publicistický týdeník. 

 Výzkumným vzorkem jsou materiály z deníku Blesk a jeho internetové mutace 

Blesk.cz, ze zpravodajských serverů iDNES.cz a Novinky.cz, týdeníku Respekt 

a vybraných zpravodajských relací České televize, Novy a Primy.  

 Ověřit stanovené hypotézy měla za cíl obsahová analýza vybraných 

zpravodajských a zpravodajsko-publicistických výstupů (článků, zpráv, reportáţí etc.) 

výše určených médií v předem definovaném období. Její závěry zobrazuje práce níţe. 

 Jako předem definované období se rozumí doba od 16. dubna 2012 

do 31. května 2012. Začátek se odvíjí od data zveřejnění případu. Konec května je pak 

doba, kdy média téma opouštějí a přestávají ho zahrnovat do své agendy. Z důvodů 

vývoje se přistoupilo ke stanovení periodizace. 

 Analýza pracuje u online médií s primární verzí materiálu, u televizí 

pak s přepisy reportáţí podle databáze NEWTON Media. Důvodem je špatná 

dostupnost kompletních archivů televizního zpravodajství v audiovizuální formě. 
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 Za kódovací jednotku se povaţuje materiál obsahující kombinaci slov "Břeclav" 

a "napadení" nebo "Břeclav" a "-rom-", jejichţ hlavním tématem je břeclavská kauza 

čili případ zraněného chlapce. 

 U jednotlivých materiálů byl primárně zkoumán rozsah, četnost uţití výrazů se 

slovním základem "-rom-" a také míra expresivity jejich uţití. Tím se rozumí, v jakém 

přímém spojení či v jakém kontextu bylo slovo uţito a jaké konotace mohlo vzbuzovat. 

Pro hodnocení expresivity uţitých výrazů byla definována následující odpovídající 

stupnice: 

Grafika 13: Tabulka hodnot pro hodnocení expresivity analyzovaných článků 

-3 
smečka cikánů/Romové ve smečkách/romský gang/špína 

-2 

romský agresor/romský útočník/agresivní Rom/romský útok/romské násilí/Romové 

napadli/romský výrostek 

-1 

snědá pleť/černý/nepřizpůsobivý/problematická komunita/špatné zkušenosti s Romy 

-0,5 

prý/údajně/zřejmě Rom/romský původ; Cikán; v případě, ţe se prokáţe; pravděpodobně Rom 

0 Rom/romský původ 

1 
není uvedeno; neinformuje se jako romském útoku 

1,5 
odpor k Romům, protiromské nálady; obavy Romů 

2 Rom zobrazený jako oběť, omluva Romům 

 

 Na základě kódování jednotlivých uţití pak byl konstruován obraz definující 

přístup toho kterého média v jednotlivých etapách. Závěry z první etapy průzkumu byly 

porovnány s výsledky druhého období, čímţ byla potvrzena, vyvrácena či částečně 

upravena jejich platnost. Druhotné prověření zajistila třetí etapa zkoumání. Klíčovým 

obdobím pro definici přístupu vybraných médií ale zůstávají fáze jedna a dvě. 

 Cílem je u vybraných médií kvalitativně vyhodnotit následující hypotézy 

a srovnat je v čase i podle typu daného média: 

 Médium bez zpochybnění pracuje s verzí, ţe pachatel/pachatelé je/jsou 

Rom/Romové. 
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 Média se budou stylem pojetí a šíření informace lišit podle zacílení na 

publikum a podle své charakteristiky ve smyslu bulvární/seriózní. 

 Slovník média je expresivní – např. "brutální napadení", "nepřizpůsobiví", 

"hrůzný čin", "děsivá zranění" apod. 

 Médium zobecní údajného Roma-pachatele na skupinu Romů jako celek. 

 Nejvíc prostoru budou kauze věnovat bulvární média, a to ve fázi zveřejnění 

napadení ze strany Romů. 

 Předloţena bude také kategorizace reakcí publika (viz kapitola 4.3.). 

 Pro snadnější orientaci v případu následuje shrnutí (deskripce) vývoje kauzy 

v několika bodech. Vybrány jsou zásadní milníky, na jejichţ základě média 

konstruovala vyznění události pro společnost. Mírou konstrukce, tendenčnosti 

a relevance zpracování se v teoretické rovině zabývá hlavně první kapitola. 

 15. dubna přijímá patnáctiletého Petra Zhyvachivskyho břeclavská nemocnice. 

Kvůli vnitřním zraněním musí být operován a přichází o ledvinu. Tvrdí, ţe ho 

přepadla skupina neznámých muţů. Údajně po něm chtěli cigaretu. Případ se měl 

stát u břeclavského Shopping centra podle výpovědi kolem deváté hodiny večer. 

 16. dubna se prvotní informace o zranění patnáctiletého chlapce, kterého měli 

napadnout tři pachatelé, objevuje na webových stránkách Policie ČR. 

 17. dubna média přebírají informaci o etnicitě útočníků. Do medializace se 

zapojuje Petrova matka Oksana Zhyvachivska – o "snědší pleti" mluví policie, 

o "Romech" mluví matka. 

 21. dubna se vedení Břeclavi setkává se zástupci tamní romské komunity. Ti ale 

odmítají, ţe by místní Romové měli s případem cokoliv společného. 

 22. dubna se v Břeclavi koná demonstrace za Petra a proti násilí, účastní se jí asi 

dva tisíce lidí včetně sympatizantů s DSSS. Akce měla výrazně protiromský 

charakter. Radikálové se pokusí vniknout do ulice, kterou obývají Romové, 

v čemţ jim zabrání policejní těţkooděnci. 

 3. května odchází Petr z nemocnice domů, hledá se dárce ledviny. 

 11. května server iDNES.cz napsal, ţe chlapec změnil výpověď. Důvodem 

údajného útoku měla být nekvalitní marihuana, kterou měl chlapec útočníkům 

prodat. Matka i Petr informaci popřeli. 
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 19. května zpěvák Michal David věnuje Petrovi 100 tisíc korun z výtěţku 

z koncertu. 

 23. května policie oznamuje, ţe si Petr útok vymyslel, protoţe se bál matky. 

Zranění si způsobil pádem z výšky, kdyţ na zábradlí nezvládl gymnastické 

kousky. Policie případ odkládá. 

4.2. Způsoby chování vybraných médií 

 Z obsahové analýzy, členící vybrané materiály podle média i v čase 

do jednotlivých skupin, vyplynuly následující předběţné závěry. 

4.2.1. První fáze: začátek příběhu – časem ohraničené období 

od 16. dubna 2012 do 18. dubna 2012 

 Česká televize si jako veřejnoprávní médium dává pozor na operování 

s etnicitou, a to na rozdíl od komerčního a bulvárního Blesku, který potvrdil obecnou 

hypotézu, ţe bulvární média mají sklon pouţívat etnicitu jako zpravodajskou hodnotu 

(souvisí se silným negativním postojem majoritní společnosti vůči minoritě). 

 Česká televize zmínila etnicitu ve dvou ze tří materiálů zveřejněných v daném 

období. Celkově se výraz se slovním základem "-rom-" objevil sedmkrát, coţ je 

v přepočtu na počet materiálů na druhou stranu nejvíce ze všech sledovaných televizí – 

2,33x v příspěvku. 

 Česká televize věnovala kauze druhý nejmenší rozsah (počítání v přepisu 

reportáţí na počet znaků) a druhý nejmenší prostor mezi sledovanými televizemi. Oproti 

televizi Nova to bylo více neţ třikrát méně. Souhrnné výsledky zobrazují 

grafiky 14 a 15.  

 Televize Nova a televize Prima byly řádově umírněnější ve vyuţívání slov 

se slovním základem "-rom-", čímţ se odlišily od vybraných online médií 

(viz grafiky 16 a 17). 

 Televize Nova pouţila slovo se slovním základem "-rom-" v průměru 1,71x 

na odvysílaný materiál, TV Prima tak učinila vůbec v nejmenší míře, a to 1,5x 

za materiál (viz grafiky 16 a 17). 

 Blesk i Nova mají stejný počet zpravodajských výstupů ve sledovaném období 

(7), coţ je nejvíc a dá se z toho vyvozovat priming tématu, nicméně rozdíl je ve formě. 

Zatímco Blesk zdůrazňuje etnicitu, Nova je zdrţenlivá. 
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 V případě Blesku se identifikace "romství" objevuje více neţ třikrát za článek 

(3,29x), navíc vţdy v negativní konotaci (viz níţe). 

 Kdyţ se kauza rodila, největší prostor jí dávala média povaţovaná za bulvární, 

a to Blesk a televize Nova – obě média po sedmi materiálech. Přepis reportáţí TV 

NOVA čítá 3 235 slov, Blesk si vystačil s 2 093 slovy. Pro srovnání je moţné uvést 

zpracování kauzy televizí Prima, u níţ přepis reportáţí čítá 738 slov, a byla 

nejúspornější. Jaký prostor kauze sledovaná média vyčlenila v jednotlivých etapách, 

ukazuje grafika 14. 

Grafika 14: Prostor věnovaný kauze ve vybraných médiích (číslo uvádí počet slov 

relevantních zpravodajských materiálů) 

 

 Zpravodajské servery Novinky.cz a iDNES.cz (zpravodajské servery 

s největším počtem čtenářů) zdůrazňovaly etnicitu. Server iDNES.cz slovo se slovním 

základem "-rom-" pouţil více neţ devětkrát na článek (9,2x) a Novinky.cz 6,75. 

To je výrazně častěji neţ ostatní sledovaná média. Viz grafiky 16 a 17. 
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Z analýzy způsobu interpretace lze vyvodit následující předběţné závěry: 

 Blesk interpretoval aktéry Romy pouze negativně, nebo neutrálně. V prvních 

třech dnech kauzy vydal sedm materiálů, v nichţ byl v hodnotících soudech velmi 

konzistentní.  

 Blesk je ve svých hodnoceních výrazně vychýlený do záporných hodnot 

stanovené škály hodnocení. Ve vztahu k Romům uţívá výrazů jako je smečka 

cikánů/Romové ve smečkách/romský gang/špína. 

 Ve všech článcích Blesk zmíní romský původ. 

 Ani v jednom hodnocení Romů není Blesk pozitivní, ani je neobhajuje, 

či nelituje. Neupozorňuje ani na jejich postavení ve společnosti, znevýhodnění a nedává 

prostor jejich vyjádření. 

 Novinky.cz i iDNES.cz nejsou jednoznačně negativní. Analýza ukazuje, 

ţe se dopouštějí i soudů v plusových hodnotách stanovené škály = pozitivní kontext 

"romství". 

 Ačkoliv oba zpravodajské servery víc neţ jiná sledovaná média sahají 

po uvádění etnicity („romství“), nejsou vţdy negativní.  

 iDNES.cz opakovaně staví Romy do role obětí, či ilustruje jejich výpověďmi 

jejich názory. Článek s titulkem Břeclaví projde pochod za zbitého chlapce, svolala 

ho Dělnická mládeţ se odlišuje v tom smyslu, ţe dbá o dodrţování zpochybnění etnicity 

pachatele útoku. Nikdy netvrdí, ţe pachatelé byli Romové, vţdy informaci uvádí 

ve spojení "prý", "údajně", "podle matky" etc. Dvakrát pak vykresluje romskou minoritu 

spíš jako oběti neţ násilníky. 

 Novinky.cz vydaly v daném segmentu sledovaného období dva materiály, 

v nichţ buď jen bezpřívlastkově uvádí "romství" (Pochod za zmláceného chlapce 

v Břeclavi povedou radikálové) nebo etnicitu vynechávají zcela (Tři muţi zmlátili 

v Břeclavi 15letého chlapce kvůli cigaretě, přišel o ledvinu). 

 Česká televize zobrazovala Romy v pozitivním světle, z čehoţ lze usuzovat, 

ţe její editoriální politika nezdůrazňuje etnicitu jako problém (to zapovídá i etický 

kodex zpravodajství České televize). 

 Česká televize v jednom z materiálů vůbec nezmiňovala etnicitu a v dalších 

dvou Romy prezentuje jako ty, proti nimţ se chystá protestní pochod, a ty, kteří jsou 



 

 
 

52 

v pozici obětí. 

 Televize NOVA není konzistentní v hodnocení a jí odvysílané materiály 

se v hodnocení velmi rozcházejí. Není zde čitelné paradigma chápání problému, 

na rozdíl například od České televize (která je vesměs pozitivní) nebo Blesku (který 

je jednoznačně negativní). 

 TV NOVA na jednu stranu mluví o protiromských náladách a obavách Romů, 

na druhou stranu ale akcentuje protiromský postoj formou dehonestujících výrazů typu 

"černé huby". 

 Interpretace shrnují grafiky 18, 19 a 20. 

4.2.2. Druhá fáze: stagnace příběhu – časem ohraničené období 

od 19. dubna 2012 do 27. dubna 2012 

 Česká televize uţívá etnicitu ve větší míře neţ v první etapě – 3,25x za článek. 

 iDNES.cz velmi významně pracuje s  etnicitou.  Slova  se  slovním  

základem "-rom-" pouţívá suverénně nejčastěji – 7,83x za článek. Priming tématu 

potvrzuje i počet článků, vydal jich 12, stejně jako bylo zpráv České televize. 

Více materiálů zpracovala uţ jen TV NOVA – 14. Tímto postupem iDNES.cz převyšuje 

bulvární Blesk.cz, který etnicitu zmiňuje 5,44x za článek. Viz grafiky 16 a 17. 

 TV Nova a TV Prima zůstaly dál umírněné co do frekvence uţívání slov 

se slovním základem "-rom-". V nízkých hodnotách se i přes první tvrzení pohybuje 

i Česká televize. Online zpravodajství serverů Blesk.cz, iDNES.cz i Novinky.cz 

je v druhé polovině hodnocení. To implikuje otázku, zda je takový výsledek podmíněn 

mediatypem, rozdílem editoriálních politik či typem publika. 

 Stále nejniţší míru pokrytí vykazuje TV Prima, čímţ se liší od zbylých televizí. 

Výrazně posílila Česká televize, která oproti třem zprávám v první etapě odvysílala 

v té druhé hned 12 materiálů. 

 Všechny tři televize ne nutně informují o kauze jako o romském útoku, 

čímţ se odlišují od sledovaných online serverů Novinky.cz, iDNES.cz a Blesk.cz. Česká 

televize v 8 případech z 12, televize NOVA v 9 ze 14 a TV Prima ve 4 ze 7. 

Z analýzy způsobu interpretace lze vyvodit následující předběţné závěry: 

 Blesk je ve svém hodnocení Romů stále výrazně nejvíce negativní (v celkovém 

hodnocení nabyl hodnoty -0,73). Přesto vydal i materiál s titulkem Romové z Břeclavi: 
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Za brutální zbití Petra (15) nemůţeme, který naopak Romy zobrazuje jako oběti a terč 

(potenciálního) násilí, coţ se v první etapě nedělo. Je tedy moţné pozorovat posun 

v paradigmatu konstruovaného stereotypem Rom=problém/násilí, který zřejmě 

determinoval práci bulvárního listu v první etapě. Pro úplnost je třeba dodat, ţe Blesk.cz 

se dopouští i nebývalého faulu, kdyţ v článku Petr (15), kterého zmlátili Romové: 

Máma mu shání ledvinu uţívá spojení agrese s Romy jako fakt. 

 Nejvyšší výskyt slov se slovním základem "-rom-" má opět iDNES.cz. 

Je zde ale nutné vzít v potaz expresivitu uţití. "Romství" iDNES.cz pojímá a popisuje 

uţ vesměs pozitivně, naprostá většina uţití má v definované škále plusovou hodnotu. 

Výrazně negativní materiál je ten s titulkem Břeclaví prošel pochod za zbitého chlapce, 

u radnice se zvonilo klíči, který cituje hesla radikálů v průběhu protiromského pochodu. 

Celková hodnota expresivity je 0,47, coţ je nejvyšší číslo v porovnání s ostatními 

hodnocenými médii. Zajímavé by bylo zkoumání tohoto zdánlivého rozporu v míře uţití 

"-rom-" s výraznou pozitivní konotací a celkovým vyzněním. Jako vysvětlení se nabízí 

způsob editoriální politiky, coţ však tato analýza ověřit nedokáţe. 

 V hodnocení míry negativity je vedle serveru Blesk.cz kritický i server 

Novinky.cz (v celkovém hodnocení -0,4). Je zde zajímavé, ţe jejich materiály nejsou 

buď čistě negativní, nebo čistě pozitivní, ale veskrze kloubí obě roviny a články 

obsahují jak negativně zabarvené výrazy a slovní spojení, tak například zmínku 

o protiromských náladách a strachu Romů, coţ je spojení nabývající v definované 

stupnici kladné hodnoty. 

 Česká televize zmiňovala romství v porovnání se serverem iDNES.cz o poznání 

méně často (3,25x za článek oproti iDNES.cz 7,83x na článek), přesto dosahuje 

primárně pozitivního pojetí romství, tedy romství v České televizi a priori neznamená 

problém nebo násilí. Celkové hodnocení nabývá hodnoty 0,3. Potvrzuje se zde 

tak konstatování dílčích závěrů vzešlých z hodnocení první etapy, tedy, ţe Česká 

televize Romy nekriminalizuje. Lze se domnívat, ţe je to součást editoriální politiky, 

která v tomto případě můţe nabývat podpory třeba i z etického kodexu České televize. 

 Do hodnocení tu poprvé vstupuje také týdeník Respekt. Nelze ho 

ale podrobovat analýze se stejnými kritérii jako v případě ostatních médií. Pokud 

ji provedeme, získaná čísla budou irelevantní. Respekt totiţ jako jediné zkoumané 

médium nehodnotí primárně zkoumanou kauzu, ale chování ostatních médií. Staví se 
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do role kritika nakládání s etnicitou a rozviřování určitých nálad ve společnosti. Kauzu 

popisuje spíše pro kontext, a to nezabarvenými frázemi ve smyslu, ţe v Břeclavi došlo 

k útoku na mladého chlapce, a to zřejmě ze strany Romů. 

4.2.3. Třetí fáze: vyvrcholení příběhu – časem ohraničené období 

od 28. dubna 2012 do 31. května 2012 

 Ve třetí fázi velmi intenzivně zdůrazňují etnicitu Blesk.cz, Novinky.cz, 

iDNES.cz. 

 Stejně jako ve druhé fázi, tak i ve třetí platí, ţe televize Nova i Prima jsou velmi 

umírněné ve zdůrazňování etnicity. Zároveň všechny tři televize etnicitu zdůrazňují 

méně často neţ zkoumané online servery. 

 Televize jako mediatyp v porovnání se třemi sledovanými online servery 

uţívala zhruba dvakrát méně výrazy se slovním základem "-rom-". 

 Česká televize ve čtyřech z 12 uveřejněných materiálů vůbec o případu nemluví 

jako o romském útoku. Proporcionálně se podobně zachovala i televize Prima, kdyţ dva 

ze sedmi materiálů také takto neidentifikuje.  

 Všechna ostatní média kromě Blesku reflektovala reálný obrat v kauze, kdy 

bylo prokázáno, ţe pachateli domnělého útoku nebyli Romové, a dále o nich 

informovala jako o obětech, či alespoň v pozitivních konotacích. Je proto tedy zajímavé, 

ţe Blesk dosud zásadně trval na zobrazování Romů jako agresorů a výrazně 

se od tohoto tvrzení neodvrací ani nyní. 

 Blesk.cz nemá oproti předpokladu nejvíc uvedení výrazů se slovním základem 

"-rom-". Naopak ve srovnání s dalšími online servery jich má v přepočtu na jeden 

článek nejméně (5,4x). Jde o podobnou hodnotu jako v druhé etapě, oproti první etapě 

jde o nárůst. Nejčastěji uvádí etnicitu Novinky.cz (7,5x/článek). Novinky.cz jsou 

zároveň jediným zkoumaným médiem, které charakterizuje útok jako romský ve všech 

svých deseti článcích. 

 Server iDNES.cz se dané kauze v této fázi věnoval zhruba dvakrát více 

(přes osm tisíc slov) neţ jiné srovnatelné médium, jako Novinky.cz. Nejméně kauza 

v tomto období zaujala Blesk (méně neţ tři tisíce slov). Podrobně viz grafika 14. 

 Komerční televize Prima a Nova se chovaly ve třetí etapě značně odlišně. 

Nova vyčlenila téměř dvojnásobný prostor, nicméně u počtu uţití výrazů se slovním 
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základem "-rom-" se rozdíl stírá (Nova 3,47, Prima 2,86). Naopak parametr míry 

expresivity televize opět rozděluje – Nova je výrazně více na straně Romů, respektive 

zobrazuje Romy jako oběti. 

Z analýzy způsobu interpretace lze vyvodit následující předběţné závěry: 

 Všechna sledovaná média se v této etapě v hodnocení expresivity dostávají 

na nulu (Blesk/Blesk.cz), respektive do kladných hodnot. Poprvé se to týká i serverů 

Novinky.cz a televize Prima, které v prvních dvou etapách hodnotily Romy spíše 

negativně. Výrazný nárůst v pozitivním přístupu k Romům vykazuje komerční televize 

Nova (0,56), která se tentokrát vyrovnala České televizi (0,56). Podrobně grafiky 18, 19 

a 20.  

 Oproti druhé etapě jde v nárůstu pozitivních hodnocení o posun u všech 

sledovaných médií. Ve srovnání s etapou číslo jedna je to shodný výsledek, kromě 

případu České televize, která v první etapě byla výrazně pozitivní, v druhé etapě 

v tomto ohledu nejvíce klesla a ve třetí zaznamenala opětovný nárůst. Viz grafika 20. 

 Podobně jako v předchozích obdobích platí, ţe server Novinky.cz zmiňuje 

"romství" v jedné z největší měr (ve srovnání s jinými médii) a dává ho do negativních 

konotací. Z toho vychází celková hodnota na škále hodnocení expresivity 0,14, 

coţ pravděpodobně značí malou ochotu Romy zobrazovat jinak neţ jako násilníky 

či obecně problematické. Niţší hodnotu v této etapě a tomto ohledu 

nabývají uţ jen Blesk a Blesk.cz (0). 

 Česká televize v materiálu Příběh Petra z Břeclavi z 26. května 2012 

a iDNES.cz v komentáři Lţi v Břeclavi jako jiskra nad sudem prachu z 24. května 2012 

vyjadřují pochybnost nad prací médií a viní média z eskalace napětí ve společnosti. 

Článek na iDNES.cz obsahuje formulaci, ţe výsledky mediální hysterie jsou vidět 

uţ nyní.
72

 V České televizi pak zaznívá, ţe to byly zpravodajské servery, které se staly 

rozdmýchávači jistých zřetelných konfliktních nálad v tomhle směru směřovaných proti 

romské minoritě. Je to příběh deziluze, který je účinným pro nás pro všechny a jde 

o alarmující případ toho, jak málo stačí lidem k zapojení do nenávistného davu a jak 

je jednoduché takovou nenávist vyvolat za uţití správných ingrediencí. 

                                                 
72

 Můţe to být ovlivněno osobností autora, kterým byl novinář romského původu Patrik Banga. 
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4.2.4. Závěry 

 Největší prostor ze sledovaných médií kauze věnoval zpravodajský server 

iDNES.cz. S výjimkou České televize a Primy u všech sledovaných médií bylo pokrytí 

kauzy nejintenzivnější ve třetí etapě výzkumu. Počátek vyvíjející se události nejvíce 

zaujal zpravodajství televize Nova. V tomto ohledu nelze alespoň u televizí říci, 

ţe by se jako jednotný mediatyp chovaly podobně. Platí to pouze pro druhou etapu, kdy 

kauze věnovaly srovnatelný prostor (přepočteno na počet slov v přepisech reportáţí). 

V první a třetí etapě se televize Nova od zbylých dvou výrazně odlišovala, a to zhruba 

dvojnásobným prostorem, který příběhu věnovala. Viz grafiky 14 a 15. 

Grafika 15: Počet slov v jednotlivých médiích a etapách 

 

 Oproti očekávání nebyl bulvární list Blesk tím, který nejvíce zdůrazňoval 

etnicitu při svém informování. V průměrném počtu uţití výrazů se  slovním  

základem "-rom-" na článek v prvních dvou sledovaných obdobích triumfoval online 

zpravodajský server iDNES.cz. V první a třetí etapě etnicitu zdůrazňovaly také 

Novinky.cz. Oproti tomu komerční televize Prima i Nova etnicitu spíše potlačovaly, 

respektive uváděly ji méně často a drţely tak krok s veřejnoprávní Českou televizí. 

Při hodnocení serveru iDNES.cz můţeme sledovat lineární pokles (coţ můţe souviset 

s vývojem editoriální politiky a lze vyvozovat ustanovený záměr média), zatímco 

u konkurenčního serveru Novinky.cz po poměrně výrazném poklesu uvádění etnicity 

mezi první a druhou etapou následuje ještě výraznější nárůst co do průměrného výskytu 

etnicity na článek. Viz grafika 16.  
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Grafika 16: Podíl vyobrazení etnicity vybranými médii v jednotlivých etapách 

 

 Detailní zhodnocení uţívání etnicity vyobrazuje i grafika 17. Je z ní patrný 

právě výkyv jednotlivých médií, navíc v kontrastu s chováním dalších. 
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Grafika 17: Průměrný výskyt výrazů se slovním základem "-rom-" na článek 
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 Z hlediska předmětu této práce, tedy jakým způsobem média zpracovala kauzu 

s romským aspektem a jak tento moment akcentovala, je nejdůleţitější část zkoumající 

míru expresivity uţití výrazů se slovním základem "-rom-". K tomuto účelu byla 

vytvořena stupnice, díky níţ se podařilo vygenerovat následující hodnoty vypovídající 

o způsobu pojetí "romství" ze strany analyzovaných médií. Ze závěrů vyplývá, ţe jediná 

Česká televize byla po celou dobu spíše proromsky orientovaná, nebo se přinejmenším 

ve svém celku neuchýlila k zobrazování Romů v negativním světle. Nepřekvapí, 

ţe bulvární list se za celou dobu naopak nedostal k informování o Romech 

bez akcentování stereotypů. Celkově je zřejmé, ţe náhled a způsob na minoritu 

v médiích se za sledované období značně měnil. Zatímco výsledky první etapy ukazují 

Romy jako "ty špatné", druhé období je v tomto ohledu více neutrální. Ve třetím 

se novináři obracejí spíše proti chlapci, o Romech píší i jako o obětech a (vzhledem 

k vývoji) akcentují omluvu matky směrem k Romům a vysvětlení ve smyslu, 

ţe "Romové nejsou zlí". Viz grafika 18. 

Grafika 18: Míra expresivity v jednotlivých médiích na jednotlivé etapy 
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 Grafika 19 znázorňuje přehledně rozdíl v přístupu jednotlivých médií 

v konkrétní etapě. Lze z ní číst, jaký obraz mohlo jejich publikum o Romech získat 

v případě, ţe by nečerpalo informace odnikud jinud. Konkrétní hodnoty lze získat 

z tabulky u grafiky 18. 

Grafika 19: Zobrazení Romů jednotlivými médii v jednotlivých etapách 
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Grafika 20: Vývoj expresivity uţití "romství" v čase 

 

4.3. Vývoj reakce publika na mediální zobrazení v čase 

 V návaznosti na teorii sociální, respektive mediální konstrukce reality popsanou 

v první kapitole, se do popředí zájmu této práce dostala i další otázka, a to: Kdyţ média 

převzala nepravdivou informaci od chlapce/matky/policie a rozšířila ji jako zprávu, jaké 

reakce to vyprovokovalo? Dílčím pozorováním televizní medializace vznikla následující 

kategorizace: 

4.3.1. První fáze – zveřejnění 

 První zmínka se v televizním zpravodajství objevila 16. dubna 2012.
73

 Česká 

televize konstatuje, ţe patnáctiletý chlapec leţí v nemocnici po útoku tří neznámých 

útočníků, kteří ho brutálně napadli. Nova a Prima uţ mluví o napadení Romy. 

Informace zaznívá od chlapcovy matky: "Jsem mu vzápětí volala a říkal, ţe byl 

napadenej třemi romskými občany…,"
74

 a v obou případech i od mluvčí policie: 

"Jediné, co víme, ţe jeden z těch útočníků by měl být asi 180 centimetrů vysoký. 

                                                 
73

 Vůbec první zprávu vydala ČTK 16. dubna 2012 v 10:27 hodin. Konstatovala, ţe tři zatím neznámí 

muţi napadli v Břeclavi patnáctiletého chlapce a brutálně jej zbili. Spojení „patrně Romové“ ČTK uvádí 

aţ o den později, tedy po té, co informace zazněla ve zpravodajství soukromých televizních stanic. 
74

 Patnáctiletého chlapce napadli tři romští mladíci. (16. dubna 2012). Získáno 1. března 2014, z Prima 

Family: Krimi plus. 
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Měl mít tmavou mikinu s kapucí a byli snědší pleti“.
75

 
76

 

 Následující den, 17. dubna 2012, uţ média informují o tom, ţe obyvatelé 

Břeclavi chtějí demonstrovat proti násilí a za zbitého chlapce – začala vlna nenávisti 

jedné skupiny obyvatel vůči jiné. 

 Protiromská nálada ve společnosti sílí i 18. dubna 2012 a dostává prostor 

prostřednictvím například anket ve zpravodajství. Ve stejný den nabízí pomoc zpěvák 

Michal David. Z výtěţku koncertu v Břeclavi hodlá dát dotčenému chlapci 100 tisíc 

korun. Sbírku na pomoc rodině hodlají zorganizovat i břeclavští Romové. 

4.3.2. Druhá fáze – vrcholící protiromské nálady (nejen) v Břeclavi 

 Dne 19. dubna vystupuje matka chlapce s poděkováním za to, ţe se lidé chtějí 

masově účastnit organizovaného pochodu za vypátrání pachatelů. 

 Od 20. dubna lze pozorovat jakousi formu všeobecné mobilizace s cílem 

vypátrat pachatele útoku. Česká televize i Nova dávají prostor Romům, kteří se hodlají 

na odhalení pachatele podílet. 

 V reakci na to vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách 

oznámila, ţe ve spolupráci s břeclavskou radnicí připraví projekty, které by měly přispět 

ke zlepšení souţití mezi tamními obyvateli a příslušníky romské komunity. 

 Dne 22. dubna se v Břeclavi uskutečnil pochod, kterého se účastnily asi dva 

tisíce lidí. Reakcí na něj byl pochod Dělnické strany sociální spravedlnosti (následně 

splynuly v jeden, protoţe měly stejnou trasu) a policejní manévry. 

 Televize začaly násilí obecně akcentovat jako téma. Uţ 22. dubna Prima 

zobrazuje podle ní podobný případ a 24. dubna přidává další případ. Tentokrát 

v Břeclavi na ulici našli mrtvého muţe a podle Primy se okamţitě začalo mluvit o tom, 

ţe byl napaden třemi mladíky. O tři dny později, 27. dubna, Prima opět zařadila případy 

údajného násilí ze strany Romů a artikulovala otázku „Máme se skutečně začít bát?“. 

 Dne 26. dubna televizní zpravodajství citovalo starostu Břeclavi. V souvislosti 

s útokem se zvýší počet stráţníků, opraví se kamerový systém a zřídí se funkce 

                                                 
75

 Patnáctiletého chlapce napadli tři romští mladíci. (16. dubna 2012). Získáno 1. března 2014, z Prima 

Family: Krimi plus. 
76

 Z kompletní reportáţe přesto není zcela zřejmé, kdo o Romech-pachatelích mluvil v procesu výroby 

reportáţe jako první. V příspěvku sice výpověď zazní dříve od matky, následně aţ od policie, coţ ale 

nelze hodnotit jako chronologické líčení získávání zpravodajského materiálu. 
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romského asistenta. 

4.3.3. Třetí fáze – klid před bouří 

 V první polovině května média ve větší míře zařazují do svého zpravodajství 

události, které se dotýkají Romů či násilí. 

 Zvrat v případu nastal 23. května. Vyšlo najevo, ţe chlapec si zranění způsobil 

sám, coţ z něj namísto oběti udělalo lháře a podvodníka. Michal David poţádal 

o vrácení daru a matka chlapce se omluvila všem Romům. Tvrdila, ţe vše zavinila ona 

a ţe její syn nebyl "zdrojem zla". 

 Následně, od 24. května, si média všímala dopadů chlapcova jednání. Nova 

například analyzuje náklady na policejní akce spojené s demonstracemi. Začala naopak 

stoupat vlna nenávisti Romů vůči chlapci. Reakcí matky bylo i zvaţování, ţe by rodina 

opustila město. 

 V obecné rovině reagovaly i občanské iniciativy O.s.Romodrom, Romea 

a Romské sdruţení Čačipen, kdyţ 24. května poslaly otevřený dopis tehdejšímu 

premiérovi Petru Nečasovi a vládě. Ţádaly v něm vznik zákona, který by umoţnil 

trestně stíhat původce smyšlených případů namířených proti Romům a obnovení funkce 

ministra pro lidská práva. Romská asociace navíc začala zvaţovat podání trestního 

oznámení na chlapce i jeho tři kamarády, kteří znali pravdu. 

 Televize Nova se 26. května snaţila chlapce popsat jako zločince tím, 

ţe vypočítala moţné trestné činy, kterých se lţí mohl dopustit. 

 

4.4. Způsob uchopení kauzy médii 

 Následující část má formu deskriptivní analýzy. Jde o základní metodu 

získávání dat pro následné hodnocení. Zabývá se uspořádáním souborů, jejich popisem 

a účelnou sumarizací. (Reichel, 2009, s. 33-34) Je zahrnuta především proto, ţe 

jednoduše a systematicky rozebírá vybrané materiály a je schopna charakterizovat uţité 

výrazy, na jejichţ základě lze pak hodnotit přístup analyzovaných médií k dané kauze. 

Metoda deskripce ukazuje rozloţení námi určených proměnných, které můţeme dále 

kvantifikovat nebo hodnotit. 

 Metoda deskriptivní analýzy je kombinována se strukturální analýzou. Ta spadá 
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do kategorie kvalitativních výzkumů a umoţňuje text zkoumat z hlediska obsahu a 

významu. Pohled na analyzovaný vzorek je však subjektivní a výsledky nelze srovnávat 

a aplikovat na jiné texty (Reichel, 2009, s. 58). 

 Pro zjednodušení budou následně analyzována pouze vybraná online média. 

Televize budou záměrně opomíjeny. Vzhledem k obeznámenosti s případem na základě 

materiálů z online serverů není nutné opakovat známá fakta. Případné odchylky budou 

doplněny v závěru této kapitoly. 

 Deskriptivní analýza zahrnuje vydané zpravodajské a zpravodajsko-

publicistické materiály vydané v předem definovaných médiích v dříve určeném 

období. Jejím cílem bylo popsat jejich obsah a v kontextu popsaných teorií upozornit na 

sporné momenty či počínání médií, a především umoţnit čtenáři zorientovat se 

a detailně porozumět problému. Zároveň si všímá i jednotlivostí a chronologie vývoje 

mediálního pokrytí, coţ výše uvedená obsahové zkoumání neumoţňovalo. 

4.4.1. Blesk a Blesk.cz 

 Deník Blesk a jeho online verze Blesk.cz hodnotíme jako komerční, bulvární 

médium zaměřené na co nejširší lidové vrstvy. Jeho cílem je zisk a tedy i vysoký 

náklad. Obsahem jsou často kriminální činy, různá neštěstí, osobní tragédie, milostné 

aféry, skandály celebrit a obecně senzace. V případě Blesku jde dlouhodobě 

o nejčtenější deník (viz kapitola Dopad mediálních informací - velikost publika 

a konkrétně grafika 7). Sekci zprávy serveru Blesk.cz pak například 17. dubna 2014 

navštívilo 86 275 čtenářů. Vydavatelem deníku Blesk je společnost Ringier Axel 

Springer CZ pod skupinou Czech News Center, kterou vlastní podnikatelé Daniel 

Křetínský a Patrik Tkáč. 

 Blesk a Blesk.cz se případu věnovaly s pečlivostí od 16. dubna. Na serveru 

Blesk.cz vyšlo ve sledovaném období 24 článků, v tištěné verzi Blesku 21 článků. 

Materiály se z velké části obsahově překrývají, primárně však budou citovány jejich 

online verze. 

 Právě na práci Blesku je jasně patrné, jak se vyvíjela role chlapce. Původně byl 

označován jako oběť, na konci května ale jako lhář.  

 Komentáři s titulkem Dávka pro šejdíře
77

 otisknutého 14. května se věnovala 
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i Etická komise Syndikátu novinářů České republiky, která konstatovala, ţe "tento 

materiál je za hranicí etických principů jakýchkoliv médií"
78

  a ţe společenská 

odpovědnost není jen na autorovi, ale i na celém vydavatelství. Celé vyjádření Etické 

komise je součástí přílohy. 

 První zpráva vychází na Blesk.cz podobně jako v jiných médiích 16. dubna. 

Na titulek Tři grázlové brutálně zmlátili chlapce…
79

  navazuje uţ rovnou konstatování, 

ţe šlo o Romy. Původní verzi článku zaznamenává mediální archiv NEWTON Media, 

URL článku ale dnes (10. dubna 2014) odkazuje aţ na rozšířený a aktualizovaný článek 

ze 17. dubna 2012 vydaný v 8:41. Ten uţ zmiňuje "Romy" rovnou v titulku. I povrchní 

sémiotická analýza odhalí, ţe jde o tendenční popis události proti jedné straně. Zvolené 

výrazy jsou příznakové – "zmlátili ho" či "agresivní Romové". 

 Zatímco původní verze se vyhýbala údajům, které by vedly k identifikaci 

chlapce, aktualizovaná verze zmiňuje jméno "Petro" a jmenuje i matku Oksanu. Navíc 

uvádí, ţe pracuje jako soudní překladatelka a ţe jsou ukrajinského původu.  

 Blesk.cz se odvolává na agenturu Mediafax, které měla matka sdělit, ţe podle 

jejího syna má útok na svědomí trojice Romů. "Můj syn není první, koho tito lidé 

napadli," cituje deník.
80

 

 Policejní mluvčí v tomto materiálu etnicitu pachatelů nezmiňuje. Obstarává 

to ale deník sám: „Matku zbitého chlapce Oksanu štve hlavně to, ţe policie neinformuje 

o události jako o romském útoku. A ptá se: "Proč jsou tady darebáci chráněni víc 

neţ my, kteří poctivě pracujeme a platíme daně?"
81

 

 Článek navíc bere informaci zainteresované matky o Romech jako fakt, o němţ 

nepochybuje a který navíc dál rozvíjí. Píše o případu, kdy čtveřice Romů napadla 

vietnamského majitele herny nebo o čtrnáctiletém Jiřím Danielovi, který uškrtil 
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seniorku.
82

 

 List zde přistupuje ke konfrontaci ve stylu "my a oni",
83

 coţ přirozeně vede 

k podněcování tenze. V závěru článku se píše: "Střety mezi břeclavskou většinovou 

společností a romskou, zhruba tisícihlavou menšinou, však jsou dlouhodobým, 

palčivým problémem. A hrozí, ţe se situace na jihu Moravy do budoucna pořádně 

vyhrotí."
84

 Následuje de facto pozvánka na pochod "Za Péťu a naši bezpečnost". 

 O den později, tedy 17. dubna, Blesk.cz v článku s titulkem Péťa přišel 

o ledvinu: Bouřící Břeclav se chystá na pochod za zbitého chlapce
85

 burcuje k účasti 

na protestním pochodu. Článek otevírá větou "Ukaţme, ţe nám není jedno, co se děje 

v této republice!". Nově nazývá list chlapce jménem. O Romech stále nikdo 

nepochybuje, jejich vinu podporují spojení jako "běsnící agresoři", "smečky cikánů", 

"výbušná nálada".  

 V tištěné verzi Blesku se první zmínka objevila 17. dubna. Šlo de facto 

o koncentrát internetové verze. Podtitulek Blesk zvolil Tři Romové zbili brutálně 

mladého Ukrajince (15).
86

 Etnicita i národnost zde byly pouţity zřejmě záměrně 

pro zvýšení atraktivity příběhu, respektive proto, aby se z události vůbec stala zpráva.
87

 

Navíc titulek ji povaţuje za fakt. 

 Blesk.cz dodává, ţe policie posiluje večerní hlídky ve městě. Archetypální 

klasifikaci chlapce coby oběti podporuje i tím, ţe "snil o sportovní kariéře špičkového 

boxera",
88

 ale po těţkém zranění můţe na sport zapomenout. "Agresoři ho jako smyslů 

zbavení kopali do zad poté, co ho srazili k zemi. Brutální napadení přitom podnítila 

malicherná záminka: mladý cizinec jim totiţ odmítl dát cigarety, protoţe jako nekuřák 
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a sportovec u sebe ţádné neměl!"
89

  konstruuje Blesk.cz konflikt dobra a zla.  

 Ve stejný den Blesk.cz přebírá i v kompletním znění reportáţ televize Prima 

z 16. dubna, kterou televize otvírala relaci Krimi plus.
90

 Velmi emotivní dvě a půl 

minuty dlouhá reportáţ podobně jako Blesk nepochybuje o tom, ţe šlo o romský útok, 

coţ potvrzuje matka chlapce i policejní mluvčí. Ta bez uţití kondicionálu tvrdí „byli 

snědší pleti“.
91

 Blesk.cz reportáţ doplňuje i písemnou zprávou. 

 Důkazem mediální atraktivity případu je i fakt, ţe Blesk.cz přebírá materiál 

televize Prima i dalších médií (iDNES.cz, Právo…). První náznak pochybnosti 

o etnicitě údajných pachatelů vznáší citovaný starosta Břeclavi, kdyţ říká, ţe případ 

je nutné vyšetřit co nejdříve bez ohledu na to, jestli to udělali Romové nebo někdo jiný. 

Blesk.cz vyjádření starosty cituje ze serveru iDNES.cz. Zjevné je tedy to, ţe média 

přebírala informace, které povaţovala za ověřené – přebírání je povaţované 

za ověřování. 

 Z hlediska etiky je těţko pochopitelný i ţlutě zvýrazněný dodatek ke zprávě 

umístěné na webu Blesk.cz "Stali jste se svědky břeclavského útoku na nevinného 

chlapce? Znáte útočníky? Kontaktujte redakci Blesk.cz na mailu tip@blesk.cz".
92

 

V případě trestného činu by i média měla dbát na to, aby lidé kontaktovali policii 

a ne novináře. V opačném případě z toho lze usuzovat především na senzacechtivost. 

 Blesk.cz i dál bere romský útok za fakt a rozvíjí – konstruuje – pokračování 

případu. Dne 19. dubna spekuluje, jestli trojice Romů neutekla mimo ČR.
93
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V následné diskusi o hledání viníka vyprovokování protiromských nálad tehdejší šéfredaktor Lidových 
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Hned v perexu zprávy se paradoxně píše, ţe břeclavská radnice se obává "řádění 

radikálů a rozdmýchávání protiromských nálad".
94

 Blesk uvádí, ţe pochod na podporu 

chlapce a proti násilí v Břeclavi uspořádá Dělnická mládeţ spřízněná s Dělnickou 

stranou sociální spravedlnosti (DSSS). Latentní pochvalu extremistického uskupení 

podporuje vyjádřením matky chlapce, ţe ví, ţe jde o extremisty, ale dává jim šanci. 

Článek pokračuje podporou, kterou chlapec dostává od zpěváka Michala Davida. Slíbil 

100 tisíc korun z koncertu v Břeclavi. Sbírku uspořádají i Romové, kteří se od údajného 

napadení distancovali. Se znalostí věci se dnes zdá aţ úsměvné, ţe Blesk.cz přebral 

informace serveru Novinky.cz, podle nějţ mají někteří Romové (domnělí útočníci) 

kořeny na východním Slovensku, kam patrně teď míří. 

21. dubna informuje Blesk.cz o pochodu proti násilí, který se chystá v Břeclavi. Prvně je 

pouţita formulace "po třech muţích, z nichţ alespoň jeden byl Rom, stále pátrají".
95

 

Vyslovena obava, ţe pochod se můţe zvrhnout v protiromský protest, protoţe 

na organizaci se podílí Dělnická mládeţ. 

 V den pochodu, tedy 22. dubna, Blesk.cz poprvé zveřejňuje celé jméno matky, 

poprvé v celém článku nepadne slovo Rom – místo toho je uţita formulace "jejího syna 

před týdnem napadli tři muţi".
96

 Matka se v článku distancuje od politických stran. 

Ve stejnou dobu ovšem Blesk.cz v jiném článku popisuje, ţe "tři romští útočníci napadli 

Petra" a ţe kvůli tomu, ţe neměl cigaretu, si na něm Romové "vylili svůj vztek 

a agresi". Zde se server dopouští opět slepého převzetí verze chlapcovy matky, kterou 

nikdo nepotvrdil (vyšetřování stále probíhá a následně se ukáţe, ţe ji potvrdit ani nikdo 

nemohl), a vydává ji za fakt. Doplněním je jiţ dříve natočená reportáţ převzatá 

od televize Prima (v Krimi plus odvysílaná 16. dubna a na Blesk.cz poprvé publikovaná 

17. dubna). Další materiál ze stejného dne artikuluje názor místních Romů. Tvrdí, 

ţe to nikdo "od nich" nebyl. Blesk.cz opět připomíná verzi, jeţ uţ dřív převzal 

od serveru Novinky.cz, ţe "za útokem prý stojí mladíci ze Slovenska z okolí Spišské 
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Nové vsi".
97

 

 Po uskutečnění pochodu vydává Blesk.cz shrnující zprávu o dění v Břeclavi 

z toho dne. Negativní roli přisuzuje policii, která podle Blesk.cz vyprovokovala 

potyčku, kdyţ chtěla legitimovat muţe s obuškem. Výrazný prostor dostává v článku šéf 

Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas, který na protest dorazil. 

Starostu Břeclavi, který nechtěl původně pochod povolit z obavy před násilím, označil 

Vandas za strašpytla a vyzval k jeho svrţení z úřadu. Blesk se věnuje i tomu, 

ţe účastníci jedné části mítinku sbírali podpisy na podporu Vandase ke kandidatuře 

na prezidenta. "'Je potřeba ukázat, ţe nepřizpůsobiví gauneři nemohou dělat, co chtějí, 

pod ochranou mocných. Proto jsme tady. Je potřeba vrátit lidem pocit bezpečí, a to 

i za pomoci armády,' hulákal Vandas na dav svých stoupenců, kteří na něj mávali 

transparenty jako 'Zastavme cikánský teror' nebo 'Cikáni, to jste po...' Radikálové 

se však podpory od místních nedočkali,"
98

 napsal Blesk.cz a v textu byla tato část 

dokonce tučně zvýrazněná, coţ by se dalo povaţovat za podporu a zdůraznění 

důleţitosti onoho vyjádření extremisty Vandase. 

 Zajímavým materiálem v kontextu stylu serveru Blesk.cz je článek z 23. dubna 

Matka a bratr zbitého chlapce z Břeclavi: Chceme mu darovat ledvinu!.
99

 Primárně 

popisuje úvahy o transplantaci ledviny. Romové tu ale nejsou striktně povaţováni 

za pachatele útoku na chlapce. Pouţita je měkčí formulace, ţe podle matky napadeného 

šlo o Romy. 

 Z protiromské vlny částečně vybočuje i článek z 26. dubna Petr (15), kterého 

zmlátili Romové: Máma mu shání ledvinu!.
100

 Ač titulek Romy explicitně zmiňuje, 

v těle článku se mluví uţ jen o blíţe nespecifikovaných útočnících. 

 O den později, 27. dubna, ale Blesk.cz naopak rozšiřuje teorii, ţe romských 
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útoků na děti přibývá.
101

 Dokládá to přepadením chlapce kvůli ragbyovému míči 

a dívky kvůli penězům a telefonu. Blesk.cz se odvolává na "několik zdrojů" s tím, 

ţe podle nich jsou za incidenty Romové. Jedním ze zdrojů je server tn.cz. Dále článek 

vykresluje Romy jako ty, kdo kradou v obchodech, řídí bez oprávnění a nezaleknou 

se trestů. Podrobně se případům věnuje i tištěný Blesk z 28. dubna. Kritizuje policii, 

která prý nevyšetřuje, protoţe "společenská škodlivost je malá".
102

 

 Pozornost "romskému násilí" věnuje Blesk.cz i 3. května, kdy referuje o dalším 

údajném útoku na dvanáctiletého chlapce z Břeclavi.
103

 Zde jde navíc o zcela jasné 

porušení novinářské etiky, neboť přímo v článku se relevantní zdroj konstatuje, 

ţe rvačka mezi spoluţáky neměla rasistický podtext. V takovém případě tedy nebylo 

ani nutné zmiňovat romský původ chlapce-agresora, čímţ by však případ ztratil jakkoliv 

pokřivenou zpravodajskou hodnotu atraktivity. To je také zřejmě jediný důvod, proč 

Blesk.cz případ medializoval. 

 V tištěném Blesku vychází 4. května článek s titulkem Z pomsty Romů 

strach nemám.
104

 Reaguje na propuštění chlapce z nemocnice do domácí péče. Uvádí, 

ţe zhubl, těší se na domácí stravu a bude muset dohnat učivo ve škole. Dostal také dárek 

– tandemový seskok padákem. Stále je chápaný jako napadený, který o vlásek unikl 

smrti. 

 Romský původ se naopak zcela vytratil z článku publikovaného 11. května 

s titulkem Zbitý Petr z Břeclavi: Útok kvůli marihuaně je nesmysl.
105

 Je zde naprosto 

patrný posun od popisu chlapce coby nadějného sportovce, který jako nekuřák 

a sportovec u sebe neměl cigarety (viz výše), k bulvárně atraktivní image mladého 

drogového dealera. Informaci o prodeji nekvalitní marihuany Blesk.cz přebírá 

od serveru iDNES.cz, chlapec i jeho matka ji ale pro Blesk.cz popírají. 

 Dne 14. května vychází v tištěném Blesku zřejmě nejvíc kontroverzní článek. 
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Jde o Komentář Oldřicha Tichého namířený proti Romům
106

 a jasně podněcující násilí 

s titulkem Dávka pro šejdíře. I kdyţ není přímou reakcí na zkoumaný případ, vznikl 

pravděpodobně na základě zvýšeného zájmu o romskou otázku. Důkazem 

je zpravodajský článek umístěný na stejné straně popisující, jak romská rodina pobírala 

od státu desetitisíce korun na sociálních dávkách měsíčně. Vzala si totiţ do bytu 

postiţené ze Slovenska a získala na ně opatrovnické příspěvky. 

 Jak uţ bylo zmíněno výše, za Etickou komisi Syndikátu novinářů ČR komentář 

odsoudila i její předsedkyně Barbora Osvaldová. Materiál vyprovokoval reakce 

i novinářů z jiných médií. Podle Daniela Kaisera, toho času z Lidových novin, dřív 

novináři etnicitu zatajovali. Dnes se ale projevuje druhý extrém. "Romská příslušnost 

pachatele bývá zveřejňována s gustem, dokonce uţ ve stadiu šeptandy. Včerejší Blesk 

je zatím vrchol. A jestliţe první extrém byl směšný a nebezpečný jen pro pověst 

dotyčného média, druhým extrémem se ocitáme v jiné dimenzi a za hranicemi slušné 

společnosti".
107

 Oba články jsou součástí přílohy. 

 Etnicita je potlačena i v dalším článku ze dne 20. května Zbitý Petr (15) dostal 

100 tisíc korun od Michala Davida.
108

 Zpěvák jen konstatuje, ţe nezáleţí na tom, jestli 

chlapce zranili Romové nebo někdo jiný. Matka upozorňuje, ţe zakládá nadační fond, 

do nějţ peníze vloţí, a který bude pomáhat obětem násilí. 

 Pohled na chlapce se zcela mění 23. května odpoledne, kdy přiznává, 

ţe si napadení vymyslel. "Tisíce lidí za něj demonstrovaly! Michal David mu dokonce 

věnoval 100 tisíc korun. Jenţe! Ze zraněného Petra (15), který přišel o ledvinu, 

se vyklubal lhář. Útok tří Romů si vymyslel, protoţe měl strach z matky,"
109

 napsal 

Blesk.cz (článek vychází v 17:40). Server konstatuje, ţe policisté od začátku chlapci 

nevěřili, a proto ho posadili na detektor lţi. Podle kriminalistů se chlapec předváděl 

před dívkami. Blesk napsal: "Vzepřel se, aby provedl nějaký akrobatický prvek 

a propadl o patro níţe, kde zachytil tělem o zábradlí a způsobil si váţná zranění," 

potvrdil vyšetřovatel jihomoravské kriminálky Luděk Blahák."
110

 Blesk.cz pokračoval 
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i v hodnocení chlapce: "'Petr, který bude nyní povaţován za velkého lháře, se zmohl jen 

na krátké vysvětlení. 'Je mi to líto,' řekl chlapec."
111

 Článek uzavírá reakce zpěváka 

Michala Davida, který se rozhodl stáhnout dar 100 tisíc korun. 

 Téhoţ dne v 16:28 přitom ještě na Blesk.cz vychází článek s titulkem 

V Břeclavi je po útoku na Petra (15) klid! Ulice hlídají stráţníci.
112

 Napadení chlapce 

ze strany Romů ještě tehdy Blesk.cz povaţuje za relevantní informaci, i kdyţ ji částečně 

změkčuje výrazem "údajně". Článek informuje o zvýšení bezpečnostních opatření, 

instalaci kamer a zavedení systému stráţníků-pochůzkářů. Pokračuje zmínkou o tom, 

ţe si chlapec zopakuje ročník na učilišti. 

 O den později, 24. května, se matka veřejně omluvila všem Romům. Blesk.cz 

chlapce najednou popisuje jako toho, kdo "podvedl celou republiku vymyšlenou 

historkou o brutálním napadení Romy" nebo toho, kdo "machroval".
113

 Blesk.cz 

zmiňuje i to, ţe Romové chtějí, aby chlapec musel zaplatit náklady spojené 

s policejními opatřeními po vymyšleném útoku. 

 Podle serveru Blesk.cz se následně město začalo vymezovat proti chlapci. 

"Především místní Romové se cítí podvedeni a volají dokonce po odchodu rodiny 

z města… V Břeclavi je nyní cítit velká nevraţivost vůči chlapci a jeho rodině. Z úst 

romských obyvatel dokonce zazněla slova jako vyhoštění a odplata."
114

 

 Blesk.cz téhoţ dne vydal i jasně útočný článek, tentokrát ale ne vůči Romům, 

ale vůči chlapci. "Machroval před holkama, spadl při riskantním blbnutí a pak lhal, 

ţe ho zmlátili Romové. Patnáctiletý Petro z Břeclavi vyvolal svým lhaním ve městě 

rasové nepokoje. Trestem a ponaučením pro něj je, ţe přišel o ledvinu. A také to, ţe mu 

zpěvák Michal David sebere šek na 100 000 Kč, který mu věnoval,"
115

 napsal Blesk.cz. 
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K zváţení je, dle názoru autorky, formulace, ţe chlapec vyvolal svým prohlášením 

ve městě rasové nepokoje. Kriticky by se mělo přiznat, ţe roli zde bezesporu sehrála 

medializace. Další věcí, která je na hranici etiky, je chápání odebrání ledviny jako trest. 

Po aplikaci Kantova kategorického imperativu není taková deklarace eticky snadno 

obhajitelná. V článku je zdůrazněno, ţe chlapec je původem z Ukrajiny, coţ není 

podstatné pro vysvětlení činu. Blesk se dopouští sekundární viktimizace, neboť chlapce 

"nálepkuje" coby lháře a machra. Blesk.cz dává prostor jedné z místních Romek, která 

říká "Omluvu chceme a vyhostit je".
116

 Další Romka říká: "On je šílený, ona obvinila 

naše děti. Policajti je vozili do Brna k výslechu. Chci, aby se přišla omluvit ke mně 

domů."
117

 

 25. května Blesk.cz publikoval materiál, v němţ chlapci připisuje, 

ţe "s kamennou tváří hrál ublíţeného"
118

 a podobně. Za fakt zde prezentuje informaci 

o tom, ţe ho napadli Romové kvůli marihuaně, coţ médiu ale chlapec sám popřel. Účast 

DSSS na protestním pochodu označuje za agitaci, přitom v den konání DSSS věnoval 

poměrně široký prostor. Pokračuje nastíněním problému chlapce a jeho kamarádů, kteří 

ho kryli – všichni se mohli dopustit křivé výpovědi. 

 Poslední článek ve sledovaném období vyšel na serveru Blesk.cz 26. května. 

Začíná dojemnou lţí o chlapcově případu a následuje jeho omluva. V tištěném Blesku 

26. května vychází ještě poţadavky Romů na další opatření: "'To byla poslední kapka. 

Pokud si někdo něco vymyslí, měl by za to být potrestán. Fakt, ţe kluk svedl těţké 

poranění na Romy, mě zvedl ze ţidle,' uvedl Robert Ferenc, předseda sdruţení 

Čačipen,"
119

 ilustroval Blesk.  

 

Shrnutí – Blesk a Blesk.cz 

 Blesk podobně jako jiná média začal informováním o útoku, pokračoval 
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medializací pochodu proti násilí, zvaţováním transplantace ledviny, dalším subtématem 

bylo vyhledávání podobných případů romského násilí, spekulace o prodeji marihuany 

coby důvodu k napadení, zpřísňování bezpečnostních opatření, leţ z chlapcovy strany, 

omluva Romům od matky, nenávist vůči chlapci a na závěr pak úvahy o zpřísňování 

legislativy, která by měla Romy zrovnoprávnit. 

 Způsob pojetí události serverem Blesk.cz a jeho tištěnou verzí Blesk nelze 

povaţovat z hlediska etiky za vzorový. Novináři zde porušují pravidla práce 

s informacemi, neověřují, slepě přebírají, názory vydávají za fakta, uţívají expresivní 

výrazy indikující názor a svým počínáním mohou vzbuzovat agresi vůči skupině 

obyvatel, kterou stigmatizují. Nad bezpříznakovým popisem událostí zřejmě převaţuje 

senzacechtivost, emotivita a touha šokovat. Blesk a Blesk.cz ve většině článků časově 

datované do první poloviny případu pracuje s Romy jako jasnými pachateli a zobecňuje 

údajné chování jednoho člena minority (či několika členů) na celou skupinu. 

 Blesk.cz se v jednom článku
120

 dopustil akcentování názoru DSSS, 

a to je v rozporu s obecně přijímanou novinářskou zásadou nepodporovat 

nedemokratické myšlenkové proudy a násilí vůči některé skupině obyvatel (i kdyţ 

v jiném článku nazývá mítink DSSS agitací).
121

 

 

4.4.2. iDNES.cz 

 Zpravodajský server iDNES.cz sám sebe charakterizuje jako "zpravodajskou 

jedničku českého internetu".
122

 Cílí na co nejširší publikum a měsíčně ho navštíví čtyři 

miliony uţivatelů internetu. Jak uvádí grafika 8, například 17. dubna 2014 server 

iDNES.cz navštívilo 306 216 čtenářů, co byla méně neţ třetina publika serveru 

Novinky.cz toho dne. 

 Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s.. Vydavatelství 

MAFRA, a. s., je součástí koncernu AGROFERT ovládaného předsedou hnutí ANO, 

ministrem financí a vicepremiérem pro ekonomiku Andrejem Babišem. V centru 
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iDNES.cz stojí zprávy z domova, ze světa, sportu, kultury, ekonomiky a financí. Má ale 

i specializované suplementy pro ţeny, děti nebo kutily, i silnou videosekci nebo 

zpravodajství z regionů. 

 Server iDNES.cz vydal za sledované období 37 zpravodajských 

a publicistických materiálů, v nichţ se případem zabývá. 

 Prvním z nich je zpráva umístěná v regionálním zpravodajství 16. dubna 

s titulkem Policie hledá muţe, kteří v Břeclavi brutálně zbili 15letého chlapce.
123

 

Kromě konstatování "brutálního napadení", jde o relativně korektně zpracovaný 

materiál. S odvoláním na policejní zdroj informuje o tom, ţe probíhá pátrání po třech 

neznámých pachatelích, kteří v daném čase na daném místě napadli mladého chlapce, 

který skončil s váţnými zraněními v nemocnici. Je citována i matka chlapce, coţ lze 

ovšem chápat jako problematické: "Přišli k němu tři romští občané a chtěli 

po něm cigaretu. Kdyţ řekl, ţe nemá, povalili ho na zem a zbili," uvedla ţena.
124

 

 iDNES.cz se záhy snaţí doplnit "odborný pohled" – v té době uţ pracuje 

s verzí, ţe pachatel je Rom. Vypomáhá si rozhovorem s advokátkou se zaměřením na 

romskou problematiku, s Klárou Samkovou. Server jejím prostřednictvím tvrdí, 

ţe "útoky, jako byl ten v Břeclavi, se budou stupňovat".
125

 Samková dává domnělý útok 

do kontextu neřešení romské otázky českou vládou. "'Advokátka zdůraznila, ţe násilí, 

včetně toho v Břeclavi, kde trojice Romů napadla a zbila patnáctiletého chlapce, 

však rozhodně ţádným způsobem neobhajuje. 'Násilí je třeba odsoudit a také potrestat. 

O tom není sporu. Jiná věc je ale pochopit jeho kořeny,'" píše iDNES.cz 17. dubna 2012 

a pokračuje: "Je potřeba začít jednat a mluvit s romskou komunitou v Břeclavi. Zatím 

bylo v řešení romské otázky vynaloţeno mnoho úsilí a peněz, ale byl zcela opomenut 

jeden důleţitý zdroj. A to jsou sami Romové."
126

 Romský aspekt případu je zde braný 

jako fakt. 
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 Dalším kontext doplňujícím materiálem je rozhovor s tehdejší vládní 

zmocněnkyní pro lidská práva Monikou Šimůnkovou. "Je třeba mírnit hlasy těch, kteří 

by chtěli tento útok přenášet na celou skupinu Romů v Břeclavi nebo v celé republice," 

přímo uvádí, coţ je poměrně ojedinělý apel této kauzy.
127

 Šimůnková na otázku dopadu 

kauzy odpovídá: "Velmi záleţí na tom, co si kaţdý z nás z této události odnese. 

Pokud to bude vědomí, ţe šlo o individuální exces několika jednotlivců a nikoli to, 

ţe šlo o záleţitost, která je přirozená všem Romům v našem okolí, nemělo by 

k výraznému zhoršení vztahů mezi Romy a veřejností dojít. Články v médiích 

a komentáře čtenářů pod nimi však ve mně prozatím vzbuzují obavy z opačného 

vyznění, jeţ můţe přispět jen k dalšímu zhoršení jiţ tak vyostřeného souţití majority 

a romské menšiny v naší republice. Pevně doufám v to, ţe tomu dokáţeme zabránit."
128

 

 Ve stejný den vychází na iDNES.cz i popis verze matky napadeného chlapce. 

V článku server obratně pracuje s "romstvím". Problémem je ovšem titulek Můţe se to 

stát dalšímu, burcuje matka chlapce brutálně zbitého Romy. V dalším textu se uţ přímo 

neopakuje, ţe by mělo jít o Romy (server to nechává říct matku, které to údajně řekl 

zraněný syn), nicméně materiál ve svém celku vyznívá tak, ţe agresory jsou Romové. 

Uvádí například, ţe "nedaleko tamního shopping centra, kde se často scházejí Romové, 

jej oslovili tři muţi s ţádostí o cigaretu"
129

, nebo ţe "Romové chodí ve smečkách. Petro 

byl sám, byl mladší a slabší, a oni byli tři. Pokud by nebyl sám, tak by se to nestalo," 

jak uvádí matka, Romy jako problém implikuje i věta „S agresivitou tamních Romů 

se ţena setkala osobně, incident si ale tehdy nechala pro sebe."
130

 Píše se: "Dva mladí 

Romové tehdy shodili ze schodů kulturního domu Delta devětadvacetiletého muţe a pak 

ho brutálně zkopali."
131

 V závěru ještě článek cituje starostu města: "Je jedno, 

jestli to byli Romové, něco takového mohly udělat jen bestie a ne lidé. 
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Jsem přesvědčený, ţe policie, státní zastupitelství i soudy budou postupovat stejně 

razantně, jak tomu bylo v předešlých podobných případech."
132

 

 Dne 18. dubna 2012 iDNES.cz pouţívá vyjádření "údajně napadli  tři 

 Romové".
133

 Romové jsou vykresleni jako ti, kdo se obávají pochodu radikálů, zároveň 

odsuzují napadení a jsou připravení pomoct například sbírkou. Zároveň je zde 

zopakován názor, ţe ne všichni Romové patří do jednoho pytle. 

 Dalším aspektem, kterému se iDNES.cz věnuje, je vznikající konflikt mezi 

pravicovými radikály a Romy. Vedení Břeclavi se ho obává kvůli nahlášenému 

pochodu, jehoţ trasa vede skrz území osídlené Romy. I v tomto materiálu je zjevné 

postavení proti Romům. Je zde například přímo uveden názor ze strany Dělnické 

mládeţe: "Tohle je naše Republika, ať všichni Romové táhnou odkud přišli!!!! (...) 

Do pekla s nima."
134

 Článek pracuje s verzí "pravděpodobně Romové" a přidává reakci 

místních Romů, čímţ se patrně snaţí vyváţit citaci názoru Dělnické mládeţe: "Máme 

teď obrovský strach. Bojíme se o své děti. Proč máme všichni trpět za něco, co moţná 

ani neudělali místní Romové?"
135

 20. dubna je přidán pohled břeclavského podnikatele, 

původem Roma, který cítí sílící protiromské nálady, zároveň ale odmítá, ţe by za vším 

stáli "jeho" Romové. Jsou podle něj umírnění a přejí se dopadení pachatelů.
136

 Následně 

se iDNES.cz zabývá plánovanými protesty – kdo je svolal, kde se sejdou, jaká jsou 

opatření.
137

 iDNES.cz uţ důsledně dodrţuje pojmenování "údajně Romové".
138

 

 Na rozdíl například od Blesku, dává iDNES.cz prostor informacím, 
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které vycházejí od Romů. Opakovaně cituje například břeclavskou pobočku organizace 

Roma servis, která Romům pomáhá. "'Povaţuji za nespravedlnost, ţe se hněv lidí obrátil 

proti vám. Nenechte se prosím zítra vyprovokovat. Ti, kteří sem zítra přijdou 

pochodovat, večer odejdou, ale my tady budeme muset vedle sebe ţít dál i v dalších 

dnech,' vyzýval několik desítek přítomných Romů ke klidu starosta Břeclavi Oldřich 

Ryšavý (ČSSD)," zmiňuje vyjádření starosty na setkání s místními Romy iDNES.cz.
139

 

 I v článku, který popisuje zorganizovaný protest, se o napadení mluví 

v souvislosti s "trojicí násilníků", nikoliv v souvislosti s Romy.
140

 Dvojsečně lze chápat 

citaci transparentů radikálů. "Demonstranti nesli transparenty s nápisy 'Radnice spí, 

cikán vraţdí' či 'Zastavme cikánský teror'. Ozývaly se výkřiky 'Cikáni do práce!'!"
141

 

 Zajímavou sondou do místních poměrů je autorský článek Patrika Bangy, 

novináře romského původu. Po rozhovoru pořízeném na místě uvádí verzi, ţe mohlo jít 

také o vyřizování si účtů tamních ukrajinských mafiánů (matka chlapce je Ukrajinka 

a pracuje jako tlumočnice mimo jiné i u soudu). Banga se vydává do centra romské 

komunity. "'Situace se tu změnila, Romové jsou naštvaní. Jsou přesvědčeni, ţe to ani 

místní Rom nebyl,' říká asistent prevence kriminality Jaroslav Daniel."
142

 Dodává: "Lidé 

nám nadávají. Všechny nás házejí do jednoho pytle. Sami chceme, aby byl pachatel 

zajištěn a pravda vyšla najevo. Kdybych měl povědomí o tom, kam vede stopa, tak bych 

samozřejmě policii informoval. Jezdí sem i slovenští Romové,  ale  většinou  

je  známe."
143

 Banga podrobně líčí i strach břeclavských Romů z pomsty. 

 Následuje kontextový článek věnující se bezpečnosti ve městě – radnice zvýší 

počet pochůzkářů a opraví kamery. iDNES.cz doposud nepouţil jako potvrzující zdroj 

romské národnosti pachatele Policii ČR. Opět se objevuje konstrukce "Tři muţi, podle 

výpovědi zbitého Romové, zastavili hocha a chtěli po něm cigaretu. Kdyţ řekl, ţe nemá, 

                                                 
139

 Taušová, Z. (21. dubna 2012). Nenechte se vyprovokovat, uklidňoval starosta Břeclavi v kostele Romy. 

Získáno 28. dubna 2014, z iDNES.cz: http://brno.idnes.cz/breclav-romove-pochod-0ue-/brno-

zpravy.aspx?c=A120421_191255_brno-zpravy_ert 
140

 Břeclaví prošel pochod za zbitého chlapce, u radnice se zvonilo klíči. (22. dubna 2012). Získáno 28. 

dubna 2014, z iDNES.cz: http://zpravy.idnes.cz/breclav-se-chysta-na-protestni-pochod-za-zbiteho-

chlapce-pkp-/domaci.aspx?c=A120422_102129_brno-zpravy_sou 
141

 Břeclaví prošel pochod za zbitého chlapce, u radnice se zvonilo klíči. (22. dubna 2012). Získáno 28. 

dubna 2014, z iDNES.cz: http://zpravy.idnes.cz/breclav-se-chysta-na-protestni-pochod-za-zbiteho-

chlapce-pkp-/domaci.aspx?c=A120422_102129_brno-zpravy_sou 
142

 Banga, P. (23. dubna 2012). Břeclav svírají napětí i strach. Za útokem nemusí být Rom, tvrdí jezuita. 

Získáno 28. dubna 2014, z iDNES.cz: http://zpravy.idnes.cz/reportaz-z-romske-komunity-v-breclavi-dhk-

/domaci.aspx?c=A120423_092800_brno-zpravy_hro 
143

 Banga, P. (23. dubna 2012). Břeclav svírají napětí i strach. Za útokem nemusí být Rom, tvrdí jezuita. 

Získáno 28. dubna 2014, z iDNES.cz: http://zpravy.idnes.cz/reportaz-z-romske-komunity-v-breclavi-dhk-

/domaci.aspx?c=A120423_092800_brno-zpravy_hro 



 

 
 

79 

brutálně ho zmlátili."
144

 

 Další článek, který se víc neţ domnělým útokem, zabývá dopady, konkrétně 

náklady města na bezpečnostní opatření a další, vychází 26. dubna.
145

 

 Diskutabilní můţe být zařazení článku, v němţ šlo o potyčku mezi dětmi, 

a etnicita zde nehrála roli. Přesto je věc ilustrována jako "podobný případ" jako 

v Břeclavi, kde podle svědků měli taktéţ útočit Romové. Zde šlo ale zřejmě více 

o momentální atraktivitu pro zpravodajství, neţ o zprávu s hlubším opodstatněním.
146

 

 V období ne příliš bohatém na nové skutečnosti se i server iDNES.cz uchyluje 

k informování o zdravotním stavu zraněného chlapce. Jednak připojuje nutnost 

transplantace ledviny,
147

 za druhé pak rozhovor s napadeným hochem. Napadený 

chlapec v první výpovědi policistům řekl, ţe ho napadla trojice Romů. Poté však 

výpověď změnil. "Byla tma. S jistotou jsem viděl jen jednoho útočníka, který byl 

skutečně Rom. Byli ale nejspíš dva, moţná i tři. Zda i ti další byli Romové, to tvrdit 

nemůţu. Neviděl jsem jim do tváře," přiznal Petr. (…) Petr se podle svých slov s Romy 

přátelí a odmítá, ţe by mezi nimi měl nepřátele. "Naopak se s některými z nich přátelím. 

Třeba s některými bývalými spoluţáky ze základní školy."
148

 

 Tak, jak se iDNES.cz snaţil dávat dosud Romům prostor, na začátku května 

nabízí materiál o "ztracené romské generaci", který popisuje děti, které nikdy neviděly 

své rodiče pracovat, a proto mohou být rizikem pro majoritní společnost – neuznávají 

totiţ ţádná pravidla ani autority.
149

 

 Server 11. května přichází s informací, ţe chlapec změnil výpověď. Aktuální 

verze je, ţe chlapec prodával nekvalitní marihuanu, coţ ovšem popírá. "Chlapec nejprve 
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tvrdil, ţe útočníci byli Romové. Později upřesnil, ţe je pořádně neviděl, a Rom byl 

s určitostí jen jeden. Nakonec se zdá, ţe událost se odehrála ještě trochu jinak."
150

 

Server iDNES.cz se odvolává na tři nezávislé zdroje blízké vyšetřování. Opakuje verzi 

napadení neznámými pachateli.
151

 Z těchto článku je ex post patrné, ţe iDNES.cz 

přestává věřit chlapcově verzi (přestává ji povaţovat za nejvíc pravděpodobnou). 

 Opět na novinky chudé období zřejmě iDNES.cz donutilo přinést informaci 

o tom, ţe zpěvák Michal David věnoval chlapci výtěţek z koncertu. Matka doplňuje, 

ţe zaloţí fond. iDNES.cz upozorňuje na nedůvěryhodnosti ve výpovědi.
152

 

 V jiţ druhém rozhovoru s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Monikou 

Šimůnkovou zaznívá kritika práce policie a i zásadní otázka – proč se od začátku 

o případu referovalo jako o útoku Romů, pokud nebyla informace ověřena?
153

 

"Nyní se podle ní objevují další neověřené informace, které situaci zhoršují. 

'Tomu je nutno zabránit. Pevně doufám, ţe se policejní vyšetřování chýlí 

ke konci a ţe brzy přinese informace, které vnesou do případu jasno,' 

konstatovala. (…) 

Policie uvalila na vyšetřování případu informační embargo. Přesto do médií 

unikají nové informace z vyšetřování. Jste s nimi obeznámena?  

Ano, informace o nových vyšetřovacích verzích se ke mně samozřejmě 

donesly, a to jak prostřednictvím médií, tak osobně od lidí, kteří se o situaci 

v Břeclavi zajímají. V kontextu celé situace povaţuji jejich únik, je-li tomu 

skutečně tak, za nešťastný, přispívající k dalšímu zhoršení celé situace.  

Jaký je váš názor na to, že policie informace oficiálně tají. Nepřispělo 

by naopak jejich zveřejnění k tomu, aby se situace ve městě uklidnila?  

Respektuji nezávislost policejního vyšetřování a téţ mlčenlivost 
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Získáno 28. dubna 2014, z iDNES.cz: http://zpravy.idnes.cz/v-breclavi-se-sesel-krizovy-stab-jednal-o-

bezpecnosti-ve-meste-p6h-/krimi.aspx?c=A120512_232041_brno-zpravy_bor 
152

 Černý, A. (21. května 2012). Zpěvák David dal zbitému chlapci sto tisíc, šek předal na koncertě. 

Získáno 29. dubna 2014, z iDNES.cz: http://brno.idnes.cz/michal-david-dal-zbitemu-chlapci-sto-tisic-fgx-

/brno-zpravy.aspx?c=A120521_1781128_brno-zpravy_mav 
153

 Bořil, M. (15. května 2012). Břeclav by uklidnilo, kdyby policie promluvila, míní zmocněnkyně. 

Získáno 29. dubna 2012, z iDNES.cz: http://brno.idnes.cz/unik-informaci-situaci-v-breclavi-zhorsuje-

mini-zmocnenkyne-simunkova-13h-/brno-zpravy.aspx?c=A120515_093417_brno-zpravy_bor 



 

 
 

81 

o skutečnostech, jeţ jsou s vyšetřováním spojeny. Přesto se domnívám, ţe poté, 

co na veřejnost pronikly nové informace o vyšetřovacích verzích, jejich 

potvrzení či vyvrácení přímo policií by přispělo ke zklidnění situace."
154

 

 O pár dní později policie skutečně případ vyřeší. iDNES.cz popisuje, jak policie 

přišla na to, ţe chlapec lhal.
155

 

 Zlom v podobě odhalení chlapcovy lţi iDNES.cz popisuje věcně, stejně jako 

omluvu jeho matky, která "klukovinu" bere na sebe. Podle iDNES.cz chce starosta 

rodině pomoci.
156

 

 Následuje doplnění kontextu v podobě reakce šokovaných Romů, kteří ţádají 

po vládě řešení a důraznější ochranu Romů. V dopise vládě napsali, ţe "posiluje 

extremismus a ohroţuje bezpečnost romské menšiny".
157

 Uvádí také, ţe břeclavský 

případ není jediný, kdy byli obviněni Romové, aby se následně ukázalo, ţe šlo 

o obvinění křivé. 

 Důleţitý vhled nabízí opět Banga – tvrdí, ţe leţ zafungovala "jako jiskra 

nad sudem prachu". 

"Česká společnost je naladěna anticigánsky, co si budeme namlouvat. Napadení 

patnáctiletého chlapce v Břeclavi vyvolalo značnou vlnu nevole. Chlapec se stal 

symbolem utrpení břeclavské majority, která je bita místní romskou menšinou. 

Ostrá prohlášení matky napadeného chlapce jen podkreslila celou situaci, která 

vyvrcholila protestním pochodem. Účastnily se ho přes dva tisíce lidí. 

O snahách Dělnické strany sociální spravedlnosti přiţivit se na tomto 

"incidentu" není třeba psát. (…) Musím uznat, ţe chlapec vystihl situaci a zvolil 

správný moment. Silně hořlavý závan prachsprosté paušalizace potřeboval 

uţ jen zaţehnout, jiskrou se měl stát a také stal vymyšlený útok. Navlas stejnou 

taktiku pouţila i dívka v Liberci, kterou údajně také měli napadnout Romové. 
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Ale tam se nekonaly pochody, protoţe policie reagovala rychle a věc objasnila. 

Ty dva případy spojuje několik věcí. Oba aktéři potřebovali dokonalou 

výmluvu pro své malé či velké průšvihy a romská kriminalita se jim hodila. 

Oběma je jen patnáct let. Oběma poslouţila média, která snadno přistoupila 

na hru o napadených hodných dětech, které napadli Romové. Přijde mi 

aţ neuvěřitelné, ţe původci těchto mimořádně napjatých situací jsou v podstatě 

nezletilí. (…) Kde je chyba? Je chyba v tom, ţe média jednoznačně označují 

pachatele trestné, a v tomto případě zcela vymyšlené trestné činnosti jako 

Roma, aniţ k tomu existuje jiný důkaz neţ výpověď poškozeného? (…) Notnou 

dávkou přispěla k vyvolání poměrně silné anticigánské averze v Břeclavi 

i matka údajně napadeného chlapce. (…) Přemýšlím nad tím, jaké informace 

měla policie. Zda nemělo smysl pustit do médií některé podrobnosti dříve 

a zabránit nejen pochodům, ale také spekulacím, které se kolem případu 

objevily. Výsledky mediální hysterie jsou vidět jiţ nyní."
158

 

 iDNES.cz se následně snaţí získat maximum z druhé vlny výrazného zájmu 

o případ. Znovu popisuje matčinu omluvu
159

 a poţadavek Michala Davida na vrácení 

darovaných peněz.
160

 Zabývá se také otázkou, zda můţe policie chlapce za něco stíhat, 

a po rozhovoru s právníky konstatuje, ţe ne.
161

 

 Dozvukem je například rozhovor se starostou Břeclavi, v němţ tvrdí, 

ţe problém mezi majoritou a romskou menšinou ve městě je a je potřeba ho řešit. 

Zároveň potvrzuje pokračování zahájených bezpečnostních opatření.
162

 Následující 

článek zase popisuje policejní zkušenosti, podle kterých se mnoţí případy, kdy 

si oznamovatel výpověď prostě vymyslí. Většinou mu ale nehrozí ţádný postih.
163
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Shrnutí – iDNES.cz 

 Server iDNES.cz tvrdí, ţe pouze dva ze sledovaných zpravodajských 

a zpravodajsko-publicistických materiálů zpracoval s pomocí servisu ČTK. Zbytek 

je signovaný autory serveru iDNES.cz, případně jeho tištěné verze deníku MF DNES. 

 Zpravodajský server iDNES.cz si s informováním o kontroverzním případu 

poradil v rámci moţností dobře. Avšak pochybil na začátku kauzy, kdy 17. dubna vydal 

neověřenou informaci v titulku za fakt, a to v článku Můţe se to stát dalšímu, burcuje 

matka chlapce brutálně zbitého Romy. Po 17. dubnu uţ důsledně dodrţoval formulace 

typu "jak uvedl chlapec", "podle matky", "údajně", pokud se vyjdřoval k etnicitě 

domnělých pachatelů útoku. Na rozdíl od bulvárního Blesku nepodporoval svoji 

nepotvrzenou doměnku skrze policejní mluvčí. 

 Serveru iDNES.cz se díky autorským článkům podařilo dodat kontext, včetně 

toho ze ţivota místních Romů (materiály Patrika Bangy). Romové v jejich pojetí nebyli 

nutně chápáni jako problematičtí a hlasitě zaznívalo odsouzení kolektivní viny. 

Tím nepodporoval negativní postoj majoritní společnosti vůči menšině. K výrazným 

textům lze přiřadit i druhý rozhovor s Monikou Šimůnkovou, v němţ zaznívá zamyšlení 

se nad úniky informací od policie. 

4.4.3. Novinky.cz 

 Novinky jsou zpravodajských serverem s nejvyšším počtem čtenářů (viz grafika 

8). Je provozovaný jako online verze deníku Právo ve spolupráci s portálem Seznam.cz. 

Svým obsahem se zaměřuje na širokou obec čtenářů, kterým nabízí především 

zpravodajství z domova, zahraničí, ekonomiky, kultury nebo sportu. Podobně 

jako iDNES.cz má i specializované sekce. Novinky.cz provozují společnosti Právo 

a Seznam.cz, přičemţ právo vydává společnost Borgis (většinovým vlastníkem 

je Zdeněk Porybný) a majoritním akcionářem společnosti Seznam.cz je Ivo Lukačovič.   

 Server Novinky.cz vydal za sledované období 22 článků, které se vztahovaly 

ke sledované kauze.  

 Novinky.cz původně 16. dubna dopoledne informují jen o "brutálním napadení" 

                                                                                                                                               
„Pohádkářů“ přibývá. Získáno 29. dubna 2014, z iDNES.cz: http://zpravy.idnes.cz/vymyslenych-zlocinu-

pribyva-djq-/krimi.aspx?c=A120525_181043_krimi_klm 
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mladíka, po jehoţ pachatelích pátrá policie.
164

 O pár hodin později (článek vychází 

v 19:38, aktualizován je 22:13) uţ ale server v titulku své hlavní zprávy tvrdí, 

ţe "Romům šlo jen o agresi".
165

 Podle popisku jde o původní zprávu serveru. Hned 

v perexu je věta, kterou lze povaţovat za podněcující k násilí a která se odklání 

od věcné podstaty údajného napadení: "Matce chlapce z Břeclavi, který po útoku trojice 

výtrţníků přišel o ledvinu a poškozena byla i játra, vadí, ţe policie neinformuje 

o události jako o romském útoku. 'Proč jsou tady darebáci chráněni víc neţ my, 

kteří poctivě pracujeme a platíme daně?'"
166

 Autor pokračuje líčením verze matky 

napadeného chlapce, aniţ by upozornil na to, ţe jde o jednostrannou výpověď. 

"Trojlístek Romů jej údajně zastavil a chtěl po něm cigaretu. Sportovně zaloţený mladík 

jim ale nevyhověl, a tak následoval útok. (…) Vím, ţe se násilí ze strany Romů dělo, 

ale říkala jsem si, ţe nás to nemůţe potkat. Teď uţ vím, ţe kdykoliv potkám někoho 

snědého, vzpomenu si na to a budu se bát."
167

 Následně je navíc zpochybněna práce 

policie. "Oficiálně se však o útocích jako o "romských" nemluví. Podle policejní mluvčí 

Kamily Haraštové jsou ochránci pořádku vázáni zákony. Policisté proto nesmí dělit 

pachatele podle etnického původu."
168

 

 Pod mezititulkem Nejde o první útok Romů následuje nejrozsáhlejší část článku, 

v níţ autor za pouţití expresivních výrazů popisuje problematickou romskou komunitu 

v Břeclavi.
169

 Celkově vyznívá tento text jasně v neprospěch Romů a je stěţejním 

materiálem pro další zpravodajské pokrytí kauzy serverem Novinky.cz. 

 Případ nezpochybňování romské etnicity pokračuje i druhý den. Citovaný je 

i starosta Břeclavi, který sice říká, ţe je jedno, jestli útočili byli Romové, nebo ne, ale 

musely to udělat "bestie". Asociace Romů pak avizuje, ţe pokud se prokáţe útok 
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Romy, bude se od nich jasně distancovat.
170

 

 Podobně jako v jiných médiích pokračuje sledování kauzy na úrovni sledování 

příprav na pochod radikálů. Opět je konstatováno, ţe nedělní útok mají na svědomí 

Romové.
171

 Připojeno je stejně jako v případě serveru Blesk.cz video převzaté z Primy. 

 "Ne kaţdý Rom je špatný," cituje chlapce server s tím, ţe rodina přijme dary 

jak ze sbírky místních Romů, tak od Michala Davida.
172

 

 Novinky.cz se uchylují k emotivnímu líčení stavu chlapce a konstatují, 

ţe se chlapec nikdy nedostane do kondice, v jaké byl před zraněním. "Chci je vidět, chci 

vidět tváře těch, kdo v přesile napadli bezbranného. Mluvit? Ne, mluvit s nimi nechci. 

Nemám o čem."
173

 Akcentována je i otázka přistěhovalectví. 

 20. dubna Novinky.cz poprvé formulaci napadení Romy zmírňují tím, ţe "podle 

matky syna brutálně zbila trojice Romů".
174

 Od tohoto dne jiţ server nepovaţuje romský 

útok za fakt. 

 O den později zaznívá hlas Romů.  Ti zpochybňují chlapcovu výpověď s tím, 

ţe jejich lidé chlapce nenapadli: "Kdyby ho někdo přepadl, proč mu nesebral peníze 

a mobil? Proč má zničenou ledvinu a nemá ţádný šrám v obličeji? Kdyby ho napadla 

přesila tří lidí, nepomohlo by mu stočit se do klubíčka, byl by domlácený mnohem víc. 

Bylo to jinak." V závěru článku se objevuje formulace "napadený patnáctiletý chlapec 

označil za viníky Romy".
175

 Novinky.cz informují o tom, ţe Romové hrozí odvetou, a 

také o tom, ţe jejich děti se teď bojí chodit ven. 

 O pochodu za zbitého chlapce Novinky.cz informují v duchu nezájmu 
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o extremistu Tomáše Vandase.  Zmiňován je však transparent s heslem cikáni do plynu. 

Citace se dočkal i starosta: "V souvislosti s obviňováním Romů apeloval na občany, 

aby nechali policii násilný čin na 15letém chlapci řádně vyšetřit."
176

 Článek končí tím, 

ţe vyšetřování případu stále pokračuje. 

 Novinky.cz 25. dubna přináší zprávu, která se neobjevila ve všech médiích, 

a to o tom, ţe následující víkend budou v Břeclavi naopak demonstrovat Romové. 

Tématem je obhajoba práv menšiny. V těle zprávy se ovšem čtenář dozví, ţe jde 

o iniciativu nezletilce a ţádný protest nebude.
177

 

 Další článek na serveru Novinky.cz vychází aţ 11. května. Z tří Romů se stal 

alespoň jeden pachatel Rom. Tématem je pochybnost o pravdivosti výpovědi a verze 

o útoku kvůli prodeji nekvalitní marihuany. Matka si zde stěţuje, ţe jde o nejsloţitější 

období v ţivotě a ţe si připadá jako štvanec.
178

 

 V den, kdy policie oznámila definitivní verzi případu, Novinky.cz pokračují 

náznaky v článku v protiromském duchu: "V Břeclavi, kde se v minulosti stalo nespočet 

násilných trestných činů za aktivní účasti místních Romů, se stala rozbuškou."
179

 

Následuje reakce Romů, kteří zvaţují trestní oznámení kvůli pomluvě.
180

 

 Novinky.cz v další vlně informují o zdrcené matce, která zároveň ale nelituje 

mediální smrště, kterou spustila. „Kdyţ jsem slyšela, co mi řekl, udělala bych to, 

i kdyby to nebyli Romové,“ citovaly Novinky.cz rozhovor pro televizi Prima.
181

 

Romové se podle článku cítí být poškozeni a Michal David chce vrátit peníze. 

 Vlna negativních emocí je v případě serveru Novinky.cz narušena 25. května, 

kdy cituje chlapcova slova o tom, ţe mezi Romy má kamarády. "Strašně moc bych 
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se chtěl omluvit všem Romům a všem lidem, co byli na pochodu. Kdyby šel vrátit čas, 

tak bych ho vrátil a řekl bych hned na začátku pravdu."
182

 

 Podobně jako iDNES.cz i Novinky.cz doplňují kontext o reakci vládní 

zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové, i kdyţ v menším rozsahu. Uvádějí 

její vyjádření, ţe je třeba, aby všichni s nepotvrzenými informacemi nakládali 

obezřetně.
183

 Ombudsman Pavel Varvařovský povaţoval kauzu za "mnoho povyku 

pro nic", ale "mediálně zajímavou".
184

 

 V předposledním zkoumaném materiálu Novinky.cz naznačují, ţe v Česku 

lze vyvolat nenávist vůči Romům jediným prohlášením.
185

 Poslední článek informuje 

o smířlivé reakci Romů, kteří na chlapce nepodají trestní oznámení.
186

 

Shrnutí – Novinky.cz 

 Novinky.cz oproti iDNES.cz přinášejí polovinu materiálů vztahující se 

ke sledovanému případu. Šest článků je podle deklarace serveru Novinky.cz původních, 

zbytek je převzatý či částečně převzatý z ČTK. Na serveru vychází v nejvíce 

exponovaných dnech většinou jen jeden článek, často je aktualizovaný.  

 Novinky.cz aţ do 20. dubna pracují s informací o útoku Romů jako 

s definitivní, jednou přímo v titulku zprávy. Od tohoto data se odvolávají na výpověď 

chlapce či matky, případně pouţívají formulaci ve smyslu "údajně ho napadli Romové".  

 Jeden z článků si skrze matku stěţuje, ţe policie o útoku neinformuje jako 

o romském. To je vzhledem k neprokázanosti ale zcela zbytná informace, pokud etnicita 

nesehrává zásadní roli. 

 Citace ombudsmana v článku z 25. května koresponduje s tendencí serveru 

celou věc zlehčovat. Důkazem toho můţe být, ţe ač server původně bral Romy jako 
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jisté pachatele, za své pochybení plynoucí ze zjednodušení a neověřování, se neomluvil. 

 Na rozdíl od Blesku se sice Novinky.cz nedopouštějí dryáčnických titulků, 

chybují ale ve zjednodušení a uţívání etnicity domnělého pachatele. Oproti portálu 

iDNES.cz doplňují Novinky.cz kontext či doprovodné informace v menší míře 

(nepřinášejí rozhovory apod.). 

 Překvapením je, ţe Novinky.cz coby seriózně se tvářící médium, příběh vědomě 

rámovaly do útoku pachatele Roma na nevinného chlapce. Sekundárním protiromským 

projevem pak bylo upřednostňování pohledu oběti a jeho matky. V kontextu počtu 

čtenářů (viz kapitola 2.4. Dopady mediálních informací – velikost publika) jde o uměle 

vyvolanou vlnu paniky a nenávisti. Tato image se pak na základě teorie sněhové koule 

šířila dál. 

 Následující tabulka pro ilustraci uvádí, co které médium z počátku kauzy 

(16. aţ 22. dubna) akcentovalo v největší míře. 

Grafika 21: Co které médium povaţovalo z počátku kauzy za nejdůleţitější? 

 Počet 

článků/zpráv 
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článků, v 
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Blesk a 
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24/21
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 16 0 18 2 3 

iDNES.cz 37 1 5 9 5 6 

Novinky.cz 22 6 5 7 2 1 

Respekt 8 0 0 4 1 0 
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4.4.4. Jiná role Respektu 

 V původním plánu této diplomové práce bylo zkoumat i případné rozdíly 

ve způsobu informování na stránkách týdeníků Respekt a Reflex. Sledované období 

bylo upraveno tak, aby kopírovalo rytmus vycházení jmenovaných listů, a to na období 

od 16. dubna 2012 do 7. června 2012. Týdeník Reflex se však případu vůbec nevěnoval. 

Analýza se proto v této části zaměřila na týdeník Respekt. 

 Magazín Respekt se zaměřuje na komentáře, domácí zpravodajství, ekonomiku, 

společnost, zahraniční zpravodajství, rozhovory a kulturu. Udrţuje vysoký standard 

ţurnalistické práce a cílí na vyšší vrstvy především ve městech. Jediným akcionářem 

společnosti Respekt Publishing, vydavatele týdeníku Respekt, je společnost Economia, 

kterou vlastní podnikatel Zdeněk Bakala. 

 Respekt ve sledovaném období zmínil téma v osmi různě podrobných 

materiálech. V čísle, které vyšlo po otevření kauzy, tedy 23. dubna, vydal Respekt 

komentář a zprávu zařadil mezi deset nejdůleţitějších z Česka. V čísle vycházejícím 

21. května, tedy po zvaţování další vyšetřovací verze, kterou byl konflikt kvůli prodeji 

marihuany, je břeclavská kauza opět v rubrice mezi deseti nejdůleţitějšími. Zásadní 

vhled však přináší vydání z 28. května, tedy po té, co policie případ odloţila. Číslo se 

k „břeclavské lţi“ vrací v editorialu, mezi deseti nejdůleţitějšími českými zprávami, 

v rozsáhlém rozhovoru a i v souhrnu týdne. Respekt se k případu vrací ještě v souhrnu 

týdne čísla ze 4. června. 

 První zprávou v Respektu byla noticka ve znění: "V Břeclavi minulý týden 

narůstala nervozita před ohlášenými nedělními demonstracemi kvůli nedávnému 

brutálnímu přepadení patnáctiletého chlapce. Jednu akci pořádali přátelé zraněného 

chlapce, další pak extremistická Dělnická strana sociální spravedlnosti. Několik 

břeclavských ulic si na neděli rezervovala také iniciativa Nenávist není řešení. Pachatelé 

brutálního útoku jsou zatím neznámí, jeden z nich byl údajně Rom."
188

 "Romství" 

se Respekt dotýká jen omezeně. V tomto případě to navíc můţe být povaţováno 

za doplnění kontextu vzhledem k tomu, ţe výše se píše o nepokojích s účastí extremistů. 

Na zprávu navazuje komentář Marka Švehly s titulkem Strach nad městem.
189

 

 Respekt v něm analyzuje hlavně roli a postoj médií, která podle listu výrazně 
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ovlivňují dění. Příběh přitom stavějí na výpovědi zraněného chlapce a jeho vystresované 

matky. Týdeník kritizuje hlavně internetové servery iDNES.cz a Novinky.cz 

za stereotypizaci Romů – násilníků. Do protikladu dává Respekt počínání České 

televize, která referuje o strachu uvnitř romské komunity z násilí vůči ní. Respekt 

shrnuje, ţe "výsledkem české ţurnalistické práce, o níţ se v průběhu týdne neobjevily 

ţádné výraznější pochybnosti, je potom vlna skutečně vulgárního rasismu 

v internetových diskusích či na sociálních sítích a aktivizace radikálů, kteří se uţ houfují 

k protestním pochodům a slibují odplatu".
190

 Respekt připomíná několik příkladů 

z minulosti, kdy byli Romové neprávem označeni za násilníky. 

 Respekt o vině Romů pochybuje i 21. května: "Na rozdíl od přesvědčení většiny 

médií a veřejnosti se ukázalo, ţe v případě údajného útoku Romů na patnáctiletého 

bílého chlapce v Břeclavi panují zásadní nejasnosti. Vůbec není jasné, jestli ho napadli 

právě Romové, a podle informací České televize chlapec neustále mění výpovědi. 

V Břeclavi minulý týden kvůli trvajícímu napětí zasedal krizový štáb."
191

 

 O týden později má Respekt jasno, kdo stojí za vlnou nenávisti vůči Romům: 

"Kauzu Břeclav rozpoutala uměle média. Patnáctiletý Petr z Břeclavi, který tvrdil, ţe ho 

v dubnu napadla trojice Romů, si celý incident vymyslel. Úraz, kvůli němuţ přišel 

o ledvinu, si způsobil sám pádem z výšky, kdyţ se předváděl před kamarády. Údajně 

lhal, protoţe se bál reakce matky. Média, zejména zpravodajské portály iDNES.cz 

a Novinky.cz, nečekala na výsledky šetření policistů a pouze na základě výpovědi 

rozrušené matky informovala, ţe chlapce napadli Romové. Rozpoutala tak rasové napětí 

v Břeclavi i zbytku země."
192

 

 Respekt vidí za rozdmýcháváním protestů proti Romům hlavně online 

zpravodajské servery iDNES.cz a Novinky.cz a obrací se kvůli tomu i na Etickou komisi 

Syndikátu novinářů (více v kapitole (Ne)přiznání viny ze strany médií). V rozhovoru
193

 

se šéfem serveru iDNES.cz Michalem Hanákem se snaţí získat "přiznání viny". Získává 

ale jen omluvu za titulek článku ze 17. dubna, v němţ server konstatoval, ţe pachateli 

byli Romové.
194

 Podle Hanáka byla událost vhodná na homepage serveru proto, ţe 

                                                 
190

 Švehla, M. (23. dubna 2012). Strach nad městem. Respekt , str. 17. 
191

 Deset českých zpráv, které by vás neměly minout. (21. května 2012). Respekt , str. 10. 
192

 Deset českých zpráv, které by vás neměly minout. (28. května 2012). Respekt , str. 10. 
193

 Šafaříková, K. (28. května 2012). Břeclav není na naši omluvu. Respekt, str. 43. 
194

 Respekt má patrně na mysli titulek „Můţe se to stát dalšímu, burcuje matka chlapce brutálně zbitého 

Romy“; Bořil, M. (17. dubna 2012). Můţe se to stát dalšímu, burcuje matka chlapce brutálně zbitého 

Romy. Získáno 28. dubna 2014, z iDnes.cz: http://zpravy.idnes.cz/matka-chlapce-zbiteho-chlapce-romy-



 

 
 

91 

"to řešila veřejnost" a protoţe se vzedmula protiromská vlna. Rozhodující bylo i to, 

ţe chlapec i matka mluvili o Romech a ţe v Břeclavi je početná romská menšina. Hanák 

ale odmítl, ţe jejich články napětí eskalovaly, stejně jako účast na mediální masáţi. 

Tvrdí, ţe nikoho nemystifikovali, protoţe jen reprodukovali to, co řekl chlapec.
195

 

 

Shrnutí - Respekt 

 Týdeník Respekt se poněkud překvapivě nevěnoval okolnostem případu ani 

podrobnější analýze události. Sehrál ale zcela nezastupitelnou roli, kdyţ se jako jediný 

výrazně zabýval chováním médií a jejich rolí v případě konstruování procesů 

ve společnosti. Kritizoval šíření nepotvrzených informací a sám se kauze podrobněji 

věnoval aţ po uzavření případu policií (číslo vycházející 28. května 2012). Respekt 

se na začátku de facto stal arbitrem Romů, kdyţ nepřijal hypotézu ostatních, ţe jsou 

jednoznačnými pachateli násilí.  

 Respekt tak primárně nezdůrazňoval romský původ domnělých pachatelů, 

neřešil ani romský aspekt v kontextu nepokojů a nepřinášel ani komplexní sociologický 

vhled do konkrétního sporu minority s majoritou. Respekt se vyhnul jakékoliv 

expresivitě při hodnocení případu a kritizoval média za to, co je předmětem této práce, 

tedy za podíl na rozdmýchávání napětí mezi majoritní bílou společností a etnickou 

(romskou) minoritou.  
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4.5. (Ne)přiznání viny ze strany médií 

 Zajímavým momentem (i z pohledu mediálního pokrytí) je dementi celé kauzy, 

které nastalo 23. května 2012. Média se však téměř nevěnovala vlastnímu pochybení, 

tedy tomu, ţe převzala informaci, o níţ musela vědět, ţe má potenciál vzbudit neklid 

ve společnosti, a navíc ji dál rozvíjela, a to způsobem, který konstruoval další dění. 

Nejopatrněji si v tomto ohledu počínala Česká televize (coţ je patrné z analýzy výše).  

 Novináři neopravovali sebe samé, ale se zvratem ve vývoji označili za viníka 

probíhajících procesů chlapce. Tím se opět dopustili šíření nepravdivé informace, neboť 

prvně zaznívá romský původ pachatelů od policejní mluvčí a od chlapcovy matky. 

Ta následně ve své omluvné řeči dokonce přímo uvádí, ţe chlapec podle ní za nic 

nemůţe, protoţe vše medializovala ona a její slova vyvolala nenávist vůči Romům. 

 Omluva či oprava chybné informace od většiny médií nezazněla. Částečně 

ji vyslovil iDNES.cz, a to aţ na přímý dotaz prostřednictví Respektu.
196

 

 Tehdejší šéfredaktor Lidových novin Dalibor Balšínek k celé kauze řekl: 

"Nepochybně média nesou stejně jako celá společnost zodpovědnost za to, jaké jsou 

protiromské nálady. To zcela stoprocentně. Zároveň je třeba rozlišovat mezi 

jednotlivými typy médii. Je rozdíl mezi Lidovými novinami a Bleskem, je rozdíl mezi 

TV Nova a veřejnoprávní televizí… V devadesáti procentech případům národnost s tím 

trestným činem nesouvisí."
197

 

 Šéfredaktor deníku Blesk Pavel Šafr přesto jakékoliv pochybení odmítl a postup 

kolegů včetně Etické komise Syndikátu novinářů ČR označil za pokrytecký. 

V rozhovoru pro Mediář řekl, ţe Blesk je absolutně proti rasismu, ale ţe "extrémní 

forma politické korektnosti brání psát, jak věci jsou."
198

 Šafr odmítl, ţe by média 

nafukovala realitu: "Jestliţe se objeví zpráva, kterou převzala všechna média, 

ţe se patnáctiletý chlapec stal obětí nějaké skupiny lidí, a ţe to byli Romové, 

tak se to prostě píše. Jestliţe se pak při následném vyšetřování ukáţe, ţe to tak nebylo, 

a ţe to byl podvod, tak se to rovněţ píše. Píše se, ţe to byl podvod."
199
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 Tvrdě se do vlastních novinářských řad naopak pustil týdeník Respekt, který 

od začátku kritizoval hlavně zpravodajské servery iDNES.cz a Novinky.cz, které se 

svezly na protiromské vlně, kdyţ přebraly informaci o romském původu útočníků. 

Na podání redakce Respektu kvůli způsobu referování o konkrétním případu reagovala 

i Etická komise Syndikátu novinářů. Podání rozšířila i na další tištěná a audiovizuální 

média a ve svém vyjádření uvedla: "V tomto (a nejen v tomto) případě tlak na rychlost 

a sledovanost médií vyúsťuje v prohřešky proti etice, které se později velice obtíţně 

napravují. Redakce by v podobných případech měly volit opatrnější formulace, 

důsledně ověřovat informace nejen ze dvou, ale i více zdrojů a v případě pochybení 

přiznat svou chybu či omyl, a to právě s ohledem na důsledky, které mohlo šíření 

nepřesné či zavádějící informace vyvolat."
200

 Celé stanovisko je součástí přílohy. 

 Místopředseda Celostátní asociace Romů Stanislav Daniel podpořil tvrzení, 

ţe nejvíc vadilo určení pachatele jako Roma. Mělo podle něj být řečeno "neznámý 

pachatel".
201

 Podle Daniela případ poškodil romskou menšinu, protoţe situace 

ve společnosti "není dobrá" a "nevraţivost vůči Romům je veliká".
202

 "Znechucen prací 

médií" a zdůrazňováním etnicity byl i Drahomír Radek Horváth, jehoţ článek vyšel 

na romském portále Romea.cz. Média se podle něj jen soustředila na výpověď "oběti", 

nezajímaly je názory místních, a "zkypřila půdu pro následné události".
203

 

Podle Horvátha "stačí zmínit etnicitu potencionálního pachatele a jiţ tu je pochod, 

demonstrace a opět nás někdo posílá do plynu všechny."
204

 

 V důsledku série případů, které vyprovokovaly nenávist vůči Romům, vydala 

Agentura pro sociální začleňování, která působí pří Úřadu vlády ČR, doporučení. Cílem 

je objektivní informování o Romech a dalších menšinách ze strany médií. Závěry jsou 

součástí přílohy.  
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 Problematika menšin v současné době spadá do gesce ministra pro lidská práva, 

rovné příleţitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera. Podle toho on i vláda (prostřednictvím 

obnovené Rady vlády pro záleţitosti romské menšiny) vedou debatu se zástupci 

sdělovacích prostředků, aby v případech, kdy to není opodstatněné, nebyla zmiňována 

etnicita aktérů.
205

 "Největší sílu ovlivňovat veřejné mínění mají samozřejmě média. 

Některá se ovšem uchylují ke zjednodušenému informování a poskytování prostoru 

extremistům a populistům, pro něţ je tzv. problematika menšin a souţití s nimi 

jen rychlým a laciným způsobem, jak se dostat na titulní strany novin, internetu nebo 

hlavních televizních i rozhlasových pořadů."
206
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ZÁVĚR 

 

 Tématem diplomové práce Břeclavská leţ: Etické hranice práce se zdroji 

a sociální konstrukce reality médii je případ smyšleného útoku ze strany Romů 

na nezletilého chlapce v Břeclavi, ke kterému mělo dojít 15. dubna 2012.  

 V práci jsem se snaţila popsat případ v kontextu teoretických východisek. 

Stěţejním byl koncept sociální konstrukce reality od sociologů Petera L. Bergera 

a Thomase Luckmanna. Za důleţité také povaţuji uvést teorii agenda setting, 

stereotypizaci, spirálu mlčení či Sapir-Whorfovu hypotézu. 

 V práci popisuji také postavení romské minority v rámci majoritní společnosti. 

Z dostupných zdrojů vyplývá, ţe více neţ tři čtvrtiny Čechů se k Romům staví 

negativně. Zprávy tajných sluţeb dokonce upozorňují na latentní anticikanismus, 

který můţe přerůst ve výraznější problém pro bezpečnost státu. Podle Českého 

helsinského výboru ke zhoršení situace přispívá politický protiromský populismus 

a laxní postoj politických představitelů k romské problematice. Na vině jsou ale právě 

i média, která napětí eskalují tím, ţe přinášejí neověřené, vymyšlené nebo zkreslené 

zprávy. 

 Za nejcennější část práce povaţuji provedenou obsahovou analýzu (kombinující 

prvky kvalitativní i kvantitativní analýzy). Do zkoumaného vzorku spadají zpravodajské 

a zpravodajsko-publicistické materiály deníku Blesk, online serverů Blesk.cz, 

Novinky.cz, iDNES.cz, České televize, televizí NOVA a Prima a týdeníku Respekt. 

Sledované období bylo stanoveno na 16. dubna 2012 aţ 31. května 2012. Výzkum 

byl rozdělen do tří etap v závislosti na zlomech, které ve vývoji kauzy a tedy i 

v medializaci za určenou dobu nastaly. Samotná analýza se soustředila na ověření 

základní hypotézy: média při informování o tématu spojeném s etnickou minoritou 

přítomnost těchto minorit v popisovaném ději zdůrazňují, uchylují se k rámování témat 

podle stereotypních vzorců, čímţ je posilují, a určují i případné reakce svého publika. 

 Tato hypotéza byla z větší části potvrzena, i kdyţ v dílčích závěrech 

jsou odchylky. Nejvíce prostoru kauze věnoval zpravodajský server iDNES.cz. 

S výjimkou České televize a Primy u všech sledovaných médií bylo pokrytí kauzy 

nejintenzivnější ve třetí etapě výzkumu. 

 Naopak oproti očekávání nebyl bulvární list Blesk tím, který nejvíce 

zdůrazňoval etnicitu při svém informování. Etnicitu nejčastěji uváděl server iDNES.cz. 
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V první a třetí etapě etnicitu zdůrazňovaly také Novinky.cz. Oproti tomu komerční 

televize Prima i Nova etnicitu spíše potlačovaly, respektive uváděly ji méně často, a 

drţely tak krok s veřejnoprávní Českou televizí. Při hodnocení serveru iDNES.cz 

můţeme sledovat lineární pokles četnosti uvádění etnicity, zatímco u konkurenčního 

serveru Novinky.cz po poměrně výrazném poklesu uvádění etnicity mezi první a druhou 

etapou následuje ještě výraznější nárůst co do průměrného výskytu etnicity na článek. 

 K tomu, aby mohlo být zjištěno, jak moc expresivní ve svých vyjádřeních jsou 

média, pokud informují o Romech, byla vytvořena stupnice. Závěry vzešly 

z kategorizace a kódování. Vyplývá z nich, ţe jediná Česká televize byla po celou dobu 

spíše proromsky orientovaná, nebo se přinejmenším ve svém celku neuchýlila 

k zobrazování Romů v negativním světle (niţší míra stereotypizace). Naopak deník 

Blesk a jeho online mutace Blesk.cz celou dobu vycházely z negativity.  

 Celkově je zřejmé, ţe náhled na minoritu v médiích se za sledované období 

značně měnil. V první etapě převaţovalo pojetí Romů jako "těch špatných", v druhé 

etapě se obraz neutralizoval a ve třetí se negativní nálady obrací vůči chlapci. Romové 

pak bývají vyobrazováni i jako oběti. 

 Z deskriptivní analýzy vyplývají nejvýraznějších pochybení. Deník Blesk 

například v jednom z materiálů akcentoval názor extremistické Dělnické strany sociální 

spravedlnosti. Jindy iDNES.cz v titulku článku konstatuje, ţe chlapce brutálně zbili 

Romové. Novinky.cz si zase v jednom z článků skrze matku chlapce stěţují, ţe o útoku 

se rovnou neinformuje jako o "romském". 

 V případě serveru iDNES.cz můţeme za přínosné označit články novináře 

romského původu Patrika Bangy, které se od stereotypů odchylují. 

 Pozitivní roli ve zkoumaném případě sehrál týdeník Respekt. Jako jediný 

se zabýval chováním médií a jejich vlivem na konstruování procesů ve společnosti. 

Kritizoval šíření nepotvrzených informací a sám se kauze podrobněji věnoval 

aţ po uzavření případu policií. Respekt se vyhnul jakékoliv expresivitě při hodnocení 

případu a kritizoval média za podíl na rozdmýchávání napětí mezi společenskými 

entitami. 

 K hodnocení vlastních postupů byli vyzvaní i samotní novináři. Tehdejší 

šéfredaktor Lidových novin Dalibor Balšínek připustil podíl viny médií 

na protiromských náladách. Zároveň ale rozlišoval mezi Lidovými novinami a Bleskem, 
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TV NOVA a Českou televizí. Na druhou stranu šéfredaktor deníku Blesk Pavel Šafr 

jakékoliv pochybení odmítl a odsoudil "extrémní formu politické korektnosti". Šafr 

odmítl, ţe by média nafukovala realitu. Tím popřel závěry analýzy, která ukazuje právě 

na Blesk jako na médium, které přistupuje k Romům negativně a podporuje tak 

stereotypy. 

 Reakcí na zkoumaný případ mimo oblast médií byla doporučení vydaná vládní 

Agenturou pro sociální začleňování. Týkají se objektivního informování o menšinách. 

Ministr pro lidská práva, rovné příleţitosti a legislativu Jiří Diensbier pak zahájil debatu 

se zástupci sdělovacích prostředků, aby v případech, kdy to není opodstatněné, nebyla 

zmiňována etnicita aktérů. 

 Nedostatkem této práce je absence širší sociologické studie s místním určením, 

která by mohla napomoci určit míru dopadu mediální konstrukce na souţití majority 

a minority. 

 Diskutovatelný je například i problém, zda se média dopouštěla zjednodušení 

a selekce informací záměrně, či bezděčně pod vlivem okolností. Nabízí se tak otázka, 

zda a případně do jaké míry se v procesu informování i v kauzách s etnickým podtextem 

projevuje editoriální politika. 

 Dle mého názoru se média obecně lacině uchylují ke zmiňování etnicity 

v případech, o kterých informují. Dokonce ji, podobně jako cizí národnost, zvláštně 

východní, vnímají jako zpravodajskou hodnotu. Při objektivním hodnocení ale často 

není nijak podstatná. Tímto se novináři podílejí na prohlubování vnímání odlišností 

například mezi národy a chovají se populisticky. Férovou hru tak obětují touze 

zvyšování nákladu, sledovanosti či v případě online médií počtu zobrazení. 

Více neţ sociální odpovědnost se tak uplatňuje konkurenční boj a komercionalizace 

napříč mediálním trhem.  

 Jádrem problému je dle mého vztah majoritní společnosti (a tedy i většiny 

mainstreamových médií) ke konkrétní minoritě. Silně zakotvená nenávist a nutnost 

odlišit se dává vzniknout vymezujícím se zprávám i v rámci mediálního diskursu. 

Ideálním světem by byl praktický multikulturalismus respektovaný všemi sloţkami 

společnosti a respektující odlišnosti mezi skupinami. V takovém případě by totiţ 

etnicita nebyla pojímána jako zpravodajská hodnota. 
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SUMMARY 

 

 Topic of this diploma thesis The Břeclav‘s lie: Ethical Frontiers of Working 

with Sources and the Social Construction of Reality Created by the Media is a case 

of faked assault by Roma individuals on underage boy in Břeclav. It was supposed 

to happen on 15 April 2012. 

 Theoretical concepts by Peter L. Berger and Thomas Luckman construct 

the core of the thesis, other important pieces used are theory of agenda-setting, 

stereotypisation, spiral of silence and Sapir-Whorf hypothesis. 

 Author describes position of Roma minority in Czech society. Available sources 

say that three of out four Czechs see Roma people negatively. Reports of intelligence 

services refer to latent anticiganism which might rise to an issue of national security. 

Czech Helsinki Committee reports that political anti-Roma populism and ambivalent 

positions of political representatives lead to deterioration of the situation. Is is often 

caused by media which escalate the tensions by broadcasting non-confirmed, faked 

of distorted news. 

 Most worthy part of the thesis is content analysis (combining qualitative 

and quantitative aspects). Among analysed media are: daily Blesk, online servers 

Blesk.cz, Novinky.cz, iDNES.cz, Czech television, TV NOVA, TV Prima and weekly 

Respekt. Analysed period last from 16 April 2012 till 31 May 2012. 

 Conducted research is divided into three periods. Our tested hypothesis stood 

as: Media stress out presence of ethnic minority when informing about topic related 

to ethnic minority. They tend to frame these topics according to stereotypical frames 

by which they strengthen and influence reactions of the audience. 

 This hypothesis is partially confirmed, even though diversions are found 

in particular outcomes. 

 Most space was dedicated to the case by online server iDNES.cz. 

With exception of Czech Television and TV PRIMA, all other media used most interest 

during the third period. 

 Expectedly came tabolid daily Blesk by stressing out the ethnicity 

in the strongest and most intensive way. Online portal iDNES.cz reported ethnicity 
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in highest number of outcomes. 

 In the first and the third period, ethnicity was stressed out also by Novinky.cz. 

Opposite to previous mentioned media, television stations PRIMA and NOVA 

denounced ethnicity or reporting it in low numbers. Which was the case of Czech 

Television as well. 

 In reporting of server iDNES.cz one may see a linear decline while at server 

Novinky.cz we observe a gradual growth of interest. A scale was created in order 

to evaluate expressivity of used terms, using categorisation and coding. It shows 

that Czech Television was pro-Roma oriented during the whole case, it did not turn 

to depicting Roma in negative sense (lower volume of stereotypisation). Opposite 

to that, daily Blesk and its online version used negative connotations all the way. 

 Overall it is obvious that outlook and way of looking at the minority in media 

has significantly changed over the course of monitored period. In first period, Roma 

were projected as “the bad guys”, neutrality showed in the second period and in 

the third one Roma are characterised also as victims. 

 The used descriptive analysis shows the worst misconducts.  For example the 

Blesk newspaper accentuate the opinion of the extremist Workers' Party of Social 

Justice. iDNES.cz said that Roma beat a boy in title. Novinky.cz in one of the analysed 

material complaints  about not framing the story as the Roma attack. 

 On the other hand iDNES.cz published some articles writtten by the Roma 

author Patrik Banga, who has destroyed mainly stereotypes about Roma. 

 Respekt magazine played positive role in process of covering the story. It was 

only paper which dealt with media manners and it criticised their influence onto social 

construction of reality. Respekt criticized publishing and spreading unconfirmed 

information and stimulating tension between the majority and minority in society. 

As the only Respekt cover the story after the police sort it out only. Respekt kept clear 

of expresivity in evaluation. 

 The journalists were asked to judge their own runnig and policy after the story 

end. Former editor-in-chief of Lidové noviny Dalibor Balšínek admitted that the media 

are partly guilty for the anti Roma acting of the majority. Equally he made a difference 

between Lidové noviny and Blesk or TV NOVA and Czech Television. Contrawise 

in the opinion of editor-in-chief of Blesk Pavel Šafr refused any sort of mistake and 
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he criticised being "extremely politically correct". Šafr refused that the media 

exaggerate the reality. In this way he negated the conclusions of the analysis which says 

that basicaly Blesk works with stereotypes. 

 Governmental Agency for Social Inclusion released recommendations after this 

case, it focused on objective reporting on minorities. Minister for Human Rights 

Jiří Dienstbier started a debate with media representatives so that ethnicity would not 

be mentioned when not necessary.  

 This thesis lacks wider sociological studies with regional targeting which could 

evaluate impact on social affairs and cohesion in this community. 

 A matter of discussion shall be whether media used simplification intentionally 

or unintentionally due to circumstances. The role of editorial policy is to be more 

evaluated in these cases. 

 In authors view, media generally tend to use ethnicity in their reporting. 

It is also as nationality used as a broadcasting values, nevertheless it is usually 

objectively insignificant. In this way, some journalists tend to act as populists. More 

than social responsibility, profit is name of the game.  
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Použité zkratky 

ANO   Akce nespokojených občanů (politické hnutí) 

BIS   Bezpečnostní informační sluţba 

CVVM SOÚ AV ČR Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu 

   Akademie věd České republiky 

ČHV   Český helsinský výbor 

ČR   Česká republika 

ČT   Česká televize 

ČTK   Česká tisková kancelář 

DSSS   Dělnická strana sociální spravedlnosti 

SIMAR   Sdruţení agentur pro výzkum trhu a veřejné mínění  

SPIR   Sdruţení pro internetový rozvoj 
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Příloha 1: Dávka pro šejdíře - Blesk, 15. května 2012, s. 3 
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Příloha 2: Prohlášení Komise pro etiku ke komentáři v Blesku s názvem Dávka pro 

šejdíře 

 

Komise pro etiku při Syndikátu novinářů ČR se na svém zasedání 17. května zabývala 

komentářem Blesku s názvem Dávka pro šejdíře (autor Oldřich Tichý, vyšlo 14. května 

t.r.). Konstatuje, ţe tento materiál svým obsahem a zařazením do těsné blízkosti se 

zpravodajstvím o konkrétním případu údajného zneuţívání sociálních dávek překročil 

hranice etických principů, která by měla respektovat všechna média. V daném případě 

se nejedná pouze o odpovědnost konkrétního novináře, redakce, ale také o společenskou 

odpovědnost vydavatele. Zakladatel společnosti Axel Springer, která je spolumajitelem 

vydavatelsví Ringier Axel Springer CZ, se vţdy ve své práci řídil jasnými zásadami, 

mezi něţ patří odmítání jakéhokoli politického extremismu. Podle názoru Komise pro 

etiku zmíněný komentář deníku Blesk je v přímém rozporu s touto zásadou, protoţe 

svým obsahem, vyzněním a zařazením povzbuzuje rasovou nesnášenlivost a násilí. 

Za Komisi pro etiku při SNČR Barbora Osvaldová, předsedkyně 

Za SNČR Adam Černý, předseda 
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Příloha 3: Kdyţ uhodí blesk - Lidové noviny, 16. května 2012, s. 10, autor: Daniel 

Kaiser 

 

Náš přední bulvár včera posunul hranice moţného 

 

Deník Blesk pod zpravodajským článkem o romské rodině z Dubí, jíţ se dařilo pobírat 

od státu 92 tisíc korun na dávkách měsíčně i díky tomu, ţe si na byt vzala postiţené ze 

Slovenska i s jejich opatrovnickými příspěvky, vydal redakční komentář. Jmenuje se 

Dávka pro šejdíře. S jádrem komentáře – ţe i kvůli zneuţívačům sociálního systému 

chybí pak peníze pro lidi, co se o sebe nemohou sami postarat – nelze neţ souhlasit. Co 

z něj dělá skandál, je vtip na úvod: tlupu vyţírků táhnoucích na úřad práce pro dávky 

úřednice pokropí dávkou ze samopalu. Prý to byla poslední dávka, na jakou mají nárok. 

V komentáři se sice ani jednou nevyskytuje slovo Rom, zpravodajství nad článkem ale 

napoví i hloupému. 

Na to, jak psát o Romech, kteří mají opletačky se zákonem nebo slušným chováním, 

neexistuje jeden vzor platný pro všechny případy. Docela dlouho bylo běţné jejich 

etnickou příslušnost vyretušovávat, někdy tak důkladně, ţe zprávy vypadaly jako dada – 

kdyţ se třeba k případu mladíka X. Y. z ničeho nic vyjadřuje předák místní romské 

komunity. Jsou samozřejmě dosti důleţité situace, kdy se poctivý zpravodaj etnicitě 

zločince či podezřelého nevyhne. Pokud například v daném místě existuje mezi 

menšinou a většinou dlouhodobé napětí – tak jako třeba loni v Novém Boru –, je to 

objektivní okolnost, bez níţ lze jen těţko pochopit situaci. A problémy v místě 

nepřestanou existovat tím, ţe se hlavní město rozhodne zavřít oči. 

Poslední dobou se ale bohuţel některá média, uvědomující si mezeru mezi realitou a 

reportováním, rozhodla pro opačný extrém. Romská příslušnost pachatele bývá 

zveřejňována s gustem, dokonce uţ ve stadiu šeptandy. Včerejší Blesk je zatím vrchol. 

A jestliţe první extrém byl směšný a nebezpečný jen pro pověst dotyčného média, 

druhým extrémem se ocitáme v jiné dimenzi a za hranicemi slušné společnosti. 
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Příloha 4: Ukázky článků deníku Blesk v tištěné verzi 
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Příloha 5: Otevřený dopis romských organizací Petru Nečasovi a vládě 

Otevřený dopis romských organizací Petru Nečasovi a vládě 

Společenská atmosféra se vůči Romům nebezpečně vyhrocuje, především v důsledku 

vymyšlených případů přepadení. V reakci na tuto situaci napsaly romské organizace 

otevřený dopis vládě a premiérovi. 

 

Váţený pane premiére, váţení členové vlády, 

obracíme se na vás kvůli tomu, ţe společenská atmosféra se vůči Romům nebezpečně 

vyhrocuje, především v důsledku vymyšlených případů přepadení.  

Naši reakci bezprostředně vyvolaly dva poslední případy: v Liberci se mladá dívka 

pořezala a svedla to na Romy, poté se sama přiznala, ţe jde o leţ. V Břeclavi 

patnáctiletý chlapec oznámil, ţe jej přepadli Romové, protoţe jim nedal cigaretu. 

Vyšetřování následně zjistilo, ţe si to celé vymyslel. Romské organizace evidují jiţ 

minimálně devět případů, kdy si údajně napadení vymysleli, ţe je přepadli Romové. 

Kaţdý z těchto případů přitom vyvolal silné negativní emoce vůči Romům. Tyto 

případy se mnoţí hlavně v poslední době, takţe hrozí, ţe jejich počet bude i nadále 

narůstat.  

To staví Romy do nebezpečné situace. Protiromských demonstrací se nezúčastňují jen 

místní lidé, ale i extremističtí násilníci, kteří se snaţí Romy napadnout v místech jejich 

bydliště. Romové se pochopitelně v atmosféře vyvolané kaţdým z těchto výmyslů bojí, 

nepouštějí své děti ven, často je kvůli tomu ani neposílají do školy, jsou z takových 

situací velmi frustrovaní. A s nimi i ostatní Romové ţijící v České republice i jinde.  

Z toho plynou další společenské konsekvence. Zhoršuje se vzájemné souţití a rozpadá 

se společenská soudrţnost. Je tak pravděpodobnější neţ dříve, ţe příště se Romové 

budou bránit sami, protoţe ţádnou podporu od státu necítí. A ţe bude více neţ nyní 

docházet k pokusům o zastrašování Romů či k jejich přímému napadání druhými. 

Jsou s tím i spojeny otázky, které by českou vládu mohly a měly zajímat. Například:  

Je správné, aby zesílení policejních hlídek, výjezdy těţkooděnců či pouţití vrtulníků v 

době demonstrací, které probíhají kvůli výmyslům, hradila policie? 

A kdo se bude věnovat romským dětem, které utrpěly psychickou újmu kvůli zhoršení 
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atmosféry v místě a následné demonstraci?  

Chceme vás proto poţádat, abyste začali těmto a podobným případům a s tím spjatou 

situací Romů věnovat zvýšenou pozornost.  

Podle vyjádření některých odborníků nelze výše popsaný výmysl, který vzbudí ohroţení 

druhých a přivodí negativní emoce vůči nim, trestně stíhat. Chceme vás proto poţádat, 

aby Vláda ČR vypracovala a navrhla zákon, podle něhoţ by takové osočování bylo 

moţné trestně stíhat. 

Rádi bychom vás také poţádali, abyste se jako členové vlády mnohem více veřejně 

vyjadřovali ke škodlivosti vymyšlených nebo přehnaných kauz, protoţe ty nebezpečně 

vyhrocují společenskou atmosféru a zesilují averzi vůči Romům aţ na samu hranici 

snesitelnosti. Kdo jiný neţ společenské autority by měl uvádět věci na pravou míru? 

A chtěli bychom vás také poţádat, jestli byste se mohli zamyslet nad obnovením funkce 

ministra pro lidská práva a menšiny. Problematika lidských práv i problematika 

národnostní zrušením tohoto postu dost utrpěly. Máme dojem, ţe vaše vláda nevěnuje 

lidským právům dostatečnou pozornost. A ţe pro nápravu situace a zlepšení obrazu 

Romů v očích veřejnosti mnoho nedělá, coţ by odborník z pozice ministra dělat mohl. 

S pozdravem 

O.s.Romodrom 

Romea 

Romské sdruţení Čačipen 

Slovo 21 
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Příloha 6: Zápis z jednání Komise pro etiku ze dne 12. června 2012 

 

Podání M. Švehly (redakce Respektu) na internetové portály novinky.cz a iDnes.cz za 

to, jakým způsobem referovaly o případu tzv. zmláceného hocha z Břeclavi. Komise 

rozšířila toto podání i na další tištěná i audiovizuální média. Domnívá se, ţe v tomto (a 

nejen v tomto) případě tlak na rychlost a sledovanost médií vyúsťuje v prohřešky proti 

etice, které se později velice obtíţně napravují. Redakce by v podobných případech 

měly volit opatrnější formulace, důsledně ověřovat informace nejen ze dvou, ale i více 

zdrojů a v případě pochybení přiznat svou chybu či omyl, a to právě s ohledem na 

důsledky, které mohlo šíření nepřesné či zavádějící informace vyvolat.   
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Příloha 7: Analýza mediálního zobrazení Romů v českých médiích od začátku 

července 2011 do konce května 2012  

 

Zpracovatel: Martina Kříţková  

Zadavatel: Agentura pro sociální začleňování  

Editoři: Václav Zeman, Martin Šimáček  

Praha, duben 2013  

 www.socialni-zaclenovani.cz 

Doporučení: 

 

Na základě výsledků této analýzy a dosavadních jednání se šéfredaktory ústředních 

médií si  

dovolujeme navrhnout některé zásady, které přispějí k objektivnějšímu informování o 

Romech a dalších menšinách ve společnosti:  

  

1. nepouţívat etnicitu, pokud nemá ve zprávě objektivní význam. Etnicita není 

neutrální pojem. Festival můţe být romský, kriminalita nikoliv 

2. nenastolovat témata romské kriminality, informovat o kriminalitě důsledně bez 

ohledu na etnicitu pachatele, ale s ohledem na její závaţnost a relevanci k tomu, 

aby se stala mediální zprávou 

3. psát o Romech v souvislostech, v kontextu situace, ve které se ten který jednotlivý 

člověk nachází  

4. nepaušalizovat zprávy o jednotlivcích na Romy či jiné menšiny obecně 

5. pouţívat různá témata, události, ve kterých se Romové (i další menšiny) v médiích 

objevují 

6. nezůstávat u zobrazování stále stejného (a úzkého) okruhu témat 

7. nepřebírat automaticky příspěvky o menšinách pouze z agenturního zpravodajství 

8. pouţívat jako zdroj příslušníky menšin, nenechat za ně mluvit policii, starosty, 

sociální pracovníky nebo jiné zástupce 

9. dávat pozor na citování politiků a občanů se sklonem k populismu a xenofobním 

tvrzením, nenechávat bez komentáře rasistická a xenofobní prohlášení, 

neposkytovat prostor názorům, které objektivně hanobí lidi kvůli rase, náboţenství 

a přesvědčení  

10. zachovat si v kaţdé situaci kritický odstup od událostí oprostit se od polarizujícího 

pohledu MY vs. ONI, tedy většinová společnost vs. menšiny a nekonstruovat 

zprávy z pohledu většiny na menšinu, ale naopak rovnocenně pohledem všech 

jejích aktérů 
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