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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá podobou mediálního obrazu regulace českého 

a britského tisku se zaměřením na zpravodajské deníky. V teoretické části pojednává 

o vybraných normativních požadavcích na média včetně konceptu veřejného zájmu, 

legislativním rámci fungování tištěných médií v České republice a Spojeném království 

a principu autoregulačního mechanismu britského tisku. V neposlední řadě se zabývá 

otázkou etických norem a profesních postupů souvisejících s povoláním novináře. Práce 

dále představuje hlavní představitele a východiska kritické diskurzivní analýzy, jejíž 

vybrané postupy využívá v následném výzkumu mediálních obsahů. Analytická část 

se zaměřuje na diskurz vybraných titulů českého a britského denního tisku a zkoumá 

ho v kontextu dvou událostí spojených se zásahy státu do regulace médií. V českém 

prostředí jde o schválení zákona č. 52/2009 Sb., médii označovaného jako „náhubkový 

zákon“, v případě Spojeného království o odhalení nezákonných metod získávání 

informací týdeníkem News of the World. Obě tyto události vyvolaly významný 

mediální ohlas, mimo jiné proto, že úzce souvisely s problematikou regulace médií, 

potažmo tisku. Pomocí nástrojů kritické diskurzivní analýzy se práce snaží odkrýt 

záměrně či nezáměrně skryté aspekty ideologie v diskurzu a reflektovat důsledky 

dominantního postavení tištěných médií v rámci diskurzu. Zároveň popisuje rozdíly 

ve způsobu, jakým regulaci interpretuje český a britský tisk. 

 

 

 

 

 

  



   

Abstract 
This thesis is concerned with the media image of Czech and British press 

regulation, with a focus on daily newspapers. The theoretical part deals with selected 

normative requirements for media, the concept of public interest, the legislative 

framework of the press operation in the Czech Republic and the United Kingdom, self-

regulation mechanisms of the British press, and, last but not least, ethical norms and 

professional practice that comes with the occupation of a journalist. The thesis also 

presents the main representatives and the basis of critical discourse analysis, 

the selected procedures of which are then used in the follow-up study of media content. 

The analytical part focuses on the discourse of selected Czech and British daily 

newspapers and examines it in the context of two events associated with state 

intervention into media regulation. In the case of the Czech Republic it is the approval 

of Law no. 52/2009, titled by the media as "muzzle law", in the case of the United 

Kingdom we are concerned with the exposal of illegal methods for obtaining 

information by News of the World, a British weekly. Both of these events led 

to significant media response, among other reasons because they were closely tied with 

the issue of media regulation, respectively press regulation. Using the tools of critical 

discourse analysis, the thesis seeks to uncover both intended and unintended hidden 

aspects of ideology in discourse and reflect on the consequences of the dominant 

position of print media among media discourse. The thesis also describes thedifferences, 

how the regulation is interpreted by Czech and British press. 
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Úvod 
Jedním z podnětů pro zamyšlení se nad tématem mediálního obrazu regulace 

médií prostřednictvím této práce se staly dvě na sobě nezávislé události, jimž média 

v České republice a Spojeném království věnovala svého času relativně rozsáhlý 

prostor. V obou případech se tyto kauzy bezprostředně týkaly samotných médií, jelikož 

byly počátkem rozsáhlé veřejné debaty o otázce jejich regulace. Shodou okolností měly 

tyto události společné ještě jedno téma, byť v obou případech v jiném kontextu – 

využívání informací z telefonních odposlechů. 

V únoru 2009 schválili čeští zákonodárci návrh zákona č. 52/2009 Sb., posléze 

médii označovaného jako „náhubkový zákon“. Tato novelizace právního řádu 

upravovala mimo jiné zveřejňování informací osobní povahy a informací získaných 

z telefonních odposlechů bez souhlasu dotyčné osoby. Média napříč českým trhem 

na přijetí této legislativy zareagovala důraznými protesty, sepisováním společných 

prohlášení a dopisů a významnou medializací tématu. V červenci 2011 

se o zveřejňování informací z odposlechů v médiích vášnivě diskutovalo znovu, 

tentokrát však na Britských ostrovech a za zcela jiných okolností. Potvrdila se totiž 

podezření, že redaktoři bulvárního týdeníku News of the World už řadu let využívali 

informace z odposlechů telefonů známých osobností, politiků, členů královské rodiny, 

příbuzných zemřelých vojáků nebo příbuzných obětí teroristických útoků. Britský tisk 

tedy nebyl v pozici protestujícího, ale naopak kritizovaného. 

Obě tyto události narážejí na skutečnost, že otázka regulace médií je v kontextu 

demokratických společností velmi citlivým tématem. Jedním z důvodů je skutečnost, 

že představa o fungování médií je ve společnosti stále do určité míry spojena 

s představou pověstného „hlídacího psa demokracie“, strážícího společnost před 

zneužitím politické moci. Je pochopitelné, že média mají sklon reagovat na jakékoli 

tendence ke zpřísnění regulace ostrým nesouhlasem. V českém kontextu je negativní 

vnímání regulace spojeno mimo jiné s dlouholetou zkušeností s totalitní cenzurou, 

ve Spojeném království ho ovlivňuje významná tradice autoregulace tisku.  

Problematika kontroly médií souvisí také s poměrně nevyváženým vztahem 

odpovědnosti mezi společností a hromadnými sdělovacími prostředky. Vyjma zákonné 

regulace nemá veřejnost příliš možností, jak do chodu médií, respektive tisku, 

zasahovat. Na jednu stranu je to v pořádku, jelikož určitá míra nezávislosti tisku 

je nezbytným předpokladem pro spolehlivé vykonávání jeho základní informativní 
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a případně také kontrolní funkce. Na druhou stranu se ale nabízí otázka, jakým 

způsobem je možné kontrolovat, zda tisk sám nezneužívá svého postavení a nestará 

se především o ochranu svých zájmů. 

Zmíněné události spojené s širokou debatou o míře regulace nebo kontroly tisku 

jsou dobrou příležitostí proto, abychom se podrobněji zaměřili na otázku, jakým 

způsobem tištěná média reflektují tuto problematiku v procesu produkce sdělení a jaký 

vliv může mít jejich specifické postavení coby spolutvůrce veřejného diskurzu na jeho 

charakter.  

V jednotlivých částech práce se zaměříme se na popis teoretických konceptů 

formujících normativní požadavky na produkci médií, přehled české a britské 

legislativy související s regulací tisku a ve stručnosti se budeme zabývat také 

charakteristikou etických aspektů novinářské profese. Závěrečnou část práce věnujeme 

kritické analýze relativně úzce definovaného diskurzu tištěných médií, v němž 

se budeme snažit dekonstruovat záměrně či nezáměrně skryté ideologické struktury. 
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1. Normativní teorie médií 
S každou společenskou institucí, a tedy i s médii, souvisí i očekávání členů dané 

společnosti vztahující se k tomu, jak se má příslušná instituce v životě společnosti 

projevovat a jaký má mít vztah k ostatním společenským institucím.1 Tyto nároky 

a požadavky na fungování médií označujeme jako normativní teorie, i když 

ke komplexním teoriím ve vědeckém smyslu mají tyto koncepty daleko.2 Obecně 

se jedná o představy o žádoucím chování médií a očekávání, která společnost s médii 

a projevy mediální komunikace spojuje. Je však potřeba si uvědomit, že kritéria 

posuzování chování médií jsou společensky a dobově podmíněná a pro různé typy 

uspořádání společností (autoritářské, totalitární, demokratické) jsou příznačné odlišně 

pojaté soubory těchto požadavků, očekávání a hodnocení.3  

Denis McQuail za normativní teorii považuje myšlenky práva a odpovědnosti, 

jež jsou základem očekávaného přínosu médií pro jednotlivce i společnost.4 Jak ale dále 

upozorňuje, hlavním problémem normativních požadavků je otázka jejich 

vymahatelnosti. Většina společnosti se pravděpodobně shodne na kritériích a pojmech 

užívaných k popisu a způsobu práce médií, jakými jsou například svoboda, integrita, 

integrace a rozmanitost. Ve svobodných společnostech ale média většinou nemají 

žádnou formální povinnost tyto pozitivně oceňované kvality či cíle naplňovat. 

Neprovozuje je vláda a nepracují ve jménu společnosti, jejich povinnosti, které většinou 

bývají definovány negativně, jsou ve výsledku stejné jako povinnosti ostatních občanů 

a organizací. Stručně vyjádřeno – vyžaduje se od nich, aby neškodila.5 

V demokratických společnostech bývají normativní požadavky spojovány také 

s představou, že média nejsou běžným předmětem podnikání, ale zastávají 

ve společnosti specificky zodpovědnou funkci a mohou být společnosti užitečná. Tato 

užitečnost médií je vnímána jako jejich schopnost podporovat „správné“ fungování 

společnosti a navazuje na myšlenku konání ve veřejném zájmu. Trampota uvádí, 

že liberálně demokratické společnosti často vycházejí z představy, že je ve veřejném 

zájmu, aby média vykonávala (jakousi) kontrolní funkci vůči státu či silným 

ekonomickým hráčům, a to především neovlivňovaným, „nezávislým“ prezentováním 

                                                
1 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média, s. 118. 
2 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství, s. 140. 
3 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství, s. 139, 140. 
4 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, s. 174. 
5 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, s. 175. 
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informací (zpráv) a názorů (komentářů).6 Tato představa je od 2. poloviny 40. let 20. 

století navíc rozšířena o požadavek, aby měla média pro činnost ve veřejném zájmu 

vytvořené podmínky. Od médií se naopak očekává, že jednání ve veřejném zájmu 

pojmou za vlastní. Různými přístupy ke konceptu veřejného zájmu se budeme 

podrobněji zabývat v následující kapitole. 

 

1.1. Média a veřejný zájem 

Myšlenka veřejného zájmu je dodnes považována za poněkud nejednoznačný 

a těžko definovatelný koncept. Řada politických filozofů a sociálních vědců podle 

McQuaila dokonce navrhuje tento konstrukt úplně opustit, zejména pro jeho obtížnou 

definovatelnost a tendence k dezinterpretaci tohoto pojmu. Jednou 

z nejproblematičtějších otázek teorie veřejného zájmu je subjektivní charakter výpovědí 

vztahujících se k tomuto konceptu. Soudy o tom, co je a co není ve veřejném zájmu, 

budou nevyhnutelně ovlivněné aktérem, který tyto výroky formuluje. Snadno tedy 

mohou vznikat spory o to, jaké kvality či jevy jsou pro společnost prospěšné a přispívají 

veřejnému blahu, jelikož každý jedinec či instituce vnímá blaho společnosti v jiném 

kontextu.  

Přes všechny námitky vůči obtížné definovatelnosti veřejného zájmu se McQuail 

k tomuto konceptu nestaví skepticky a spíše se snaží adaptovat tuto myšlenku 

na soudobou interpretaci mediální komunikace ve společnosti. Mimo jiné upozorňuje, 

že opuštěním tohoto konceptu bychom neunikli otázkám, které tento koncept nastoluje. 

Naopak návratem k této stále diskutované problematice se můžeme pokusit 

identifikovat konkrétní projevy veřejného zájmu v komunikaci, která překračuje 

bezprostřední cíle médií samotných, jejich klientů či publik. Tento způsob uvažování 

nám zároveň umožňuje nastavit hlavní cíle zkoumání a zvolit relevantní kritéria 

výkonnosti.7 

McQuail uvádí tři základní druhy teorií veřejného zájmu: většinové teorie 

(preponderance theories), teorie obecného zájmu (common interest theories) a unitární 

teorie (unitary theories).8 Většinové teorie chápou veřejný zájem přednostně jako 

souhrn individuálních zájmů a definují ho proporčním principem jako zájem většiny. 

                                                
6 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství, s. 142. 
7 McQUAIL, Denis. Media performance: mass communication and the public interest, s. 21. 
8 McQUAIL, Denis. Media performance: mass communication and the public interest, s. 22.  
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Teorie obecného zájmu jsou v určitém smyslu protikladem většinových teorií. 

Umožňují artikulovat přesvědčivá tvrzení podporující konkrétní cíle, jako jsou například 

adekvátní prostředky veřejné komunikace či dodávky energií, nejsou ale schopny 

prokázat konkrétní potřebu nebo poptávku po těchto požadavcích. Unitární teorie jako 

třetí kategorie teorií veřejného zájmu zpravidla prosazují určitý absolutní normativní 

princip, obvykle odvozený z komplexnější sociální teorie nebo ideologie. 

Hned dva ze třech zmiňovaných přístupů označuje McQuail jako nevhodné pro 

definování veřejného zájmu v kontextu veřejné komunikace. Většinové teorie jsou 

podle něj příliš závislé na hlasu veřejnosti prostřednictvím těžko interpretovatelných 

průzkumů veřejného mínění či trhu, a tím pádem neberou zřetel na některá zásadní 

témata dlouhodobého, minoritního nebo technického charakteru. Unitární teorie naopak 

úplně opomíjejí názor veřejnosti, podstatnějším nedostatkem je však jejich často 

autoritativní, nadřazený nebo ideologicky diskutabilní charakter. V uvažování 

o veřejném zájmu bychom se podle McQuaila proto měli zaměřit na teorie patřící 

do kategorie obecného zájmu, které umožňují pojmenovat konkrétní cíle a mechanismy 

jejich naplnění a následně je rozvinout relevantní argumentací.9 Zároveň však platí, že 

bez ohledu na to, pro který přístup se rozhodneme, ponechává koncept veřejného zájmu 

poměrně široké interpretační možnosti. Je to právě flexibilita definice, která umožňuje 

odvolávat se na veřejný zájem i aktérům sledujícím výhradně vlastní cíle, nikoli jen 

blaho společnosti.  

V této práci se zabýváme událostmi spojenými s problematikou zveřejňování 

informací osobní povahy v kontextu práva na svobodu slova. Podle McQuaila je 

investigativní a senzacechtivá žurnalistika jedním z témat, u kterých mohou konceptem 

veřejného zájmu argumentovat zastánci i odpůrci zveřejňování informací soukromého 

charakteru. I z toho důvodu jde o zajímavý konflikt, k jehož přiblížení by mohla přispět 

kritická analýza mediálního diskurzu. 

Morisson a Svennevig zasazují veřejný zájem do kontextu zásadního konfliktu 

mezi právem na soukromí a právem být informován o událostech. Za ústřední otázku 

považují definování rozdílu mezi tím, co je ve veřejném zájmu, a co veřejnost zajímá. 

Kodexy novinářských asociací, regulačních orgánů a dalších institucí podle nich shodně 

uvádí, že narušení soukromí jedince může být legitimní pouze tehdy, jde-li o jednání ve 

veřejném zájmu. Problémem však je, že veřejný zájem není v těchto kodexech uceleně 

                                                
9 McQUAIL, Denis. Media performance: mass communication and the public interest, s. 25. 
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definován. Namísto definice se uvádí konkrétní příklady oblastí, kterých se veřejný 

zájem dotýká, jako je například veřejné zdraví, bezpečnost nebo vojenská ochrana. 

Za klíčový bod považují Morisson a Svennevig předpoklad, že témata, která jsou 

považována za veřejný zájem, reprezentují soubor hodnot respektovaných danou 

společností.10   

Problematické je podle autorů spojení veřejného zájmu a zpravodajských 

hodnot, na základě kterých novináři vybírají události vhodné ke zveřejnění.11 

Z kvalitativního výzkumu autorů vyplynulo, že pro řadu novinářů získávají události 

status veřejného zájmu v momentě, kdy se k nim vážou mimořádně významné 

zpravodajské hodnoty, zejména dramatického charakteru. V takových případech tedy 

může docházet k záměně veřejného zájmu za pouhý zájem veřejnosti. 

Podobně jako McQuail dochází Morisson a Svennevig na základě svého 

výzkumu k závěru, že neexistuje jednoznačná a obecně sdílená definice veřejného 

zájmu. Z rozhovorů s mediálními profesionály, skupinových kvalitativních výzkumů 

a národních průzkumů ale vypozorovali, že existují určité sdílené principy a postupy, 

podle kterých se lidé při definování veřejného zájmu orientují. Jako určující 

charakteristika veřejného zájmu se v odpovědích respondentů objevovala míra 

společenské významnosti (social importance).12 Narušení soukromí je v tomto pojetí 

legitimní v případě, že zveřejněná skutečnost má význam a zároveň důsledky 

nadindividuální, respektive kolektivní povahy. Podle Morissona a Svenneviga 

by kritérium společenské významnosti nemělo v nejbližší době zcela nahradit koncept 

veřejného zájmu, může ale přinejmenším fungovat jako kontrolní mechanismus pro 

posuzování legitimnosti porušení práva na soukromí v mediální praxi. 

Pokud bychom chtěli přeci jen uvést konkrétní příklady veřejného zájmu, 

můžeme se obrátit na současnou podobu Kodexu novinářské praxe (Editor’s Code of 

Practice) britské Nezávislé organizace pro standardy tisku (Independent Press 

Standards Organisation). Podle něj záležitosti veřejného zájmu zahrnují (ale nejsou 

omezeny pouze na) případy sledování nebo odhalení trestné činnosti nebo hrubě 

neetického chování, ochranu veřejného zdraví a bezpečnosti a zamezení klamání 

                                                
10 MORRISON, David E. a Michael SVENNEVIG. The defence of public interest and the intrusion of 
privacy: Journalists and the public. Journalism, s. 45. 
11 Koncept zpravodajských hodnot jako kritérií posuzujících atraktivitu události a její vhodnost pro 
zveřejnění představili Johan Galtung a Mari H. Rugeová ve své studii The structure of foreign news z r. 
1965. 
12 MORRISON, David E. a Michael SVENNEVIG. The defence of public interest and the intrusion of 
privacy: Journalists and the public. Journalism, s. 59. 
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veřejnosti konáním nebo tvrzením jedince či instituce. Mimo to je podle kodexu 

veřejným zájmem také samotné právo na svobodné vyjadřování.13 

 

1.2. Normativní požadavky na kvalitu mediální produkce 

Pro následnou interpretaci analýzy mediálních obsahů bychom neměli 

opomenout uvést několik podstatných kvalitativních nároků, které se často objevují 

mezi základními normativními požadavky na mediální produkci. Normativní požadavky 

spojené se zpravodajstvím vycházejí mimo jiné ze skutečnosti, že zprávy jsou často 

jediným zdrojem informací o aktuálních událostech, které mají na chod společnosti 

zásadní vliv, a příjemci zpráv si zveřejňované informace zpravidla nemohou ověřit svou 

bezprostřední zkušeností.14 

V následujících dvou podkapitolách podrobněji představíme normativní pojetí 

objektivity a různorodosti podle Denise McQuaila.15 

 

1.2.1. Objektivita 

Objektivita patří mezi ústřední kvalitativní nároky na mediální produkci 

v liberálně demokratických společnostech. V podstatě se jedná o řemeslnou dovednost 

novináře vedoucí k tomu, aby se potlačila nevyhnutelná a zákonitá subjektivita 

zpravodajství. Zpravodajství by mělo být pokud možno co nejpřesnější, nejúplnější 

a informace v něm obsažené by měly být závažné a neutrální. Objektivitu můžeme 

chápat ve smyslu intersubjektivity, která vyžaduje, aby si každý mohl učiněnou 

výpověď prověřit a nezávisle na původní interpretaci dojít ke stejnému závěru.16 

McNair objektivitu popisuje jako nejstarší a dosud klíčový pojem profesní etiky 

liberální žurnalistiky. Je zárukou kontroly kvality, jež od nás požaduje, abychom věřili, 

že předkládané texty jsou platné a věrohodné.17 Zároveň uvádí tři základní trendy, které 

měly historicky podíl na ustavení objektivity jako ústředního etického požadavku 

žurnalistiky. Z hlediska filozofie se jednalo o nástup pozitivismu jako přístupu 

k vědeckému poznávání, z hlediska technologie o vynález fotografie jako věrného 

                                                
13 Editor’s Code of Practice. Independent Press Standards Organisation. Dostupné z WWW: < 
https://www.ipso.co.uk/IPSO/cop.html>. 
14 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství, s. 137. 
15 McQUAIL, Denis. Media performance: mass communication and the public interest. 
16 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová media, s. 311. 
17 McNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky, s. 68. 
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zachycení skutečnosti a z hlediska ekonomie byl důležitým prvkem proces 

komodifikace produktů žurnalistiky v souvislosti s vydáváním novin jako druhem 

podnikání. Objektivní žurnalistika podle McNaira zahrnuje tři elementární 

charakteristiky. Jedná se o jasné oddělení obsahů faktických (zpravodajství) 

a názorových (komentáře), vyvážený záznam a popis diskuse a potvrzení výroků 

odvoláním se na příslušné autority.18 

V teorii mediálních studií najdeme nejméně dva rozdílné koncepty, jak zkoumat 

objektivitu médií. Prvním je vnímání objektivity jako užívání faktů a zobrazování 

reality tak, aby zobrazení co nejvíce korespondovalo s reálným stavem věcí. V druhém 

pojetí objektivita odkazuje k souboru profesních postupů, které reportéři používají, aby 

produkovali výpovědi nárokující si vysokou míru pravdivosti.19 S pojetím konceptu 

objektivity a jeho použitím je ale spojena i řada překážek. Kritici poukazují například na 

skutečnost, že absence objektivity nemusí být vždy jen nežádoucí a že skutečná 

objektivita není v mediální komunikaci dosažitelná, případně že jako taková ani 

neexistuje.20  

Tyto skeptické či kritické názory můžeme rozdělit do dvou kategorií: argumenty, 

které popírají samotnou existenci objektivity, resp. možnost jejího dosažení, 

a argumenty, které považují objektivitu za nežádoucí a nesouhlasí s chápáním 

objektivity coby žádoucí normy mediálního chování. McQuail zmiňuje několik hlavních 

předpokladů, které bývají uváděny v souvislosti s nemožností dosažení úplné 

objektivity.21 První námitkou je, že novináři jsou (často nevědomě) při výběru zpráv 

nutně ovlivňováni subjektivním hodnocením. Události a zprávy o událostech je navíc 

vždy nezbytné zasadit do širšího referenčního rámce, který jim přisuzuje hodnotící 

významy. Třetí výhradou je, že i vypouštění určitých informací vnáší do sdělení 

hodnotící prvky a může vyjadřovat implicitní soudy o důležitosti informace 

a předpoklady vztahující se ke společnosti jejím hodnotám. Jako čtvrté a významově 

nejširší omezení uvádí McQuail silné vnitřní i vnější tlaky, které působí na novináře při 

procesu produkce zpráv a znemožňují jim dosáhnout ideálního cíle vyjádření absolutní 

pravdy. Pravděpodobně nejradikálnější kritikou je myšlenka, že vnější objektivní realita, 

jíž by mediální produkty měly dosahovat, vůbec neexistuje. Podle tohoto názoru nelze 

                                                
18 McNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky, s. 71. 
19 IGGERS, Jeremy. Good news, bad news: journalism ethics and the public interest, s. 92. 
20 McQUAIL, Denis. Media performance: mass communication and the public interest, s. 184. 
21 McQUAIL, Denis. Media performance: mass communication and the public interest, s. 187. 
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nikdy dosáhnout úplného a nezkresleného popisu skutečnosti, vždy se jedná jen o různé 

verze nesourodé množiny dojmů. 

Názory vnímající objektivitu jako nežádoucí kvalitu zpochybňují zejména praxi 

přílišného důrazu na poskytnutí stejného prostoru jednotlivým stranám sporu. 

Objektivita poté není chápána jako nástroj, ale jako profesní ideál, který znehodnocuje 

názorové přesvědčení, stranickost a společenskou solidaritu. Všeobecný důraz 

na objektivitu podle kritiků směřuje k fragmentaci, individualizaci a vyvázání 

se z jakýchkoli hodnotových závazků.22 Zpravodajství založenému primárně na 

naplňování objektivity bývá také vyčítáno, že často zvýhodňuje privilegované aktéry. 

Ti mají k dispozici větší prostředky, jsou lépe organizovaní a schopní nejrychleji 

a nejlépe médiím potvrdit svou verzi interpretace událostí. 

McQuail dále uvádí tři druhy zpravodajských produktů, při jejichž posuzování 

nehraje míra objektivity tak podstatnou roli. Mezi takové obsahy patří lidsky jímavé 

příběhy (human interest stories), projevy stranickosti včetně zastávání se některého 

z aktérů a investigativní žurnalistika.23  

Pravděpodobně nejvlivnější koncept objektivity pro potřeby akademického 

výzkumu mediálních studií rozpracoval Westerstahl a kol. prostřednictvím analýzy 

objektivity švédského veřejnoprávního vysílání.24 Jeho výzkum vycházel z předpokladu, 

že nezaujatost je ve zpravodajství dosažitelná a pro společnost žádoucí. Podle schématu, 

které na základě výzkumu představil, se objektivita skládá ze dvou základních složek – 

kritérií faktičnosti a nestrannosti. Důležitou vlastností tohoto schématu je rozdíl mezi 

kognitivní a hodnotící oblastí, neboli rozdíl mezi empirickým pozorováním a neutralitou 

a vyvážeností při výběru a prezentaci zpráv.25  

Složku faktičnosti tvoří kritéria pravdivosti a kritéria relevance. V případě 

faktičnosti se zkoumá správnost výpovědi ve smyslu jasného oddělení faktů 

a podložených tvrzení od názorů, dále přesnost výpovědi a její úplnost. Aspekt 

relevance není jednoduché jednoznačně definovat, mimo jiné proto, že je složité 

stanovit míru důležitosti a užitečnosti jednotlivých témat nebo událostí. Kritéria 

relevance se skládají z normativních požadavků na zpravodajství, ukazatelů reálného 

světa a zájmu a potřeb příjemců. 

                                                
22 McQUAIL, Denis. Media performance: mass communication and the public interest, s. 188. 
23 McQUAIL, Denis. Media performance: mass communication and the public interest, s. 184. 
24 WESTERSTAHL, Jörgen. Objective news reporting. Communication Research. 
25 McQUAIL, Denis. Media performance: mass communication and the public interest, s. 196. 
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Složka nestrannosti sestává z kritérií vyváženosti a neutrality. Nestrannost 

se zabývá způsobem, jakým jsou informace zpracovány, zda zpravodajství poskytuje 

rovný a nezkreslený pohled a zda mají všichni relevantní aktéři možnost vyjádřit 

se k události v obdobném rozsahu a zpracování. Vyváženost postihuje rovný nebo 

proporční přístup aktérů do zpráv a jejich rovnocenné předvádění a hodnocení. 

Neutrální prezentace pak postihuje nehodnotící zpracování a vyhnutí se explicitním 

i implicitním hodnotícím prvkům.26  

McQuail zmiňuje čtyři typy předpojatosti (bias), které jsou porušením 

požadavku objektivity zpravodajství: stranickost či otevřenou podporu, propagandu, 

nezáměrné stranění a ideologii.27 Stranickost je otevřenou a záměrnou podporou 

určitého subjektu a tyto obsahy se zpravidla vyznačují jasným oddělením od objektivně 

zaměřených obsahů. Propaganda je záměrnou předpojatostí, na rozdíl od stranickosti je 

však v obsazích skrytá. Nezáměrná předpojatost je otevřenou formou porušení 

objektivity a týká se zejména výběru témat, událostí a úhlů pohledu. 

Poslední typ předpojatosti, ideologie, je skrytou a nezáměrnou formou 

předpojatosti, již je poměrně obtížné odhalit. Je zakotvena v textu a často má podobu 

vynechání nebo strukturace prvků v obsahu. Na rozdíl od nezáměrné předpojatosti, 

kterou lze odhalit obsahovou analýzou, je k odkrytí ideologie zapotřebí podrobné 

interpretace a argumentace textu. K podrobnějšímu popisu konceptu ideologie 

se vrátíme v rámci představení přístupu kritické diskurzivní analýzy. Právě 

na ideologickou předpojatost se zaměříme v kritické analýze diskurzu českých 

a britských deníků. Dá se totiž předpokládat, že tištěná periodika se budou snažit 

obhajovat svá práva na svobodné vyjadřování i za cenu určité předpojatosti vůči 

objektivním okolnostem, například příslušným legislativním předpisům. 

 

1.2.2. Různorodost 

Různorodost, neboli rozmanitost (překlady anglického termínu diversity), je 

podle McQuaila těsně spjata s kořeny pojetí moderní společnosti v západním světě, tedy 

důrazem na individualismus, změnu a svobodu myšlení a pohybu. Souvisí také 

s vývojem teorie ekonomického liberalismu a politického pluralismu. Moderní 

společnosti se projevují vyšší mírou různorodosti a segmentace, narůstající zájem 

                                                
26 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství, s. 146. 
27 McQUAIL, Denis. Media performance: mass communication and the public interest, s. 193. 
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o hodnoty spojené s různorodostí jsou tedy částečně reakcí na probíhající vývoj. Je to 

pokus udělat z různorodosti jako průvodního jevu modernity pozitivní hodnotu. Zároveň 

můžeme důraz na různorodost chápat jako reakci na některé nové sjednocující 

i fragmentující síly ekonomické moci, technologie a byrokracie.28  

Princip různorodosti se stal svébytnou entitou v prostředí masových médií, k níž 

se odvolávají výroky upozorňující na zanedbávání menšin, rozmanitost spotřebitelské 

nabídky, nárůst monopolů a další omezení. Míra různorodosti má také zpravidla přímý 

vliv na míru svobody ve společnosti, přičemž tento vztah funguje obousměrně. 

S rozmanitostí podle McQuaila souvisí také progresivní společenské změny – inovace, 

tvořivost a originalita v sociálním i kulturním kontextu by jen těžko mohly existovat bez 

různorodosti napříč společností i časem. Různorodost je také předpokladem rovnosti 

(a naopak), jelikož svou podstatou vzdoruje jakýmkoli nárokům na dominanci nebo 

kulturní nadřazenost. Může také paradoxně podporovat řešení společenských konfliktů 

a zachování sociálního míru. Bez možnosti pluralistických řešení by řada konfliktů 

neměla řešení. Obecně řečeno, různorodost médií přispívá ke společenskému řádu 

prosazováním svobodného projevu nesouhlasu či nespokojenosti a nabízením 

kompromisních řešení.29 

Různým pojetím různorodosti se zabýval také Wolfgang Hoffmann-Riem, který 

zkoumal kvalitu rozmanitosti ve vysílání a rizika, jež pro ni představují jevy jako 

komercializace a internacionalizace médií. I přesto, že se v analýze zabýval vysílacími 

systémy, jeho pojetí rozmanitosti médií má univerzální charakter. Podle Hoffmanna-

Riema západní demokratické země shodně považují obsahovou rozmanitost komunikátů 

jako hlavní cíl, ke kterému by měl směřovat každý mediální systém.  

Objevují se ale i podstatné rozdíly v chápání různorodosti. Jednou 

z nejdůležitějších otázek je určit, zda rozmanitost chápeme z pohledu podavatele 

či příjemce. Jinými slovy, zda by mediální systém měl především dbát na komunikátory 

a jejich právo na svobodu vyjádření, nebo spíše zajišťovat demokratickou distribuci 

informací ve smyslu jejich dostupnosti příjemcům.30 Příkladem orientace na příjemce 

je podle Hoffmana-Riema evropské pojetí médií veřejné služby dbající více na garanci  

dostupnosti pluralistických informací občanům a společnosti než na svobodu 

vyjadřování. 
                                                
28 McQUAIL, Denis. Media performance: mass communication and the public interest, s. 141. 
29 McQUAIL, Denis. Media performance: mass communication and the public interest, s. 144. 
30 HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. National Identity and Cultural Values: Broadcasting Safeguards. 
Journal of Broadcasting and Electronic Media, s. 60. 
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Hoffmann-Riem rozlišuje čtyři podkategorie rozmanitosti médií:31 

 

1. Rozmanitost formátů a témat – zabývající se zastoupením různých druhů 

obsahu, např. informačního, zábavného, vzdělávacího, kulturního apod. 

2. Rozmanitost (pluralita) obsahových celků – související se zajištěním 

dostatečného prostoru pro různé názory či sociální skupiny. 

3. Rozmanitost aktérů (osob a skupin) – zabývající se zastoupením hlasu 

všech sociálních skupin majících relevantní vztah k danému tématu. 

4. Rozmanitost geografická – obsah vysílání, potažmo mediálních textů, by 

měl zahrnovat obsah lokálního, regionálního, národního i mezinárodního 

charakteru. 

 

Kategorie tematické, obsahové, osobnostní a geografické rozmanitosti tvoří 

„magický čtverec“ vysílání (magic square of broadcast communication), jak rozdělení 

nazývá autor. V libovolných mediálních textech tedy můžeme zkoumat rozmanitost 

ve zmíněných čtyřech kategoriích. Jelikož se v této práci zabýváme analýzou 

mediálních obsahů týkajících se konkrétního tématu, budou nás zajímat zejména dva 

vrcholy pomyslného čtverce – rozmanitost obsahových celků a rozmanitost aktérů. 

Zbylé dvě kategorie nejsou v tomto případě pro kritickou analýzu tolik relevantní. 

 

Podkapitola Média a veřejné mínění, uvedená v tezích práce, byla po dohodě 

s vedoucím práce z práce vyjmuta, zejména s ohledem na skutečnost, že teorie agenda-

setting a gatekeeping se přímo nevztahují k normativním teoriím médií, a tudíž není 

nezbytné je podrobněji popisovat v teoretické části práce.  

                                                
31 HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. National Identity and Cultural Values: Broadcasting Safeguards. 
Journal of Broadcasting and Electronic Media, s. 61. 
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2. Legislativní východiska 
Určitá forma regulace je nezbytným předpokladem pro zachování stabilních 

kvalit fungování moderní společnosti, bez regulace a příslušných vynucovacích 

mechanismů by se život ve společnosti s velkou pravděpodobností stal podstatně 

nebezpečnějším a nepohodlnějším. Podle Frosta se ani média nemohou vyhnout 

nutnosti regulace, pokud mají zájem uchovat si legitimitu a určitý standard své 

produkce. Diskutovat by se proto podle něj nemělo o tom zda, ale do jaké míry 

regulovat média a jakým způsobem tuto regulaci uplatňovat.32 

V evropském právním prostředí jsou tištěná média obecně regulována podstatně 

méně než média elektronická. Tento rozdíl je dán zejména skutečností, že vysílání 

elektronických médií bylo v minulosti limitováno fyzikálními zákony – existuje jen 

omezený počet přenosových cest (kmitočtů), kterými lze šířit analogový signál 

zvukového nebo obrazového vysílání. Vzhledem k omezenému počtu vysílacích 

frekvencí přistoupily jednotlivé státy v případě elektronických médií k přísnější 

a rozsáhlejší regulaci než u médií tištěných. Tato technická omezení dnes sice 

transformací na digitální vysílání a rozmachem internetu z větší části pominula, míra 

státní intervence do pravidel provozování vysílání ale zůstává stejná. Pouze 

u elektronických médií tak v právním řádu nacházíme například explicitní požadavek na 

nestrannost a vyváženost obsahu.33  

Tradiční klasifikace dělí tištěná média na periodický tisk a neperiodické 

publikace. V této práci se budeme s ohledem na téma výzkumu zabývat pouze 

periodickým tiskem. 

 

2.1. Regulace tištěných médií v ČR 

Regulaci médií v České republice upravují předpisy z různých právních odvětví. 

V této kapitole uvedeme jen ty legislativní normy, které se zabývají regulací tisku 

a souvisí s tématem práce, při čemž se zaměříme zejména na kontext svobody projevu 

a ochrany osobnostních práv, tedy témata související se zveřejňováním informací 

soukromé povahy. 

                                                
32 FROST, Chris. Journalism ethics and regulation, s. 206. 
33 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo, s. 29. 
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Právo na svobodu projevu a šíření informací je specifikováno v Listině 

základních práv a svobod, jež je součástí ústavního pořádku České republiky. V prvních 

čtyřech odstavcích článku 17 se uvádí: 

 

1. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.  

2. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, 

obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně̌ vyhledávat, přijímat 

a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.  

3. Cenzura je nepřípustná.  

4. Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit 

zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro 

ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, 

ochranu veřejného zdraví a mravnosti.34 

 

Svobodné vyjadřování a výměna informací patří mezi pilíře demokratické 

společnosti, což dokazuje i skutečnost, že tato práva jsou garantována nejen na národní 

úrovni, ale i prostřednictvím několika mezinárodních úmluv. V evropském kontextu je 

v tomto ohledu nejvýznamnějším lidskoprávním dokumentem Úmluva o ochraně 

lidských práv a základních svobod, podepsaná v Římě v roce 1950. Svobodu projevu 

ustavuje článek 10 Úmluvy: 

 

1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu 

zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez 

zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. Tento článek nebrání 

státům, aby vyžadovaly udělování povolení rozhlasovým, televizním 

nebo filmovým společnostem. 

2. Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti a odpovědnost, může 

podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, 

které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti 

v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné 

bezpečnosti, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví 

nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku 

                                                
34 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 
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důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní 

moci.35 

 

Oba dokumenty tedy sice zaručují svobodu projevu a právo na informace, 

zároveň však deklarují podmínky, za kterých je možné výkon těchto svobod zákonně 

omezit. Takovými podmínkami jsou zejména ochrana práv a svobod druhých, národní 

a veřejná bezpečnost, ochrana zdraví a morálky a další. Ke střetu práva na svobodu 

projevu a osobnostních práv se vrátíme v jedné z následujících podkapitol. 

 

2.1.1. Tiskový zákon 

Klíčovým dokumentem upravujícím tištěná média vydávaná na území České 

republiky je zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického 

tisku, běžně adresovaný jako „tiskový zákon“. Periodickým tiskem se podle něj rozumí 

noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým 

zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce.36  

Z hlediska novinářské profese je jedním z nejdůležitějších předpisů obsažených 

v tiskovém zákonu institut ochrany zdroje a obsahu informací. Podle tohoto paragrafu 

má fyzická nebo právnická osoba, která se podílela na získávání informací pro 

uveřejnění v periodickém tisku, právo odepřít soudu nebo jinému orgánu veřejné správy 

poskytnutí informace o původu či obsahu těchto informací. Zároveň má tato osoba 

právo odmítnout předložení nebo vydání věcí, z nichž by mohl být zjištěn původ 

či obsah těchto informací.37 Toto opatření zaručuje novinářům možnost dlouhodobě 

spolupracovat s důvěryhodnými zdroji a je vnímáno jako důležitý prostředek 

umožňující tisku informovat o záležitostech veřejného zájmu. Je však pochopitelné, 

že toto právo neplatí absolutně a je omezeno předpisy v oblasti trestního práva, 

konkrétně povinnosti nenadržovat pachateli trestného činu a překazit nebo oznámit 

trestný čin. 

Stejně jako v případě elektronických médií jsou tištěná periodika povinna 

dodržovat institut práva na uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení. Cílem práva na 

odpověď je zajistit každému možnost obhájit se proti tvrzením zveřejněným v médiích 

a ohrožujícím osobnostní práva jedince nebo instituce. Toto právo vzniká ve chvíli, kdy 
                                                
35 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. 
36 Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku. 
37 Tamtéž. 
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se tvrzení (nikoli však hodnotící tvrzení jako je kritika, úsudek, názor nebo mínění) 

publikované v periodiku dotkne cti či důstojnosti fyzické osoby, případně dobré pověsti 

právnické osoby. Podmínkou uveřejnění odpovědi je, aby se jednalo o tvrzení 

nepravdivé, neúplné, nepřesné nebo zkreslující. Odpověď se musí omezit na skutkové 

tvrzení, kterým se zveřejněné tvrzení uvádí na pravou míru, případně se doplňuje nebo 

zpřesňuje neúplné či zkreslující tvrzení. Odpověď musí být přiměřená rozsahu 

napadeného sdělení či jeho části a musí z ní být patrno, kdo ji činí.  

Právo požadovat uveřejnění dodatečného sdělení má účastník trestního nebo 

správního řízení (fyzická nebo právnická osoba), o němž bylo v tisku uveřejněno 

sdělení. Pokud bylo možné dotyčnou osobu na základě publikovaného sdělení ztotožnit 

a řízení nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, má tato osoba právo požadovat 

na vydavateli uveřejnění informace o konečném výsledku řízení.38 

 

2.1.2. Ochrana osobnosti 

Stejně jako svoboda projevu jsou i osobnostní práva garantována Listinou 

základních práv a svobod, konkrétně je specifikuje článek 10: 

 

1. Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, 

dobrá pověst a chráněno jeho jméno. 

2. Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním 

do soukromého a rodinného života. 

3. Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, 

zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.39 

 

Právo na ochranu osobnosti je všeobecným osobnostním právem, jelikož náleží 

každé fyzické osobě jako individualitě a jeho předmětem jsou nehmotné hodnoty lidské 

osobnosti. Zahrnuje neomezený počet dílčích osobnostních práv, z nichž nás v kontextu 

této práce budou zajímat zejména právo na slovní projevy osobní povahy a právo 

na osobní soukromí. Ochranu osobnosti upravuje kromě Listiny také občanský zákoník 

a některé další předpisy, mezi něž patří například výše zmiňované právo na odpověď 

a dodatečné sdělení stanovené tiskovým zákonem. Podstatné je, že pro konstatování 

                                                
38 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo, s. 223. 
39 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 
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porušení práv na ochranu osobnosti se nevyžaduje, aby došlo ke škodlivému následku, 

ale postačí pouhé ohrožení práv oprávněné osoby.40  

Jelikož téma obsahové analýzy souvisí se zveřejňováním informací získaných 

z telefonních odposlechů, bude pro nás primárně relevantní právo na slovní projevy 

osobní povahy. Občanský zákoník platný do r. 2013 (tedy v časovém období 

odpovídajícím analyzovaným obsahům) upřesňoval v § 12 rozsah ochrany takto: 

„Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a zvukové záznamy týkající se 

občana nebo jeho projevů osobní povahy smějí být použity jen s jeho svolením.“41  

Důležitou podmínkou pro uplatnění práva na ochranu osobnosti je osobní 

povaha slovního projevu. Jak plyne mimo jiné z nálezu Nejvyššího soudu ČR, osobní 

povahu zpravidla nemají projevy, ke kterým dochází při výkonu povolání a při 

obchodní či veřejné činnosti.42  

 

2.1.3. Svoboda projevu vs. ochrana osobnosti 

Jelikož jsou práva na svobodu projevu i ochranu osobnosti klíčové instituty 

zaručené Ústavou ČR, je vhodné položit si v tuto chvíli otázku, jakým způsobem lze 

rozsoudit případy, kdy se tato základní práva ocitnou v konfliktu. Jaké právo má 

přednost – právo novináře zveřejnit informace z odposlechu soukromého hovoru 

politika naznačující jeho korupční jednání, nebo právo politika na ochranu soukromí 

ve smyslu ochrany projevů osobní povahy?  

Příslušné části Listiny a občanského zákoníku týkající se svobody projevu, resp. 

ochrany osobnosti, přímo deklarují, že ani jedno z těchto práv neplatí bezvýhradně. 

Čtvrtý odstavec článku 17 Listiny připouští zákonná omezení svobody projevu, jedná-li 

se o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, 

bezpečnost státu a další. Druhý odstavec § 12 zase upřesňuje, že svolení pro použití není 

potřeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo 

zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. Druhým přípustným omezením 

je použití pro vědecké nebo zpravodajské účely: „Podobizny, obrazové snímky 

a zvukové záznamy se mohou bez svolení občana použít přiměřeným způsobem též pro 

                                                
40 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo, s. 194. 
41 Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník. 
42 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 11. 2005, sp. zn. 30 Cdo 64/2004. 
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vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. 

Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy občana.“43 

Ústavní soud ČR v jednom ze svých nálezů deklaruje nezbytnost individuálního 

posuzování konfliktů práva na informace s právem osobnostním: „(...) při střetu 

základního politického práva na informace a jejich šíření s právem na ochranu 

osobnosti a soukromého života, tedy základních práv, které stojí na stejné úrovni, bude 

vždy věcí nezávislých soudů, aby s přihlédnutím k okolnostem každého jednotlivého 

případu pečlivě zvážily, zda jednomu právu nebyla nedůvodně dána přednost před 

právem druhým.“44 

Z nálezu zjevně vyplývá, že případy střetu práva na svobodu projevu a práva 

na ochranu osobnosti je nezbytné posuzovat jednotlivě, jelikož ani jedno z nich nemá 

z hlediska legislativy nadřazený status. Jak už jsme zmínili výše, klíčovou okolností 

bude vždy povaha zveřejněného projevu – informace sdělená při výkonu povolání 

či veřejné činnosti zpravidla nebude mít povahu osobního projevu. Důležitou roli hraje 

také skutečnost, zda bylo sdělení proneseno v soukromém prostoru nebo na veřejném 

místě.  

Je zřejmé, že zvláštní kategorii budou v oblasti práva na soukromí tvořit 

osobnosti veřejného zájmu. Pro užší vymezení této skupiny můžeme odkázat na další 

nález Ústavního soudu ČR, který v kontextu kritiky veřejně činných osob vykládá 

rozsah pojmu „věc veřejná“: 

 „Věcí veřejnou jsou veškeré agendy státních institucí, jakož i činnost osob 

působících ve veřejném životě, tj. např. činnost politiků místních i celostátních, 

úředníků, soudců, advokátů, popř. kandidátů či čekatelů na tyto funkce; věcí veřejnou je 

ovšem i umění včetně novinářských aktivit a showbyznysu a dále vše, co na sebe 

upoutává veřejnou pozornost. Tyto veřejné záležitosti, resp. veřejná činnost jednotlivých 

osob mohou být veřejně posuzovány. Při kritice veřejné záležitosti vykonávané veřejně 

působícími osobami platí z hlediska ústavního presumpce, že jde o kritiku ústavně 

konformní. Jde o výraz demokratického principu, o výraz participace členů občanské 

společnosti na věcech veřejných.“45 

Veřejně činné osoby, ať už jsou ve svém konání veřejnosti přímo odpovědné 

či nikoli, mají zpravidla podstatně jednodušší přístup do médií než většina společnosti, 

                                                
43 Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník. 
44 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 9. 2. 1998, sp. zn. IV. ÚS 154/97. 
45 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03. 
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a tím pádem mají možnost přímo ovlivnit veřejný diskurz svým vyjádřením. Z toho 

důvodu by tedy měly předjímat určitý tlak veřejnosti na jejich osobu a očekávat vyšší 

míru exponovanosti jejich konání, s čímž souvisí i vyšší míra jeho medializace. 

Neznamená to však, že by společnost měla těmto osobám zcela upřít nárok na právo 

na soukromí a ochranu osobnosti. Při posuzování jednotlivých případů je nezbytné vždy 

zkoumat a zvažovat všechny relevantní okolnosti, za nichž k domnělému ohrožení 

osobnostních práv došlo. 

 

2.1.4. Zákon č. 52/2009 Sb. („náhubkový zákon“) 

Reakce tištěných periodik na schválení zákona č. 52/2009 Sb., o kterém 

se v mediálním diskurzu nejčastěji referovalo jako o „náhubkovém zákonu“, je jedním 

z ústředních témat výzkumné části práce, konkrétně analýzy českého tisku. Jedním 

z hlavních cílů novelizace trestního řádu prostřednictvím tohoto zákona bylo posílit 

ochranu obětí trestných činů. Vláda se touto novelou snažila reagovat na trend 

zvyšování ochrany obětí trestných činů, vyjádřený například v doporučení Výboru 

ministrů Rady Evropy ze 14. června 2006. Doporučení zahrnuje řadu požadavků 

a pokynů pro zacházení s oběťmi trestných činů a apeluje mimo jiné na prevenci 

sekundární viktimizace prostřednictvím médií: „Státy by měly nabádat média, aby 

přijmula a dodržovala samoregulační mechanismy zajišťující ochranu soukromí 

a osobních údajů obětí trestných činů.“46 Důvodová zpráva k zákonu č. 52/2009 

vysvětluje princip sekundární viktimizace, jejíž prevence byla jedním z cílů nové 

legislativy: 

„(...) vyvstala potřeba více chránit osobnost a soukromí oběti trestného činu, jíž 

je zapotřebí zvlášť chránit vzhledem k jejímu věku nebo povaze spáchaného činu a která 

je mnohdy sekundárně viktimizována nešetrným způsobem medializace případu, kdy 

jsou uváděny detailní informace týkající se osoby oběti, její rodiny a soukromí. Oběť 

trestného činu se tak musí vyrovnávat nejen s následky trestného činu, ale 

s nepříznivými dopady zvýšeného zájmu veřejnosti o „její kauzu“, přičemž může dojít 

k dalšímu poškozování oběti.“47 

Předložení návrhu zákona předcházela mimo jiné tzv. kuřimská kauza, která 

v roce 2007 vyvolala rozsáhlou diskuzi o etických praktikách českých médií. Případ 
                                                
46 Doporučení Rec(2006)8 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům k pomoci obětem trestných 
činů ze dne 14. června 2006. 
47 Důvodová zpráva k Zákonu č. 52/2009. 
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dvou týraných chlapců se stal jedním z hlavních témat zpravodajství napříč českou 

mediální scénou, přičemž sdělovací prostředky často rezignovaly na respektování 

soukromí aktérů kauzy a opakovaně zveřejňovaly identitu nezletilých obětí týrání. 

Důsledky samotného zákona bychom mohli rozdělit do dvou hlavních kategorií 

– ochrana obětí trestných činů a regulace médií. K ochraně osobnostních práv 

se vztahoval zejména § 8b trestního řádu, který zapověděl zveřejňování informací 

umožňujících zjištění totožnosti oběti trestného činu mladší 18 let, nebo osob, vůči nimž 

byl spáchán některý ze závažných trestných činů, mimo jiné proti životu a zdraví 

či svobodě a lidské důstojnosti. Zveřejnění osobních údajů se připouští pouze v případě, 

že je nezbytné pro pátrání po osobách, pro účely trestního řízení, případně dá-li 

poškozená osoba ke zveřejnění předchozí písemný souhlas.48  

Podmínku předchozího písemného souhlasu se zveřejněním osobních údajů 

považovali novináři za jeden z problémových bodů zákona. Poukazovali na sporné 

důsledky, které by opatření mohlo mít na charakter zpravodajství o mimořádných 

událostech souvisejících s vysoce postavenými veřejně činnými osobami: „(...) média 

nebudou moci informovat, že se někdo pokusil o atentát na prezidenta republiky – 

neseženou totiž souhlas hlavy státu. Stejně tak může být problém zveřejnit jméno 

dobrého známého nějakého politika, který byl zavražděn jiným dobrým známým téhož 

politika.“49 Jelikož se v době účinnosti zákona neobjevila žaloba, zůstává spíše 

hypotetickou otázkou, jak by skutečně soudy postupovaly v případech, pokud by média 

zveřejnila informaci o trestném činu spáchaném na vysokém státním představiteli. 

S ohledem na citovaný nález Ústavního soudu z 9. 2. 1998 je však pravděpodobné, 

že v podobných případech by navzdory porušení zákona mělo přednost ústavně 

zaručené právo na informace. 

Za ochranu práva na soukromí můžeme považovat také novelu trestního zákona, 

která v prvním odstavci § 178 upravuje nakládání s osobními údaji:  

„Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si 

přisvojí osobní údaje o jiném shromážděné v průběhu trestního řízení nebo v souvislosti 

s výkonem veřejné správy a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných 

zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta 

nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.“50  

                                                
48 Zákon č. 52/2009 Sb. 
49 Vězení pro novináře. Jak vznikl zákon. Dostupné z WWW: <http://vezenipronovinare.cz/>. 
50 Zákon č. 52/2009 Sb. 
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Za spáchání tohoto činu hromadnými sdělovacími prostředky nebo porušením 

povinností vyplývajících z povolání dotyčného může být pachatel potrestán odnětím 

svobody na jeden rok až pět let, případně zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. 

Nesouhlasnou reakci médií vyvolal § 8c trestního řádu, zakazující zveřejňování 

informací o nařízení či provedení odposlechu, nebo informací z něj získaných bez 

souhlasu příslušné osoby za podmínky, že nebyly použity jako důkaz v řízení před 

soudem.51 Tato část zákona byla terčem mediální kritiky nejen kvůli důsledkům tohoto 

opatření, ale také okolnostem, za jakých byl do novely zahrnut. V původním návrhu 

zákona tento odstavec chyběl, doplněný byl až jako pozměňovací návrh ústavně 

právním výborem Poslanecké sněmovny v čele s jeho předsedou Markem Bendou, 

poslancem Občanské demokratické strany.52  

Novináři důrazně protestovali také proti sankcím stanoveným za porušení 

nových předpisů souvisejících se zveřejňováním osobních údajů a informací 

z odposlechů. Novelizace totiž zavedla vyšší tresty za porušení zákona o ochraně 

osobních údajů a trestního zákona v případě, že byly informace zveřejněny 

ve hromadných sdělovacích prostředcích. Za přestupek nebo správní delikt bylo 

stanoveno uložení pokuty až do výše 5 000 000 Kč, za neoprávněné nakládání 

s osobními údaji (byť i z nedbalosti) trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.53 

Zákon byl Poslaneckou sněmovnou schválen 5. února 2009 s účinností 

od 1. dubna téhož roku. Už před začátkem platnosti zákona se však začaly připravovat 

návrhy na jeho novelizaci. Po dvou neúspěšných pokusech byl nakonec zákon 

novelizován až v roce 2011. Návrh zákona č. 207/2011 schválil Senát 8. června 2011, 

tedy více než dva roky po přijetí původního zákona č. 52/2009. Novela zákona upravila 

zákaz zveřejňování osobních údajů o obětech některých trestných činů a informací 

získaných z odposlechů, a to prostřednictvím nového § 8d. Ten připouští zveřejnění 

těchto informací, odůvodňuje-li to veřejný zájem převažující nad právem na ochranu 

soukromí dotyčné osoby; přitom je třeba zvlášť dbát na ochranu zájmů osoby mladší 

18 let.54 Mimo to novela také upravila udílení souhlasu se zveřejněním informací 

o obětech trestných činů – kromě poškozené osoby poskytuje toto právo také nejbližší 

rodině a zákonnému zástupci v případě nezletilých. Zákon o ochraně osobních údajů 

                                                
51 Zákon č. 52/2009 Sb. 
52 Usnesení ústavně právního výboru ze 46. schůze dne 15. října 2008. 
53 Zákon č. 52/2009 Sb. 
54 Zákon č. 207/2011 Sb. 
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zůstal na rozdíl od trestního řádu nezměněn, sankce za porušení zákona byly tedy 

ponechány v původním rozsahu. 

 

2.2. Regulace tištěných médií ve Spojeném království 

Na rozdíl od české legislativy, Spojené království Velké Británie a Severního 

Irska jako představitel jedné z nejtradičnějších a nejrozvinutějších liberálních 

demokracií nesvazuje britský tisk téměř žádnými vnějšími regulačními mechanismy. 

I kvůli minimální míře regulace zařadili Hallin a Mancini ve svém rozdělení britský 

mediální systém spolu s americkým do tzv. liberálního či severoatlantického modelu. 

Ten se kromě vysoké míry profesionalizace žurnalistiky vyznačuje, mimo jiné, právě 

neinstitucionalizovanou autoregulací, resp. minimálními zásahy státu do mediálního 

systému.55  

2.2.1. Liberální teorie tisku 

S ohledem na podstatně rozdílný politický vývoj obou zemí v 19. a 20. století je 

zřejmé, že se mediální systémy České republiky a Spojeného království budou lišit 

v mnoha ohledech. Britský tisk je dlouhodobě velmi citlivý na jakékoli snahy o státní 

regulaci a i po opakované intenzivní kritice praktik zejména bulvárního tisku jsou britští 

novináři vázáni pouze doporučujícími předpisy autoregulačních orgánů, jejichž 

respektování je dobrovolným rozhodnutím vydavatele. Takto výrazná legislativní 

autonomie je výsledkem dlouholeté snahy britského tisku o získání nezávislosti na státní 

moci, která vyvrcholila zrušením všech institutů ekonomické regulace na začátku 

2. poloviny 19. století. Bojovníkům za svobodný tisk se postupně podařilo zrušit daň 

inzertní, tiskovou i papírovou, čímž se britská tištěná média definitivně zbavila jakékoli 

vnější regulace. 

Vývoj tištěných médií v Británii ovlivňovaly zejména principy liberální teorie 

tisku. Ta předpokládá, že svobodné podnikání na neregulovaném trhu poskytuje ideální 

podmínky pro to, aby tisk přirozeně reflektoval širokou množinu názorů a zájmů 

ve společnosti. Tisk má podle liberální teorie plnit čtyři hlavní funkce: informovat 

veřejnost, podrobně sledovat konání vládní moci, poskytovat prostor pro veřejnou 

diskuzi a vyjadřovat názor veřejnosti, neboli být „hlasem lidu“. Kromě těchto úloh 
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je tisk spojován také s funkcemi jako vyjadřování sdílených hodnot společnosti, 

napomáhání společnosti v adaptování se na změny a odhalování prohřešků proti 

pravidlům společnosti. Podle tohoto přístupu by vydavatelé měli mít svobodu v řízení 

svých periodik, jelikož jsou ve svém důsledku regulovaní svobodným trhem. Jejich 

konání by teoreticky mělo být vždy v souladu s veřejným zájmem, což podle liberální 

teorie zaručuje svobodu, rozmanitost a hodnotnou reprezentaci světa v tisku.56 

Curran a Seaton uvádí, že tradiční liberální teorii tisku je potřeba podrobit 

kritické revizi, jelikož řada premis, ze kterých teorie vychází, již v prostředí 

postmoderních mediálních systémů neplatí. Jedním z problematických bodů je například 

předpoklad, že vydávat tištěné periodikum může svobodně jakýkoli občan na základě 

svého rozhodnutí. Výše vstupních investic potřebných pro vybudování nového tištěného 

periodika se radikálně změnila již se začátkem industrializace tisku a dnes je téměř 

nemyslitelné, že by průměrný člověk disponoval finančním kapitálem potřebným pro 

založení novinového titulu se standardním tištěným nákladem.  

Teorie také nebere v úvahu sílu kapitálu v rámci volného trhu a funkci různých 

institucí občanské společnosti coby prostředku pro dosažení dílčích zájmů veřejnosti. 

V neposlední řadě je potřeba uvědomit si skutečnost, že tisk se stal nedílnou součástí 

zábavního průmyslu a za posledních několik desítek let výrazně snížil podíl politických, 

ekonomických a společenských témat na stránkách svých titulů. Je také otázkou, zda lze 

dnešní tisk stále považovat za pověstného hlídacího psa demokracie. Novinové tituly 

jsou sdruženy do rozsáhlých korporací, jejichž ziskovost ovlivňují politická opatření 

vlády. Vládnoucí politiky na oplátku ovlivňují redakční postoje médií, jelikož podoba 

mediálního obrazu veřejně činných osob má významný vliv v nestabilním názorovém 

prostředí moderní společnosti. Nacházíme se tedy v nebezpečné situaci, kdy mediální 

obraz politiky a politická regulace tisku mohou být ovlivněny kalkulováním 

se vzájemnou podporou obou stran.57  

 

2.2.2. Autoregulační mechanismy britského tisku 

První významnou událostí naznačující odhodlání pokusit se o revizi 

žurnalistických praktik ve Spojeném Království bylo přijetí etického kodexu (code of 

                                                
56 CURRAN, James a Jean SEATON. Power without responsibility: the press,  broadcasting, and new 
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conduct) Národním svazem novinářů (National Union of Journalists) v roce 1936. Ten 

vyzýval novináře k takovému chování, jež nepoškozuje dobré jméno jednotlivých 

žurnalistů, svazu, jejich zaměstnavatele či žurnalistické profese jako takové.58 

Jednotlivé klauzule se týkaly třech hlavních oblastí – chování k ostatním členům svazu, 

chování ve vztahu k zaměstnavateli a profesních standardů. 

I přes dlouhodobou nedůvěru britských novinářů k jakýmkoli snahám vlády 

o ovlivňování kvality periodického tisku či dokonce jeho regulaci byly od konce 40. let 

20. století postupně ustaveny celkem tři Královské komise pro tisk (Royal Commissions 

on the Press). Komise se zabývaly různými aspekty fungování tištěných médií a na 

základě svých zjištění vydávaly konkrétní doporučení.  

 První komise vznikla z iniciativy Národního svazu novinářů a její činnost 

probíhala v letech 1947-1949. Komise vydala řadu doporučení, z nichž asi nejdůležitější 

byla myšlenka založení Ústřední rady pro tisk (General Council of the Press), která 

se měla stát představitelem společných zájmů tiskového průmyslu. Dalšími úkoly Rady 

měla být koordinace náboru a kvalifikace novinářů a průběžná kontrola vysokého 

standardu žurnalistické práce. Rada nakonec vznikla po rozsáhlých diskuzích v roce 

1953, o deset let později se pak přejmenovala na Tiskovou radu (Press Council). Byla 

složená ze zástupců několika profesních organizací, členství v ní bylo dobrovolné a její 

rozhodnutí a doporučení měla nezávazný charakter. 

Druhá komise byla ustavena v roce 1961 s cílem prověřit, zda a jak ovlivňují 

ekonomické a finanční faktory výrobu a distribuci tisku. Jejím ústředním tématem byla 

koncentrace vlastnictví a důsledky, jež by její případný rozmach mohl mít na objektivní 

podobu zpravodajství a svobodu vyjadřování. Závěrem komise konstatovala, 

že neexistuje přijatelné legislativní či ekonomické opatření, které by jednoznačně 

zaručilo diverzifikaci tisku. Zároveň byla zpráva komise kritická vůči tiskovému 

průmyslu, který podle ní adekvátním způsobem nezareagoval na doporučení zprávy 

předchozí komise. Pro případ, že by Tisková rada nezískala v brzké době u tisku 

dostatečnou autoritu, doporučila komise vytvoření regulačního orgánu s pravomocemi 

ukotvenými v legislativních opatřeních. V následujících letech se po určitém naléhání 

složení Tiskové rady rozšířilo o „externí“ členy (lay members), kteří nebyli zaměstnanci 

tiskového průmyslu. V radě byl také nově založen výbor pro stížnosti. 
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V pořadí třetí komise dokončila své zkoumání v roce 1977 a opět označila 

autoregulaci za správný mechanismus kontroly tištěných médií. Stejně jako předchozí 

dvě komise ale zdůraznila, že k tomu, aby nebylo nutné zavést zákonnou regulaci, 

je nezbytná silná pozice Tiskové rady jako garanta profesních standardů. Ve zprávě 

proto Radě doporučila mimo jiné vytvoření nového kodexu chování, zvýšení počtu 

externích členů Rady na celou polovinu nebo zavedení práva na odpověď. 

Podle Currana a Seatona byly všechny tři komise vůči tisku silně kritické, avšak 

nedokázaly navrhnout dostatečně účinná řešení problémů. Vydavatelé se tedy 

ve výsledku úspěšně ubránili jakýmkoli výraznějším zásahům veřejnosti do záležitostí 

tisku. Jedním z důvodů jejich úspěchu byla skutečnost, že sama média mohla jako 

spolutvůrce diskurzu ovlivňovat to, v jakém ideologickém rámci se veřejná diskuze 

o regulaci tisku bude odehrávat. V souladu s filosofií liberální teorie tisku se médiím 

podařilo přesvědčit veřejnost, že svoboda společnosti přímo souvisí s osvobozením od 

principů vnější regulace. Na neúspěchu reformních snah se tak částečně podepsal 

i negativní obraz omezování novinářské profese. Političtí aktéři vnímali podporu 

regulace tisku jako menšinový a v kontextu veřejného mínění riskantní názor.59 

Tisková rada sice na základě závěrečné zprávy třetí komise řadu reformních 

kroků provedla nebo připravila, na konci 80. let ale vláda v reakci na rozmach 

senzacechtivých tendencí tisku zřídila další vyšetřovací komisi, tentokrát vedenou 

Davidem Calcuttem. Ten s ohledem na opakované porušování práva na soukromí 

tištěnými médii doporučil okamžité rozpuštění dosavadní rady a její nahrazení novou 

organizací – Komisí pro stížnosti tisku (Press Complaints Commission). Nová instituce 

zahájila svou činnost v roce 1991 a podle Calcutta měla být posledním pokusem 

o autoregulační usměrnění tisku před tím, než bude zavedena zákonná regulace.60  

Eticky sporné praktiky tisku kritizovalo během následujících let několik dalších 

vyšetřovacích výborů, Komisi pro stížnosti tisku se však podařilo obhájit svou 

legitimitu a tiskový průmysl se tak ubránil dalším snahám o státní intervenci. Od roku 

2006 mohli komisi zasílat své stížnosti také aktéři třetích stran, tedy běžní čtenáři, 

čemuž se do té doby komise usilovně bránila.61 Kritici vyčítali autoregulaci tisku 

prostřednictvím komise dva klíčové nedostatky – instituce se podle nich nikdy zcela 

neosamostatnila od oboru, který ji financoval, a její práce navíc nebyla dostatečně 
                                                
59 CURRAN, James a Jean SEATON. Power without responsibility: the press,  broadcasting, and new 
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60 Press Complaints Commission. History. Dostupné z WWW: < http://www.pcc.org.uk>. 
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efektivní, jelikož neměla oprávnění pracovat důsledně s důkazy a ukládat finanční 

sankce či kompenzace. Tiskový průmysl ji neakceptoval jako autoritativní orgán, 

ale považoval ji za „menší zlo“ v porovnání se zákonnou regulací. Její hlavní funkcí 

tak nakonec zůstalo napomáhat neformálnímu usmiřování pobouřené veřejnosti 

a tisku.62 

Fungováním britského tisku se od roku 2003 opakovaně zabývala také Zvláštní 

komise pro kulturu, média a sport (Select Committee on Culture, Media and Sport) 

dolní komory britského parlamentu. Vydala řadu doporučení, v nichž mimo jiné 

nabádala Komisi pro stížnosti tisku, aby konala důraznější kroky v případech podezření 

na porušení etických standardů žurnalistiky. Mezi takové případy patřil například 

incident bývalého reportéra týdeníku News of the World Clivea Goodmana 

a soukromého detektiva Glenna Mulcairea, kteří byli v roce 2007 odsouzeni 

za nezákonné odposlouchávání telefonních hovorů členů královské rodiny.63 Kromě 

tohoto případu se parlamentní komise zabývala také množstvím dalších otázek a ve své 

zprávě z roku 2010 vydala více než stovku doporučení týkajících se mimo jiné soudních 

příkazů, soukromí, urážek na cti, činnosti Komise pro stížnosti tisku a standardů 

chování tištěných médií. 

Dosud pravděpodobně nejrozsáhlejší kritiku odborné i laické veřejnosti 

na mezinárodní úrovni vyvolalo odhalení neetických a nezákonných praktik bulvárního 

týdeníku News of the World v roce 2011. Vyšlo najevo, že redaktoři jednoho 

z nejstarších britských periodik běžně využívali telefonní odposlechy jako zdroj 

informací a sledovali nejen hovory celebrit a politiků, ale také například obětí trestných 

činů z řad veřejnosti, jako byla zmizelá a posléze zavražděná školačka Milly Dowler 

a její rodina. Zároveň byla odhalena rozsáhlá spolupráce s policejními orgány, které 

novináři upláceli za poskytnutí neveřejných informací. Pod tlakem kritiky se mediální 

podnikatel Rupert Murdoch na začátku července 2011 nakonec rozhodl zastavit 

vydávání týdeníku patřícího do jeho vydavatelství News Corporation. V reakci na tuto 

kauzu ustavil jen několik dní poté britský ministerský předseda David Cameron další 

vyšetřovací komisi, tentokrát pod vedením soudce Lorda Levesona (Lord Justice 

Leveson). Závěry rozsáhlého vyšetřování komise shrnula v obsáhlém dokumentu 

o téměř dvou tisících stranách, vydaném v listopadu 2012.  
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Hned úvodní věta shrnující zprávy naráží na skutečnost, že otázka regulace 

britského tisku je dlouhodobý a opakující se problém: „Po sedmé za méně než 

sedmdesát let vychází na základě vládní iniciativy zpráva zabývající se otázkou tisku.“64 

Nejzásadnějším doporučením komise bylo vytvoření nového orgánu pro kontrolu 

standardů tisku. Ten měl být nezávislý na vládě i tiskovém průmyslu a opírat 

se o legislativní úpravu, která by měla zaručit větší efektivitu.65 Tento návrh souvisel 

s kritikou dosavadní Komise pro stížnosti tisku, které se podle Levesona nepodařilo 

získat dostatečnou autoritu a plnit své cíle.   

Po téměř dvou letech příprav zahájila v září 2014 činnost nová kontrolní 

instituce – Nezávislá organizace pro standardy tisku (Independent Press Standards 

Organisation – IPSO). Hlavním úkolem IPSO je zajistit udržení vysokých profesních 

standardů žurnalistiky ve Spojeném království. Organizace dohlíží na dodržování zásad 

Kodexu novinářské práce a na rozdíl od Komise pro stížnosti tisku má právo požadovat 

po médiích dodatečné zveřejnění opravných nebo doplňujících informací a v případě 

zvlášť závažného porušení Kodexu může uložit příslušnému subjektu i finanční sankci. 

V neposlední řadě tento kontrolní orgán prošetřuje podněty a stížnosti veřejnosti.66 

Nový regulatorní orgán sice disponuje většími pravomocemi než jeho 

předchůdce, ani jemu se však zatím nepodařilo vybudovat dostatečnou důvěru 

a podporu napříč tiskovým odvětvím. Většina tištěných titulů se sice k dobrovolné 

smluvní spolupráci a tedy dodržování stanovených pravidel zavázala, několik 

významných britských deníků (The Guardian, The Financial Times, The Independent 

a London Evening Standard) však prozatím odmítlo do organizace vstoupit.67 Jejich 

rozhodnutí nepodřídit se novému systému regulace může vyvolávat pochybnosti, zda 

bude IPSO schopná opravdu důsledně uplatňovat pravomoci, jež jí byly svěřeny. Tuto 

podmínku totiž explicitně zmiňuje shrnující zpráva komise Lorda Levesona: „Pokud 

nebudou v novém regulačním systému zahrnuta všechna významná vydavatelství, 

nemůže být tento systém považován za dostatečně efektivní.“68 Pokud tedy regulatorní 

                                                
64 An inquiry into the culture, practices and ethics of the press: executive summary and recommendations. 
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67 New press self-regulation body 'not a fake', says Ipso chairman. BBC. Dostupné z WWW: 
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orgán nedisponuje dostatečně silným mandátem od všech vydavatelů významných 

tištěných periodik, těžko bude možné sjednotit profesní pravidla a najít potřebný 

konsenzus pro nastavení dlouhodobě udržitelných pravidel regulace. 

 

2.2.3. Ochrana soukromí 

V právním systému Spojeného království neexistuje předpis přímo definující 

obecné právo na soukromí. Existuje nicméně řada legislativních úprav, které poskytují 

možnost vymáhání ochrany soukromí. V roce 1998 byl přijat Zákon o lidských právech 

(Human Rights Act 1998) jehož cílem bylo umožnit integraci evropské Úmluvy 

o ochraně lidských práv do britského právního systému. Tento krok byl pro občany 

Spojeného království historicky první garancí práva na soukromí.69 Do té doby měli 

Britové možnost obracet se v rámci Úmluvy k Evropskému soudu pro lidská práva 

ve Štrasburku. 

Jedním z často používaných obecných zákonů, které britské soudy zohledňují při 

ochraně soukromí, je porušení práva na ochranu informací důvěrného charakteru 

(breach of confidence).70 Ochranu soukromí upravuje také Zákon o ochraně dat z roku 

1998 (Data Protection Act 1998), zapovídající užití informací osobní povahy k jinému 

účelu, než ke kterému byly shromážděny. Zákon zároveň zakazuje sledování 

komunikace bez souhlasu alespoň jedné z dotčených stran, odposlouchávání 

telefonických hovorů je tedy podle tohoto paragrafu nezákonné. Nakládání s osobními 

daty zákon naopak povoluje v případě použití pro umělecké, literární a zpravodajské 

účely. U některých typů trestných činů, jako je například znásilnění a některé další 

přečiny sexuální povahy, může však soud i přes to nařídit povinné utajení osobních 

údajů obětí. 

Stejně jako v českém právním prostředí je ve Velké Británii diskutována otázka 

práva na soukromí veřejně exponovaných osob. Podle Frosta mají média právo zabývat 

se rozporným jednáním osob, které se z různých důvodů staly aktéry veřejného života, 

ať už jde o slavné osobnosti, královskou rodinu, politiky či osoby vlivné pouze v rámci 

lokálních komunit. Je potřeba přijmout fakt, že právo na soukromí nemůže mít 

univerzální rozsah, ale bude se vždy lišit napříč společností. Pokud někdo dobrovolně 

zastává funkci nebo pozici, se kterou je spojena vyšší míra odpovědnosti vůči 
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veřejnosti, měl by zároveň být schopen tolerovat určitá omezení práva na své soukromí. 

Na druhou stranu je důležité, aby každé narušení osobního soukromí, ať už 

prostřednictvím médií či jiným způsobem, bylo vždy ospravedlnitelné legitimním 

kritériem veřejného zájmu.71  
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3. Etika novinářské profese72 
Mediální etika ve smyslu systému preferovaných způsobů chování má leccos 

společného s legislativní regulací, jelikož oba systémy se pokouší přimět média k určité 

formě žádoucího nebo zodpovědného chování. Avšak zatímco zákony nařizují pevné 

hranice toho, co se ve společnosti smí a (v častějších případech) co se nesmí, etické 

normy představují spíše návod, jaké chování je v dané kultuře žádoucí nebo naopak 

nežádoucí. Rozdíl je také v tom, že zatímco hranice zákona jsou zpravidla jasně určené 

a jejich vědomé porušení je sankcionováno trestem, hranice etického jednání nejsou 

zdaleka tak rigidní a mohou se proměňovat v závislosti na času i sociálním kontextu. 

Belsey a Chadwicková tvrdí, že ač je nezbytná, legislativní regulace sama o sobě 

nezaručí vysokou úroveň fungování médií. Pro kvalitní žurnalistiku není potřeba jen 

garance práv pro novináře a zákonné restrikce pro média. V ideálním případě by tyto 

aspekty mělo doplnit také dodržování jistých standardů etiky.73 Pokud si média chtějí 

zachovat důvěru veřejnosti, stěží mohou spoléhat jen na usměrňování rukou zákona. 

Svůj přínos společnosti by měla ve vlastním zájmu deklarovat také morální integritou, 

například zavázáním se k dodržování určitého souboru etických pravidel. Téměř 

všechny demokratické společnosti očekávají od médií určité standardy etického jednání 

a v řadě zemí dnes najdeme soubory pravidel – kodexy – vytvořené profesními 

organizacemi, mezioborovými sdruženími či legislativními orgány. Kodexy mají 

zpravidla podobu výčtu zákazů a doporučení, které slouží novinářům jako vodítka při 

řešení různých morálních dilemat.74 Podrobněji se ke kodexům vrátíme v jedné 

z následujících kapitol. 

 

3.1. Základní přístupy k etice 

Etika je filozofická disciplína zabývající se studiem lidského jednání, respektive 

morálními aspekty a normami lidského chování. Jedna z nejobecnějších definic říká, 

že etika se zabývá tím, co je správné a co nesprávné.75 Podle Thompsonové se etika 

nezabývá pouze průměrnými standardy chování, ale jde v ní spíš o hledání základních 
                                                
72 Po dohodě s vedoucím práce neodkazujeme v této kapitole na publikaci Patricka L. Plaisanceho. 
Jako zdrojovou literaturu využíváme zejména práce Ethics & journalism Karen Sandersové a Journalism 
ethics and regulation Chrise Frosta, které jsou z obsahového hlediska její plnohodnotnou alternativou. 
73 BELSEY, Andrew a Ruth CHADWICK. Ethics as a Vehicle for Media Quality. European Journal of 
Communication, s. 465. 
74 FROST, Chris. Journalism ethics and regulation, s. 264. 
75 THOMPSON, Mel. Přehled etiky, s. 11. 
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hodnot, podle nichž bychom mohli žít za předpokladu, že povedou ke spravedlnosti 

a štěstí.76 

Z historického pohledu patří etika mezi disciplíny filozofie s vůbec nejdelší 

tradicí – intenzivně se jí zabývali již filozofové starého Řecka. Tradiční přístupy 

ke studiu etiky rozděluje Thompsonová do třech kategorií.77 Konsekvencionalistická 

etika, do níž patří utilitarianismus zastoupený anglickými filozofy Jeremy Benthamem 

a Johnem Stuartem Millem, zkoumá jednání z hlediska jeho důsledků. Podle nich 

zvažuje, zda jednání je, nebo není správné. Etika ctnostní se zabývá studiem ctností, 

neboli vlastností tvořících základ dobrého života, a mravních postojů, které podporují 

jejich rozvoj. Racionalistická etika (Karen Sandersová ve svém dělení tento druh 

přístupu označuje jako etiku deontologickou78), reprezentovaná předně Immanuelem 

Kantem, pak vychází z předpokladu, že existují absolutní mravní principy, které 

jemožné poznat čistým rozumem, případně prostřednictvím božího přikázání. 

Pro úplnost uveďme, že kromě těchto přístupů existují také názorové proudy, 

které etiku jako předmět objektivního zkoumání zpochybňují. Etický relativismus 

neuznává existenci univerzálních hodnot uplatnitelných v individuálních případech 

morálních konfliktů, a tudíž ani smysl formulování etických norem. Nekognitivní 

přístup chápe etiku jako výroky, které nemohou být nikdy objektivně poznatelné. Etický 

jazyk nevypovídá o ničem jiném, než jsou pocity a preference osoby, která ho používá. 

Specifickým způsobem etiku ve svých úvahách zpochybňují také Ludwig Wittgenstein, 

Friedrich Nietzsche a představitelé filosofie existencionalismu.79 

 

3.2. Etika tištěných médií 

„Ti, kteří se svým způsobem chovají jako soudobí kazatelé, vzbuzují často 

dojem, že nerespektují vyšší autoritu než sami sebe, přesvědčení o tom, že se nemusí 

nikomu zodpovídat. (...) Jakými mravními zákony se řídí chování novinářů? Kdo stráží 

strážce?“80 

                                                
76 THOMPSON, Mel. Přehled etiky, s. 14. 
77 THOMPSON, Mel. Přehled etiky, s. 20. 
78 SANDERS, Karen. Ethics & journalism, s. 15. 
79 SANDERS, Karen. Ethics & journalism, s. 22-23. 
80 SANDERS, Karen. Ethics & journalism, s. 29-30. 
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Pokud se zaměříme na novinářskou etiku, respektive etiku tištěných médií, 

budeme se jí zabývat ve smyslu aplikované etiky.81 Tento přístup zkoumá působení 

principů etiky v praxi a posuzuje morální aspekty konkrétních rozhodnutí ve vztahu 

k teoriím etiky. Během své každodenní práce mohou novináři narazit na celou řadu 

morálních dilemat. Často se může jednat konkrétně o konflikt úzce související 

s tématem této práce – střet práva veřejnosti na informace a práva na osobní soukromí. 

Právo každého občana být kvalitně informován o tématech a událostech týkajících 

se správy země je klíčová podmínka umožňující svobodné a odpovědné politické 

rozhodování veřejnosti. Tento argument je však zároveň často zneužíván jako záminka 

pro zveřejnění senzacechtivého obsahu, jehož hlavním cílem není informovat veřejnost 

o závažných skutečnostech, ale zvýšit sledovanost nebo prodejnost titulu.82 

Média fungující v demokratickém systému by z normativního hlediska měla mít 

zájem na ochraně jeho základních hodnot a principů, jako jsou podpora plurality názorů, 

tolerance, ochrana svobody a práv jedinců a v neposlední řadě zmiňovaná ochota 

přijmout adekvátní odpovědnost za své konání. V úvahách o společenské odpovědnosti 

médií, respektive tisku, bychom se však měli pokusit vyhnout přílišnému idealismu. 

Z formálního ekonomického hlediska totiž vydávání tištěných periodik není – 

přinejmenším v kontextu prostředí deregulovaného trhu – o mnoho více nežli standardní 

podnikatelskou činností, provozovanou za účelem finančního zisku. Podle Frosta 

je důležité si uvědomit, že primárním zájmem majitelů a vydavatelů zpravidla není 

šíření vznešených myšlenek a názorů, ale generování zisku a ekonomická profitabilita.83  

Na druhou stranu, je-li cílem této práce kritické hodnocení obsahu mediálního 

diskurzu, nemůžeme se zcela vzdát představy, že má smysl o určitém, byť normativním, 

vztahu médií a společnosti uvažovat. Zároveň bychom však měli konstatovat, 

že si v kontextu analýzy uvědomujeme řadu omezení a problémů spojených s chápáním 

role médií ve vztahu ke společnosti a společenské odpovědnosti. 

Vraťme se nyní k otázce mediální etiky. Za nejvhodnější perspektivu pro 

hodnocení žurnalistické etiky a usilování o ní považuje Sandersová přístup ctnostní 

etiky, zmíněný v přechozí podkapitole. V Aristotelově pojetí jsou ctnosti ty vlastnosti, 

které jedinci umožní dosáhnout cíle a smyslu bytí (v řečtině telos), za který považoval 

stav štěstí, blaženosti a osobní prosperity – nejvyšší dobro (eudaimonia). Ctnosti pro něj 
                                                
81 THOMPSON, Mel. Přehled etiky, s. 13. Kromě etiky aplikované autorka rozlišuje tři další teoretické 
přístupy – normativní etiku, metaetiku a deskriptivní etiku. 
82 FROST, Chris. Journalism ethics and regulation, s. 10. 
83 FROST, Chris. Journalism ethics and regulation, s. 47. 
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nejsou jen sklony k určitému způsobu chování, ale také tzv. dokonalosti charakteru; 

přirozená a obecně platná dobra, mající hodnotu sama o sobě. Každá ctnost obsahuje 

také prvek praktického rozumu (v řečtině phronesis), ctnostné chování tedy úzce souvisí 

s osobní zkušeností jedince.84 Je pochopitelné, že začínající redaktor pravděpodobně 

nebude disponovat praktickou moudrostí a úsudkem kolegy s mnohaletou žurnalistickou 

praxí. Kromě charakteru, praktického úsudku a zkušenosti by podle Sandersové novinář 

měl být vybaven schopností empatie, tedy kultivovanosti v oblasti emocí.  

Ctnostný akt je jednání, ke kterému má jedinec spontánní sklon, ale zároveň 

náležitý důvod – konání je tedy v souladu s emocemi.85 Poslední myšlenka vztahující se 

ke ctnostní etice je princip teleologie, tedy důraz na důsledek jednání, nikoli konání 

samo o sobě. Sandersová uvádí teleologii v souvislosti s konceptem profesních 

a oborových cílů, které by podle ní mohli představovat „ideální regulativ“ (regulative 

ideal). Tento přístup za morálně ctnostnou profesi nebo zaměstnání považuje takové 

obory, které svou činností přispívají k podstatnému dobru člověka. Správnost 

profesionálního jednání je potom posuzovaná podle toho, do jaké míry se podílí na 

naplnění cílů příslušné profese.  

Stanovit ideální regulativy žurnalistiky je samozřejmě podstatně složitější než 

v případě oborů jako medicína a právo, jež ze své podstaty očividně usilují o lidské 

dobro, ať už ve smyslu zdraví nebo spravedlnosti. Obecně můžeme konstatovat, že 

práce novináře je především práce s informacemi a informačním obsahem. Chceme-li 

tedy přisoudit žurnalistice jako profesi nějaký konkrétní cíl, ke kterému by směřovalo 

ctnostné chování novinářů, mohli bychom se ho pokusit definovat jako sběr 

a zpracování informací a jejich následná distribuce ve veřejném prostoru v souladu 

s kritérii pravdivosti a sociální kultivovanosti. Přijmeme-li platnost podobného kritéria, 

za etické můžeme považovat takové jednání novináře, jež bude v souladu s tímto 

regulativem. 

 

3.2.1. Etické kodexy 

Doposud jsme o vztahu médií a etiky uvažovali v teoretické, zejména normativní 

rovině. Etické standardy vážící se k novinářské práci ale nejsou jen předmětem 

akademického diskurzu, v rozvinutých demokratických společnostech se jimi zabývají  

                                                
84 SANDERS, Karen. Ethics & journalism, s. 33. 
85 SANDERS, Karen. Ethics & journalism, s. 35. 
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sami žurnalisté. V souvislosti s autoregulačními mechanismy britského tisku jsme 

se zmínili o dlouhodobě projevované nevoli tamních mediálních institucí vůči pokusům 

o vnější regulaci tisku. Podobně odmítavý postoj k regulačním (i autoregulačním) 

mechanismům zaujala také československá média v porevolučním období začátku 90. 

let 20. století. Po dlouhém období cenzury a totalitního režimu vnímali novináři jakékoli 

snahy o zásah do fungování médií jako omezování svobody slova.86  

Je pochopitelné, že se média ve snaze udržet pro své fungování 

co nejsvobodnější prostředí brání zásahům státu a dalších institucí. Na druhou stranu 

bezpochyby vnímají tlak veřejnosti a různé apely na jejich zodpovědné chování. 

Důkazem toho, že morální aspekty jejich činnosti nejsou sdělovacím prostředkům zcela 

lhostejné, jsou právě etické kodexy. Jejich prostřednictvím mají novináři možnost 

deklarovat respektování základních etických zásad při výkonu svého povolání. Frost 

poznamenává, že v podstatě všechny demokratické země vyžadují od médií dodržování 

určitých standardů etického chování. Kodexy jsou v zásadě seznamy doporučení 

a zákazů sloužící jako průvodce novináře v bludišti morálních dilemat, ve kterém 

se ocitá při každodenní práci.87 

Důsledné dodržování etických kodexů může pro žurnalistiku jako profesi 

představovat několik výhod. Sdílení systému hodnot reprezentuje jednotu novinářské 

obce a deklaruje vědomí odpovědnosti vůči veřejnosti. Kolektivním závazkem 

k dodržování kvality dávají média odborné i široké veřejnosti najevo svou vůli 

respektovat určité standardy chování a profesní postupy. Pro mediální profesionály 

mohou kodexy plnit funkci disciplinární (uplatňování sankcí při nedodržení pravidel) 

i výchovnou (vytyčení profesních standardů a nabádání k jejich dodržování). Belsey 

a Chadwicková zmiňují také funkci „utopickou“, představující určitý ideál, o nějž 

by měli mediální profesionálové ve své praxi usilovat.88 

Etický kodex novináře zpravidla sestavují a přijímají odborové organizace, státní 

instituce, či přímo jednotlivé redakce. V České republice je takovým dokumentem 

Etický kodex novináře, vypracovaný a přijatý v roce 1998 Syndikátem novinářů České 

republiky, nezávislou organizací sdružující mediální profesionály. Členství v ní je 

dobrovolné, pro členy je dodržování kodexu závazné. Kodex upravuje tři hlavní okruhy 

                                                
86 MORAVEC, Václav. Etika a česká média. In. JIRÁK, Jan, Josef BERÁNEK a Silvie HEKERLOVÁ. 
10 let v českých médiích, s. 53. 
87 FROST, Chris. Journalism ethics and regulation, s. 265. 
88 BELSEY, Andrew a Ruth CHADWICK. Ethics as a Vehicle for Media Quality. European Journal of 
Communication, s. 467. 
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– právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace, požadavky na vysokou 

profesionalitu v žurnalistice a důraz na důvěryhodnost, slušnost a serióznost médií.89 

Kromě Syndikátu má svůj etický kodex většina nejvýznamnějších vydavatelství 

působících v ČR, případně přímo redakce jednotlivých deníků a magazínů.  

Základní principy autoregulačních mechanismů tisku ve Spojeném království 

jsme již popsali v samostatné kapitole. Kromě zmiňovaného Etického kodexu 

Národního svazu novinářů byl v roce 2011 (tedy v období počátku kauzy týdeníku 

News of the World) z hlediska autoregulace důležitým dokumentem také Kodex 

novinářské praxe (Editor‘s Code of Practice) přijatý v roce 1991 tehdejší Komisí pro 

stížnosti tisku (Press Complaints Commission). Již zmiňovaná kontrolní organizace 

IPSO, která v roce 2014 nahradila původní komisi, převzala kodex od svého 

předchůdce, soupis základních etických norem tedy prozatím zůstal beze změny.90  

Kodex představoval a představuje hlavní pilíř britského systému autoregulace 

a základní měřítko etických norem garantující práva jednotlivců i právo veřejnosti 

na informace. Dokument upravuje 16 hlavních tematických okruhů, s nimiž se novináři 

mohou setkat při výkonu své profese. Patří mezi ně mimo jiné problematika soukromí, 

přesnosti zveřejňovaných informací, uplácení, agresivních a nátlakových praktik nebo 

ochrany zdrojů a dětí a mladistvých.91 Jeho součástí je také výčet výjimek platných 

pro konání ve veřejném zájmu, zmiňovaný v jedné z předchozích kapitol. 

 

3.2.2. Etické aspekty využívání informací z odposlechů 

Využívání telefonních odposlechů jako zdroje informací je bezpochyby složitou 

otázkou z hlediska legislativního i etického. Konstatovali jsme, že v obou právních 

systémech – tedy českém i britském – neexistuje všeobecně platný předpis upravující 

tuto problematiku a záleží vždy na soudech, jak posoudí individuální případy ohrožení 

osobnostních práv. Absence jednoznačné legislativní úpravy poskytuje prostor pro 

dohady, v jakých případech je tento způsob získávání informací ospravedlnitelný nejen 

z hlediska práva, ale také etiky novinářské profese. Novináři by proto měli vždy pečlivě 

                                                
89 Etický kodex. Syndikát novinářů ČR, z.s. Dostupné z WWW: <http://www.syndikat-
novinaru.cz/etika/kodex/>. 
90 Editors' Code of Practice. Independent Press Standards Organisation. Dostupné z WWW: 
<https://www.ipso.co.uk/IPSO/cop.html>. 
91 Editor’s Code of Practice. Press Complaints Commission. Dostupné z WWW: 
<http://www.pcc.org.uk/cop/practice.html >. 
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zvážit, zda je informace získaná prostřednictvím telefonního odposlechu natolik 

závažná a hodnotná, že převáží narušení práva na soukromí dotyčných osob. 

Určitým vodítkem mohou být pro novináře etické kodexy, ty však často 

neupravují problematiku odposlechů konkrétním způsobem. Kodex českého Syndikátu 

novinářů obsahuje v tomto ohledu pouze doporučení obecného charakteru. 

V závěrečném bodu první části uvádí, že novinář je povinen: „Nepoužívat nepoctivé 

prostředky k získání informace, fotografie nebo dokumentu nebo využívat k tomu dobré 

víry kohokoliv. Nepoctivost prostředků je při tom třeba posuzovat v souvislosti 

s veřejným zájmem na publikování příslušné informace.“92 Výjimkou z pravidla jsou 

tedy případy, kdy je veřejný zájem na publikování informace natolik zřejmý, že ho lze 

upřednostnit před právem osobnostním. K otázce soukromí se vztahuje také bod c. třetí 

části dokumentu. V něm se uvádí, že povinností novináře je: „Respektovat soukromí 

osob, zejména dětí a osob, které nejsou schopny pochopit následky svých výpovědí.“93 

Do britského Kodexu novinářské praxe bylo využívání materiálů získaných 

skrytým nahrávacím zařízením nebo odposlechem telefonních hovorů zařazeno v roce 

1993.94 Po určitých úpravách bylo v bodu 10 Kodexu uvedeno: „Tisk nesmí publikovat 

nebo usilovat o informace získané používáním skrytých kamer, odposlouchávacích 

zařízení, zachycením telefonních hovorů, zpráv nebo e-mailů, neoprávněným 

odstraněním dokumentů nebo fotografií, nebo neoprávněným nahlížením do soukromých 

materiálů digitální povahy. Vyhnutí se tomuto předpisu, včetně využití 

zprostředkovatelů nebo prostředníků, lze obecně ospravedlnit pouze ve vztahu 

k veřejnému zájmu a pouze za předpokladu, že informace nelze získat žádným jiným 

způsobem.“95 

Je zřejmé, že žurnalisté nemají v otázce využívání informací z odposlechů 

k dispozici jasně ohraničená pravidla nebo postupy. Jak jsme již zmínili, koncept 

veřejného zájmu postrádá jednoznačně definovaný výklad a jeho význam poskytuje 

značný prostor pro individuální interpretaci. Rozhodování o využití informací z tohoto 

typu zdrojů proto klade na novináře vysoké nároky související s profesními a etickými 

standardy. 
                                                
92 Etický kodex. Syndikát novinářů ČR, z.s. Dostupné z WWW: <http://www.syndikat-
novinaru.cz/etika/kodex/>. 
93 Etický kodex. Syndikát novinářů ČR, z.s. Dostupné z WWW: <http://www.syndikat-
novinaru.cz/etika/kodex/>. 
94 The Evolving Code of Practice. Code of Practice. Press Complaints Commission. Dostupné z WWW: 
<http://www.pcc.org.uk/cop/evolving.html>. 
95 Editor’s Code of Practice. Press Complaints Commission. Dostupné z WWW: 
<http://www.pcc.org.uk/cop/practice.html >. 
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4. Metodologická východiska analýzy 
V předchozích kapitolách jsme stručně vyložili vybrané teoretické koncepty 

související s kvalitativními požadavky na fungování médií, legislativní i profesní 

regulací tisku a etickými normami spojenými s povoláním novináře. V následující části 

se zaměříme na představení metodologických konceptů a postupů, jež využijeme 

v závěrečné části této práce – kvalitativní analýze mediálních obsahů. Jak jsme již 

zmínili v předchozích kapitolách, výzkum bude metodologicky vycházet z principů 

kritické diskurzivní analýzy. 

4.1. Kritická diskurzivní analýza 

Kritická diskurzivní analýza (pro zjednodušení pro ni budeme v textu používat 

také zkratku KDA) je výzkumný přístup zaměřující se na rozsáhlejší textové jednotky 

(diskurzy), jež zkoumá z perspektivy kritické lingvistiky.96 Je to relativně mladé 

sociálně-vědní paradigma, jehož počátky se datují k přelomu 60. a 70. let 20. století, 

jako ucelený akademický proud se však ustálilo až na počátku 90. let. Teoretické kořeny 

KDA můžeme najít nejen v klasické rétorice, textové lingvistice a sociolingvistice, 

ale také v aplikované lingvistice, pragmatice či funkční systémové lingvistice Michaela 

Hallidaye, k níž se krátce vrátíme v kapitole představující KDA v pojetí Normana 

Fairclougha.  

Při zkoumání a interpretaci významů textu pracuje KDA se sociologickými 

koncepty jako ideologie, moc, hierarchie, gender a další. Mezi nejčastěji zkoumanou 

problematiku patří otázky genderu, rasismu, mediálního diskurzu nebo zkoumání 

identity. Pro účely svého zkoumání využívá KDA širokou škálu metodologických 

postupů, od malých kvalitativních případových studií, přes sběr rozsáhlých dat v terénu 

až po etnografický výzkum. Mezi hlavní představitele moderní KDA se (mezi jinými) 

řadí Norman Fairclough, Ruth Wodak a Teun van Dijk, jejichž myšlenky nám také 

poslouží jako základ pro konstrukci teoretického rámce následné obsahové analýzy. 

  

4.1.1. Terminologie a východiska kritické diskurzivní analýzy  

 KDA je specifickým přístupem k analýze diskurzu, tedy zkoumání skutečných 

a často rozsáhlých společenských interakcí jazykového, případně částečně jazykového 
                                                
96 WODAK, Ruth. What CDA is about – a summary of its history, important concepts and its 
developments, s. 2. 
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charakteru.97 Diskurz můžeme definovat jako soubor textů a výpovědí ke specifickému 

tématu, které kolují ve společnosti, podílejí se na budování významu a zároveň určitým 

způsobem reflektují mocenské uspořádání společnosti. Novodobé pojetí termínu diskurz 

představil v 60. letech 20. století Michel Foucault, podle něhož je diskurz anonymní 

a v rámci určité epistémé (pole poznání) prostupuje všemi jejími populárními, 

vědeckými, literárními, uměleckými a dalšími texty. Při zkoumání diskurzů tedy nejsou 

důležití autoři, ale soubory výpovědí k určitému tématu a vztah dané výpovědi (textu) 

k ostatním výpovědím.98  

Norman Fairclough termín diskurz vymezuje vůči Saussureovu pojetí užití 

jazyka či “parole” jako individualistického pojmu bez sociálního kontextu. Na rozdíl 

od tohoto konceptu tvrdí, že užití jazyka se prolíná do společenských vztahů a procesů, 

které systematicky ovlivňují proměny jeho vlastností včetně jazykových forem 

objevujících se v textech. Jinými slovy, KDA chápe diskurz jako formu společenské 

praxe. Takové pojetí předpokládá dialektický vztah mezi diskurzivní událostí 

a souvisejícími strukturami – diskurz je tvořen strukturami, ale zároveň přispívá 

k utváření, přetváření, reprodukci a transformaci struktur.99 Diskurz je společensky 

konstitutivní, tj. utváří situace, objekty vědomosti, společenské identity a vztahy mezi 

lidmi a skupinami lidí. Napomáhá udržet a reprodukovat společenský status quo, 

zároveň však přispívá k jeho transformaci.  

V moderní společnosti má podle Fairclougha diskurz ve srovnání s před-moderní 

dobou podstatně výraznější podíl na utváření a reprodukci mocenských vztahů 

a společenských identit.100 Způsob, jakým jsou v diskurzivní praxi reprezentována 

témata či osoby, může mít významné ideologické důsledky. Předpokládá se, že mohou 

přispívat k tvorbě a reprodukci nerovného rozložení moci, například mezi sociálními 

vrstvami, muži a ženami, etnickými či kulturními menšinami a většinovou společností 

apod. KDA si klade za cíl soustavně poukazovat na tyto zpravidla ne zcela zřejmé 

aspekty diskurzu, jelikož je to právě skrytá povaha ideologických a mocenských aspektů 

textu, jež podmiňuje jejich účinnost.101 

                                                
97 FAIRCLOUGH, Norman a Ruth WODAK. Critical Discourse Analysis, s. 258. 
98 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií, s. 170. 
99 FAIRCLOUGH, Norman. Critical discourse analysis: the critical study of language, s. 58-59. Pro 
zpracování výkladu Faircloughova pojetí KDA jsme využili jeho ucelenou publikaci Critical discourse 
analysis: the critical study of language namísto práce Analysing discourse: textual analysis for social 
research, uvedené v tezích práce. 
100 FAIRCLOUGH, Norman. Critical discourse analysis: the critical study of language, s. 97. 
101 FAIRCLOUGH, Norman a Ruth WODAK. Critical Discourse Analysis, s. 258; FAIRCLOUGH, 
Norman. Critical discourse analysis: the critical study of language, s. 132. 
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KDA nechápe jazyk jako mocný sám o sobě, mocným se podle ní stává 

až ve chvíli, kdy ho pro své potřeby využívají mocní lidé. KDA vnímá jazyk v neustálé 

jednotě se společenskými jevy, z toho důvodu je jazyk svázaný se společenskou mocí 

několika způsoby – jazyk je ukazatelem a vyjádřením moci, roli hraje také v boji o moc 

a při jejím zpochybňování. Moc se neodvozuje z jazyka jako takového, jazyk však lze 

naopak využít jako prostředek ke zpochybnění moci, jejímu narušení, pro krátko- 

i dlouhodobou změnu způsobu její distribuce. Stručně řečeno, kritickou diskurzivní 

analýzu zajímají způsoby, jakými jsou lingvistické tvary využívány pro vyjádření moci 

a manipulaci s ní.102 

Z uvedeného popisu principů KDA můžeme usuzovat, že se tento směr hlásí 

k tradici levicové či neomarxistické kritiky společnosti. Ostatně sami jeho představitelé 

toto zařazení nepopírají. Za předchůdce KDA je často označována kritická teorie 

a Frankfurtská škola, řada teoretiků odkazuje na koncept hegemonie Antonia Gramsciho 

nebo navazuje na Johna Thompsona a jeho pojetí ideologie.103 Levicový charakter 

tohoto přístupu ale indikuje především kritický pohled na mocenské vztahy a nerovné 

uspořádání kapitalistické společnosti, stejně jako explicitně deklarovaná podpora skupin 

podřazených dominantní moci, kterou vyjadřuje například Teun van Dijk: 

„Výzkum KDA kombinuje dříve poněkud pompézně označovanou „solidaritu 

s utlačovanými“ s postojem disentu a opozice vůči těm, kdo zneužívají text a řeč pro to, 

aby nastolili, potvrdili nebo legitimizovali jejich zneužití moci. Na rozdíl od řady 

dalších vědeckých teorií KDA nepopírá, ale otevřeně vyjadřuje a obhajuje svůj vlastní 

sociopolitický postoj. KDA je předpojatá – a je na to hrdá.“104 

Praktické shrnutí základních tezí KDA nabízí Fairclough a Wodaková. V rámci 

analýzy přepisu rozhlasového rozhovoru s někdejší předsedkyní vlády Spojeného 

království Margaret Thatcherovou popisují osm základních principů této metodiky:105 

 

1. KDA se věnuje společenským problémům. Zabývá se analýzou 

lingvistických a sémiotických aspektů společenských procesů 

a problémů, nezaměřuje se však na samotný jazyk nebo jeho užití, ale 

na částečně jazykový charakter společenských a kulturních procesů 
                                                
102 WODAK, Ruth. What CDA is about – a summary of its history, important concepts and its 
developments, s. 10-11. 
103 WODAK, Ruth. What CDA is about – a summary of its history, important concepts and its 
developments. 
104 DIJK, Teun A. van. Multidisciplinary CDA: a plea for diversity, s. 96. 
105 FAIRCLOUGH, Norman a Ruth WODAK. Critical Discourse Analysis, s. 271-280. 
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a struktur. KDA je ze své podstaty interdisciplinární, pro své účely 

kombinuje perspektivy různých disciplín a funguje jako doplněk 

rozšířených typů sociálních a kulturních analýz.  

2. Mocenské vztahy jsou diskurzivní. Značná část studií KDA 

se zaměřuje na diskurzivní reprodukci mocenských vztahů. KDA zajímá 

postavení a vývoj mocenských vztahů „v rámci diskurzu“, tedy 

v konkrétních diskurzivních událostech, ale také uplatňování moci „nad 

diskurzem“, neboli dlouhodobé formování diskurzivních praktik a řádů 

diskurzu. 

3. Diskurz utváří společnost a kulturu. Vztah diskurzu ke společnosti 

a kultuře je však dialektický, formují a transformují se vzájemně. 

Diskurzivně jsou tvořeny tři hlavní sféry společenského života – 

reprezentace světa, společenské vazby mezi lidmi a společenské a osobní 

identity jednotlivců. Tato myšlenka je v souladu s multifunkční teorií 

jazyka formulovanou Michaelem Hallidayem, k níž se krátce vrátíme 

v následující kapitole. 

4. Diskurz má ideologický charakter. Ideologie je určitý způsob 

reprezentace a konstrukce společnosti, reprodukující nerovné mocenské 

vztahy, vztahy nadřazenosti a vykořisťování. Jsou to často (ne však vždy) 

neplatné nebo nepodložené konstrukce společenské reality. Abychom 

zjistili, zda má příslušná diskurzivní událost (nebo typ události) 

ideologický rozměr, nestačí pouze analyzovat text, je nezbytné zabývat 

se také způsobem přijetí a interpretace textu a zkoumat jeho společenské 

důsledky. 

5. Diskurz je historický. Pro pochopení diskurzu musíme brát v potaz také 

jeho kontext, v němž se utváří. Každý diskurz má určitou návaznost 

na jiné diskurzy – již vytvořené, paralelně se tvořící i ty, které budou 

teprve vytvořeny. V tomto smyslu se tedy při zkoumání diskurzu 

zabýváme také jeho intertextualitou. 

6. Vztah mezi textem a společností je zprostředkovaný. Jedním 

z hlavních předmětů zájmu KDA jsou vztahy mezi společenskými 

a kulturními strukturami a procesy na jedné straně a vlastnostmi textu na 

straně druhé. Tyto vztahy však nepovažuje za přímé, ale spíše 

komplexní, nepřímé a „zprostředkované“. 
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7. Diskurzivní analýza je interpretativní a vysvětlující. Diskurz může 

být vzhledem k různorodosti publika a množství kontextuálních 

informací interpretován řadou způsobů. Snahou KDA je odhalit na první 

pohled ne zcela patrné významové nesrovnalosti v textu a demonstrovat 

implikace různých čtení pro společenské dění. Takové kritické čtení 

využívá systematické metodologie a důsledné analýzy kontextu 

a pomáhá zúžit rozpětí možných interpretací. Text je dekonstruován 

a zasazen do společenských podmínek, zkoumá se jeho spojení 

s ideologiemi a mocenskými vztahy. Záměr kritického čtení 

je vysvětlující, nikoli pouze interpretativní. 

8. Diskurz je druhem společenského jednání. KDA se považuje 

za společensky angažované vědecké paradigma a její představitelé často 

otevřeně prezentují své zájmy. V řadě případů našly závěry KDA 

uplatnění v praxi a posloužily například pro potlačení diskriminačních 

prvků v užití jazyka. 

 

4.1.2. Vztah diskurzu a ideologie  

Za ideologické považuje Norman Fairclough reprezentace přispívající ke tvorbě, 

reprodukci a transformaci společenských vztahů moci a nadřazenosti.106 Kritické vědy, 

mezi něž se KDA řadí, by se podle něj měly ideologií zabývat z kritické, nikoli 

deskriptivní perspektivy. Při zkoumání ideologie v jazyce a diskurzu bychom se podle 

Fairclougha neměli omezovat pouze na významy jednotlivých slov. Do analýzy bychom 

měli zahrnout také presupozice, implikace, metafory a soudržnost (koherenci) textu, 

tedy všechny aspekty významu.107 

Specifické pojetí ideologie vycházející z kognitivní psychologie zastává Teun 

van Dijk. V jeho formulaci je ideologie formou procesu společenského poznávání 

(social cognition), sdíleného členy skupiny, třídy nebo jiného sociálního útvaru. 

Ideologií nechápe jen množinu názorů a postojů, v jeho pojetí jde o komplexní 

kognitivní rámec, který ovlivňuje utváření, transformaci a využití dalších forem 

sociálního poznání, jako jsou vědomosti, názory, postoje a sociální reprezentace (včetně 

společenských předsudků). Tento ideologický rámec tvoří společensky relevantní 

                                                
106 FAIRCLOUGH, Norman. Critical discourse analysis: the critical study of language, s. 73.  
107 FAIRCLOUGH, Norman. Critical discourse analysis: the critical study of language, s. 60. 
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normy, hodnoty, cíle a principy, které jsou vybírány, kombinovány a využívány 

takovým způsobem, aby vyhovovaly vnímání, interpretaci a působení v sociálních 

praktikách, jež jsou v obecném zájmu skupiny.108 V takovém rámci můžeme ideologii 

stručně definovat jako „východisko sociálních reprezentací sdílené členy určité 

skupiny“.109 

Schéma van Dijkova pojetí ideologie představuje pomyslný konceptuální 

trojúhelník spojující kognitivní proces, společnost a diskurz. Ideologie (van Dijk 

v některých případech používá výraz v množném čísle) jsou obvykle chápány jako 

určité „systémy myšlenek“, patří proto do symbolické sféry názorů a domněnek, čili 

procesu, který psychologové nazývají „kognitivním procesem“. Ideologie jsou často 

spojeny s konkrétními zájmy, konflikty nebo úsilím skupin. Mohou být využívány 

k legitimizaci nebo naopak vzdorování moci, stejně jako k symbolizování 

společenských problémů a rozporů. Mohou se týkat společenských celků jako 

sociálních tříd a dalších skupin, stejně jako institucí, organizací a jiných složek 

společenské struktury.110  

Řada moderních přístupů spojuje koncept ideologie s užíváním jazyka nebo 

diskurzem, a to zpravidla v souvislosti se způsobem, jakým jsou ideologie 

ve společnosti vyjadřovány a reprodukovány. Zamlčování, legitimizace, manipulace 

a další procesy považované za hlavní funkce ideologií ve společnosti jsou především 

diskurzivními společenskými praktikami. Prostřednictvím diskurzu mohou členové 

různých skupin vyjadřovat, legitimizovat a obhajovat své ideologie. Diskurz tedy 

do značné míry plní funkci nástroje pro ideologickou socializaci.111 

Konstatovali jsme, že užívání jazyka hraje klíčovou roli ve vyjadřování, 

modifikaci a zejména reprodukci ideologií. Jelikož se jazyk užívá v diskurzivních 

kontextech konstruovaných ideologií společenských systémů a institucí, má tendenci 

sám reflektovat a utvářet ideologii. Diskurzivní praktiky jsou zakotveny 

ve společenských strukturách, jež jsou konstruovány, ověřovány, naturalizovány, 

hodnoceny a legitimizovány zpravidla prostřednictvím jazyka, tudíž diskurzu. Z toho 

vyplývá, že diskurz potřebují (a využívají) různé sociální skupiny pro své potřeby. Mezi 

ty patří akvizice, argumentace a přesvědčování, stejně jako předávání ideologických 

hodnot stabilním i novým členům skupiny, případně ochrana před nečleny skupiny 
                                                
108 DIJK, Teun A. van. Discourse and power, s. 34. 
109 DIJK, Teun A. van. Ideology: a multidisciplinary approach, s. 8. 
110 DIJK, Teun A. van. Ideology: a multidisciplinary approach, s. 5. 
111 DIJK, Teun A. van. Ideology: a multidisciplinary approach, s. 8. 
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(outgroup members) či propagace příslušných hodnot a přesvědčování „bezvěrců“. 

Pokud tedy chceme zkoumat, jak ideologie vznikají, fungují, mění se a reprodukují, 

musíme se zaměřit na jejich diskurzivní manifestace.112 

Diskurz a komunikace sice nejsou výhradním nositelem ideologie, podle 

van Dijka ale hrají ústřední roli při její tvorbě a transformaci. Z toho důvodu je důležité 

zkoumat, kdo a za pomocí jakých procesů ovládá prostředky nebo instituce ideologické 

(re)produkce, jako jsou například média nebo vzdělávání.113 Posuzování ideologické 

předpojatosti struktury diskurzu bude jedním z hlavních cílů kritické diskurzivní 

analýzy tisku, kterou se budeme zabývat v závěrečné části práce. 

 

4.1.3. Kritická diskurzivní analýza v pojetí Teuna van Dijka 

Jak jsme již zmínili v jedné z předchozích kapitol, van Dijk se řadí mezi čelní 

představitele soudobé kritické diskurzivní analýzy, on sám ale v některých studiích 

navrhuje nahradit termín KDA významově širším pojmem kritická diskurzivní studia 

(KDS).114 Touto změnou chce vyvrátit rozšířenou domněnku, že se jedná o konkrétní 

metodu analýzy diskurzu. Kritická diskurzivní studia podle něj využívají v podstatě 

jakékoli metody, jež je relevantní vzhledem k výzkumnému cíli. Stejně tak diskurzivní 

analýzu nechápe jako metodu, ale spíše jako obor akademické praxe, disciplínu 

rozkročenou napříč humanitními a společenskými vědami. V jejím případě proto 

navrhuje používat termín diskurzivní studia. Jelikož v popisu van Dijkova přístupu 

pracujeme s více zdroji a zmiňované termíny se vzájemně nevylučují, budeme 

odkazovat na oba koncepty – tedy kritickou diskurzivní analýzu i kritická diskurzivní 

studia. 

Kritickou diskurzivní analýzu považuje van Dijk za vědeckou činnost 

s kritickým nadhledem, hovoří o ní také jako o „diskurzivní analýze s názorem“.115 

V souladu s teoretickými východisky KDA se i van Dijk ve svém přístupu k tomuto 

paradigmatu zabývá především diskurzivní reprodukcí zneužívání moci a společenské 

nerovnosti. Stejně jako Norman Fairclough a další teoretici pracuje s dialektickým 

charakterem vztahu diskurzu a společenského kontextu. Diskurz a jeho mentální 

struktury (např. významy) jsou zakotveny v sociálních strukturách a situacích a naopak 

                                                
112 DIJK, Teun A. van. Ideology: a multidisciplinary approach, s. 6. 
113 DIJK, Teun A. van. Discourse and power, s. 35. 
114 DIJK, Teun A. van. Discourse and power, s. 2. 
115 DIJK, Teun A. van. Multidisciplinary CDA: a plea for diversity, s. 96. 
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sociální vztahy a struktury jsou často konstruovány, ověřovány a legitimizovány 

prostřednictvím textu a řeči (diskurzu). 

 Ačkoliv je jejich primárním zájmem diskurz jako prostředí umožňující 

uskutečňování moci, nevnímají kritická diskurzivní studia všechny druhy moci jako 

a priori škodlivé. Van Dijk uznává, že bez určitého řádu, kontroly, dělby moci a dalších 

legitimních mocenských vztahů by společnost nebyla schopná fungovat. Rodiče 

a učitelé vzdělávají děti, média nás informují, politici spravují zemi, doktoři nás léčí – 

to vše je neutrální nebo pozitivní působení moci v praxi.116 KDS se zabývají pouze 

případy, kdy je tato moc zneužívána, zajímá je tedy její nerovnoměrná distribuce 

ve společnosti. 

Společenskou moc definuje van Dijk především jako kontrolu. Pro zkoumání 

reprodukce moci prostřednictvím diskurzu je důležité zabývat se kontrolou ve smyslu 

přístupu (access) do diskurzu (například přístupu do masových médií) a způsobu 

kontroly struktur samotného diskurzu, tedy co může (má) být řečeno a jakým způsobem 

výpověď může (má) být formulována. Třetím druhem kontroly je kontrola mínění 

související s komplexními kognitivními reprezentacemi a procesy. V tomto případě 

se zkoumá vztah mezi pochopením diskurzu a různými způsoby „změny myšlení“ – 

učení, přesvědčování, manipulace nebo vštěpování.117 

Teoretický rámec většiny van Dijkových výzkumů vychází z tříprvkového 

konceptu diskurz – kognitivní proces (cognition) – společnost, při čemž pod pojmem 

společnost chápe také historii a kulturu.118 Neuznává přímou vazbu mezi společností 

(zpravidla ve smyslu moci a dominance) a diskurzem, společenskými praktikami nebo 

jiným zkoumaným fenoménem. Společenské struktury jsou podle něj pozorovány, 

prožívány, interpretovány a reprezentovány individuálně jednotlivými členy 

společnosti. Diskurz a sociální praktiky členů společnosti tedy ve výsledku ovlivňuje 

zejména subjektivní reprezentace, individuální mentální modely specifických událostí, 

vědomosti, postoje a ideologie. Jinými slovy, mezi společností a diskurzem stojí vždy 

zprostředkovatel v podobě osobního a sociálního poznání. Při studování společenských 

problémů by proto kritická diskurzivní studia neměla zapomínat ani na jeden z vrcholů 

tohoto pomyslného trojúhelníku. 

                                                
116 DIJK, Teun A. van. Discourse and power, s. 17. 
117 DIJK, Teun A. van. Discourse and power, s. 10-11. 
118 DIJK, Teun A. van. Discourse and power, s. 16. 



   

 

46 

  

Plnohodnotná kritická diskurzivní analýza se podle van Dijka neobejde bez 

lingvistického základu v širším strukturálně-funkcionalistickém smyslu. Jinak řečeno, 

bez ohledu na to, jakými dalšími dimenzemi diskurzu se KDA zabývá, jako specifická 

forma a praxe diskurzivní analýzy se musí vždy zajímat o detailní struktury, strategie 

nebo funkce jazyka a řeči. Mezi předměty zájmu KDA se tedy mohou řadit gramatické, 

pragmatické, interakční, stylistické, rétorické, sémiotické, narativní a jiné prvky 

verbální a paraverbální organizace komunikačních událostí.119 

Zmínili jsme, že moc chápe van Dijk zejména jako kontrolu uskutečňovanou 

v rámci společnosti, zabýváme-li se mocí v kontextu diskurzivní analýzy, bude nás 

zajímat především kontrola diskurzu. Pro účely výzkumu rozděluje van Dijk vztah moci 

a diskurzu na dvě základní otázky:120 

 

1. Jakým způsobem kontrolují mocné (či mocnější) skupiny veřejný 

diskurz? 

2. Jakým způsobem takový diskurz kontroluje myšlení a konání (méně) 

mocných skupin a jaké jsou společenské důsledky této kontroly? 

 

Ve vztahu k tématu této práce odpovíme na první otázku v následující kapitole, 

tou druhou se budeme zabývat posléze v rámci vlastního výzkumu mediálních obsahů. 

 

4.1.4. Diskurz a média 

Ještě před tím, než se budeme věnovat analýze denního tisku, stručně shrneme 

vztah diskurzu a médií, tak jak ho popisuje Teun van Dijk. V návaznosti na otázku 

kontroly diskurzu určitými skupinami můžeme konstatovat, že masová média a jejich 

vlastníci zaujímají výjimečně příznivou pozici co se týče vztahu moci a diskurzu, 

jelikož se přímo podílejí na jeho produkci – ovládají ekonomické i technologické 

podmínky produkce diskurzu. Tyto skupiny zároveň ovládají různé způsoby distribuce, 

zejména diskurzu masových médií, a tím pádem také částečně kontrolují možnosti 

ovlivňování textu a řeči ve veřejném prostoru. 

V jedné z předchozích kapitol jsme zmínili, že demokratické společnosti 

vyžadují od médií minimálně to, aby neškodila, respektive aby nezpochybňovala 

                                                
119 DIJK, Teun A. van. Multidisciplinary CDA: a plea for diversity, s. 97. 
120 DIJK, Teun A. van. Discourse and power, s. 89. 
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či nenarušovala základní principy demokracie, tedy práva a svobody jedinců 

ve společnosti. Vycházíme při tom z předpokladu, že média jako instituce plní 

významnou společenskou roli, jelikož se stala primárním zprostředkovatelem výměny 

informací ve veřejné sféře. Média jsou jedním z hlavních vykonavatelů kulturní neboli 

symbolické moci, jež vychází z jejich schopnosti vytvářet a masově šířit smysluplná 

symbolická sdělení. Symbolickou moc zde chápeme v pojetí Thompsonově, tedy jako: 

„(...) schopnost zasahovat pomocí prostředků produkce a přenosu symbolických sdělení 

do vývoje událostí, ovlivňovat jednání ostatních, a dokonce i vytvářet události.“121 Jako 

nositele symbolické moci mající přednostní přístup do veřejného diskurzu a možnost ho 

kontrolovat chápe novináře také Teun van Dijk, který je řadí mezi „symbolické elity“.122 

Moc médií se projevuje mimo jiné relativní svobodou, s jakou mohou sdělovací 

prostředky rozhodovat o podobě diskurzivních žánrů (například novinovém článku) 

a určovat témata, styl nebo způsob prezentace diskurzu. Tato symbolická moc není 

omezena pouze na vyjadřování myšlenek, ale představuje také prostředek ovlivňování – 

novináři mohou nastavovat agendu veřejné diskuze, formovat tematickou relevanci 

nebo řídit množství a druh informací, zvláště ve smyslu kdo a jakým způsobem bude 

veřejně zobrazován. Jsou spolutvůrci vědomostí, přesvědčení, postojů, norem, hodnot, 

morálky a ideologie veřejnosti. Jejich symbolická moc je tudíž zároveň mocí 

ideologickou. I svoboda těchto elit je však často omezena, jelikož řada z nich podléhá 

řízení státu nebo komerčních společností.123 

I když je moc médií druhem zprostředkující moci, má vliv na tvorbu 

a reprodukci struktur společenské moci. Prostřednictvím selektivního využívání zdrojů, 

zpravodajských rutin a výběru témat zpráv média určují, kteří aktéři zpráv jsou veřejně 

prezentováni, co se o nich prezentuje a jakým způsobem se o nich referuje. Vědecké 

práce zabývající se tématem produkce zpráv naznačují, že tyto procesy neprobíhají 

nahodilým způsobem, případně že je neovlivňuje pouze novinářská intuice a vnímání 

míry zajímavosti. Zpravodajský potenciál či atraktivita (newsworthiness) souvisí 

s ideologickými a profesními kritérii jako jsou zpravodajské hodnoty,124 rutinní 

                                                
121 THOMPSON, John B. Média a modernita: sociální teorie médií, s. 20. Kromě moci symbolické 
rozlišuje Thompson take moc ekonomickou, politickou a donucovací. 
122 DIJK, Teun A. van. Discourse and power, s. 14. 
123 DIJK, Teun A. van. Discourse and power, s. 32-33. 
124 Zde opět odkazujeme na koncept zpravodajských hodnot Galtunga a Rugeové představený v jejich 
práci The structure of foreign news. 
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organizace produkce zpráv nebo tendence k využívání primárně ověřených 

institucionálních zdrojů.125  

Nyní se vrátíme k první otázce ze závěru předchozí kapitoly, totiž jakým 

způsobem kontrolují mocné skupiny veřejný diskurz. Jelikož se v této práci zabýváme 

mediálními obsahy, které se týkají určitých témat (v našem případě především regulace 

tištěných médií), bude našim primárním zájmem kontrola souvisejícího mediálního 

diskurzu. Je evidentní, že dominantní postavení v rámci tohoto diskurzu mají právě 

sama média. Díky přímému přístupu do diskurzu disponují nejvýznamnější mocí nad 

ním a v pojetí van Dijka jsou tedy hlavními vykonavateli kontroly diskurzu.  

 

4.2. Cíle, metody a nástroje výzkumu 

V předchozí kapitole jsme se pokusili o stručný výklad základních principů 

kritické diskurzivní analýzy a vybraných přístupů v rámci tohoto akademického směru. 

I když jsme se omezili na obecnější úvod do problematiky, je zřejmé, že se jedná 

o velmi komplexní analytický postup, který svým charakterem klade vysoké nároky na 

přípravu i samotnou realizaci výzkumu. Není bohužel v našich možnostech provést 

podrobný výzkum diskurzu regulace médií včetně jeho sociálního kontextu. Abychom 

byli schopni zpracovat analýzu s konkrétním cílem, uchopitelnou 

metodologií a relevantní vypovídající hodnotou, dovolíme si z teoretických východisek 

KDA vybrat jen ty koncepty a nástroje, které budou pro naše účely efektivně využitelné. 

Připomeňme, že za svůj ústřední předmět zkoumání považuje KDA tvorbu 

a reprodukci moci v diskurzu a její nerovnoměrnou distribuci. Konstatovali jsme, 

že mediální diskurz kontrolují primárně přímo sama média. Jako klíčový producent 

diskurzivních struktur disponují média významnou mocí nad diskurzem, zatímco 

příjemci jako druhá důležitá skupina diskurzu dostávají podstatně méně příležitostí 

aktivně utvářet podobu diskurzu, jejich role je tedy převážně pasivní. Jinými slovy, 

v rámci daného diskurzu představují především příjemce a interprety sdělení. 

 Chceme-li zkoumat mediální diskurz regulace tištěných médií, měli bychom 

v první řadě vymezit, na jaké konkrétní části diskurzu se zaměříme. V ideálním případě 

by se náš výzkum zabýval obsahem diskurzu napříč různými typy hromadných 

sdělovacích prostředků, tj. zahrnuli bychom do analýzy diskurz televize, rozhlasu, tisku 

                                                
125 Rutiny zpravodajské práce zkoumala mimo jiné Gaye Tuchmanová ve své studii Making news: a study 
in the construction of reality. 
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i internetu. Podobně rozsáhlá analýza však bohužel není v našich možnostech, proto se 

zaměříme jen na specifický typ mediálního diskurzu. 

Jelikož jsme si jako téma analýzy stanovili mediální obraz regulace tisku, 

rozhodli jsme se zabývat právě diskurzem tištěných médií, konkrétně denního tisku. 

Poněkud atypický charakter této situace (noviny informují o regulaci sebe samých) 

představuje z hlediska kritické diskurzivní analýzy zajímavé téma pro výzkum. 

Nerovnoměrné rozložení symbolické moci otevírá totiž tisku příležitost k relativně 

snadnému způsobu produkce a reprodukce preferovaných ideologických struktur 

v diskurzu. Jak poznamenává van Dijk, jednotliví novináři odvozují svou individuální 

moc od moci skupiny, jejíž jsou součástí, tedy moci institucionální.126 Motivaci 

legitimizovat ve společenském kontextu praktiky novinářské profese tedy mají 

i jednotlivci podílející se na produkci diskurzu – v případě našeho výzkumu autoři 

článků a editoři. Nabízí se tedy otázka: pokud média referují o regulaci sebe samých, lze 

od nich očekávat prezentaci témat různorodého charakteru, případně kritickou 

a nepředpojatou reflexi těchto témat? 

Předpoklad, že v reakci na veřejnou kritiku žurnalistických praktik mají média 

tendenci ke kolektivní defenzivě a snaze o legitimizaci profese, potvrzuje i závěr studie 

Carlsona a Berkowitze, publikované během vzniku této práce. Ta se zaměřila na 

výzkum reakce britských a amerických novinářů na skandál spojený s týdeníkem News 

of the World. Autoři se v kvalitativní analýze článků reagujících na ukončení fungování 

titulu zaměřili zejména na výskyt specifických kulturních mýtů a narativních struktur 

týkajících se žurnalistiky a objevili několik opakujících se interpretačních motivů. 

Z výzkumu vyplynulo, že britští novináři projevovali snahu o napravení reputace 

tamního tisku, při čemž důrazně prosazovali zachování regulace řízené vnitřními 

mechanismy oboru. Aby zabránili prolomení dosavadních hranic regulace médií, 

reagovali novináři na politické tlaky obviňováním politiků z přehnaných reakcí nebo 

pomstychtivých snah vůči médiím. Sama sebe pak média prezentovala jako obhájce 

veřejného zájmu a společně usilovala o posílení důvěry veřejnosti ve zpravodajské 

paradigma při zachování principů autoregulace tisku.127 

 

                                                
126 DIJK, Teun A. van. Discourse and power, s. 40. 
127 CARLSON, Matt a Dan BERKOWITZ. The emperor lost his clothes': Rupert Murdoch, News of the 
World and journalistic boundary work in the UK and USA. Journalism. 
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4.2.1. Výzkumné hypotézy 

Pro analýzu článků českých a britských deníků si v návaznosti na zmiňované 

aspekty vztahu tištěných médií a diskurzu jejich regulace stanovíme tři výzkumné 

hypotézy: 

1. Tištěná média referovala o tématu regulace tisku v souvislosti 

s problematikou zveřejňování odposlechů ideologicky předpojatě. 

2. Při informování o regulaci tisku byla v diskurzu tištěných médií 

zdůrazňována především témata svobody slova a veřejného zájmu. 

3. Diskurz britských deníků se ve srovnání s českým tiskem vyznačoval 

negativnější prezentací regulace tisku. 

 

První hypotéza je nejobecnější a předpokládá přítomnost částečně nebo zcela 

skrytých ideologických struktur v diskurzu, které se pokusíme identifikovat 

prostřednictvím analýzy. Naší snahou bude kriticky posoudit, zda se v textech objevily 

postupy akcentující zájmy nebo preference médií jako dominantní skupiny diskurzu. 

 Druhá hypotéza má konkrétnější charakter a navazuje na hlavní témata 

diskutovaná v předchozích kapitolách. Pokud budou v rámci legitimizace profese 

novináři prezentovat argumenty proti vnější regulaci, dá se očekávat, že budou 

zdůrazňovat právě svobodu vyjadřování jako základní podmínku svobodné společnosti. 

Stejně tak obhajoba deregulace médií veřejným zájmem může být pro média určitou 

mantrou, legitimizující před zraky veřejnosti i takové profesní postupy, které 

by se z právního nebo morálního hlediska pohybovaly na hraně akceptovatelnosti 

či za ní. Bude nás zajímat, zda se zkoumaný diskurz vyznačoval z hlediska 

preferovaných a pozitivně prezentovaných hodnot tematickou různorodostí, či naopak 

dominancí témat posilujících legitimitu pozice médií ve společnosti. 

Třetí hypotéza reprezentuje komparativní aspekt výzkumu, tedy srovnání 

diskurzu českého a britského tisku. S ohledem na zmiňovanou významnou tradici 

autoregulace předpokládá v případě britských titulů důraznější vymezení se vůči 

zákonné regulaci. 
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4.2.2. Ideologické struktury diskurzu 

Pro formulaci metod a nástrojů analýzy využijeme van Dijkův koncept 

ideologických struktur diskurzu.128 Jedním z jeho základních východisek je teze, 

že bychom se měli zabývat pouze takovými strukturami, které vyjadřují ideologie 

nepřímo a implicitně. Van Dijkův socio-kognitivní přístup k diskurzu pracuje 

s myšlenkou, že účastníci diskurzu se v něm orientují pomocí konstrukce určitých 

mentálních modelů. Tento proces poznávání může významným způsobem ovlivňovat 

komunikace, obzvláště pak komunikace ideologická. Umožňuje totiž mluvčímu, aby při 

tvorbě textů pracoval s tzv. preferovanými způsoby čtení, tedy myšlenkami či názory, 

s nimiž chce autor textu ztotožnit příjemce. 

Podle van Dijka probíhá ideologická reprodukce v diskurzu prostřednictvím 

třech hlavních principů. Prvním je přítomnost nebo absence informací v sémantické 

reprezentaci odvozené z modelů událostí (event models), při čemž modelem události 

rozumíme znalosti (ale i představy a názory) příjemce, které se váží ke konkrétním 

lidem, jednáním, událostem nebo situacím. Druhým principem je funkce vyjádření nebo 

naopak zamlčování informací v zájmu mluvčího nebo autora textu. Poslední princip 

ideologické analýzy diskurzu souvisí s van Dijkovým konceptem ideologického čtverce 

a pojetím sebeprezentace, k němuž se vrátíme níže. Sebeprezentace se v prostředí 

diskurzu neodehrává na individuální úrovni, ale jednotlivce chápe jako členy určitých 

skupin. A jelikož jsou ideologie založené na principu společnosti a skupin, ideologicky 

předpojaté názory vyjádřené v diskurzu budou mít důsledky pro skupinové nebo 

společenské problémy.129 

Ideologické významy se podle van Dijka mohou tvořit a projevovat 

ve specifických strukturách diskurzu. Z hlediska účinku na konstrukci a zpracování 

mentálních modelů zaujímají zásadní postavení sémantické makrostruktury nebo 

témata. Představují jeden z nejrelevantnějších a nejdůležitějších aspektů pro příjemce, 

jsou přístupné dalšímu zpracování a často jsou tím hlavním, co si příjemce z diskurzu 

po čase vybaví. Jelikož témata vznikají na základě výroků (na úrovni sémantických 

makrostruktur), mohou obsahovat názory, a tudíž mohou být i nositeli ideologie. Výběr 

témat a specifický způsob jejich prezentace umožňuje další abstrahování a zobecňování 

příjemci, tedy postupy, které poskytují prostor pro utvrzování nebo konstrukci 

                                                
128 DIJK, Teun A. van. Ideology: a multidisciplinary approach, s. 263-276. 
129 DIJK, Teun A. van. Ideology: a multidisciplinary approach, s. 267. 
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ideologických názorů a samotných ideologií (za předpokladu, že není daný diskurz 

otevřeně zdiskreditován nařčením z předpojatosti).130  

V návaznosti na tyto východiska bude první metodou našeho výzkumu analýza 

sémantických makrostruktur přítomných v diskurzu. Budeme zkoumat, jaká témata 

se v diskurzu objevovala nejčastěji a zároveň si všímat způsobu jejich zarámování, 

umístění a prezentace. 

Přednostně zmiňovaná témata ovlivňují nejen porozumění diskurzu jako celku, 

ale jsou důležitá také pro pochopení textových jednotek nižší úrovně, mají tedy vliv 

na celkovou koherenci diskurzu. Van Dijk je označuje jako „lokální významy“ (local 

meanings), tvořící vlastní „obsah“ diskurzu. Ideologické postoje se v rámci textu a řeči 

vkládají právě do těchto menších jednotek. Různé formy ideologické kontroly jsou 

umožněny zejména díky selekci významů při tvorbě textu. Z kontextuálních důvodů 

mluvčí nebo autor textu nepoužívá pro sémantickou reprezentaci události v diskurzu 

všechny dostupné významy, ale vybírá jen některé, čímž vzniká prostor pro 

ideologickou regulaci. Hlavním omezením je přitom kontextuální relevance – vyjádřeny 

jsou ty propozice, o nichž se autor textu domnívá, že by je měl příjemce znát. Je zřejmé, 

že mluvčí se může při takovém rozhodování orientovat s ohledem na vlastní zájmy, 

například vypustit z textu ty informace o události, které by mohly autorovi uškodit.131  

Druhou metodou, kterou pro výzkum využijeme, proto bude analýza lokálních 

významů. V té se zaměříme na nižší textové celky, ve kterých se budeme snažit odhalit 

zjevné i skryté ideologicky předpojaté významy. 

4.2.3. Nástroje analýzy 

Pro vlastní dekonstrukci mediálních textů využijeme v případě českých deníků 

principu van Dijkova ideologického čtverce v kombinaci s lingvistickou analýzou. 

Ideologický čtverec je formou strategie ideologické komunikace, skládající 

se ze čtyřech hlavních zásad či postupů:132 

 

1. Vyjádření/zdůraznění pozitivních informací o Nás. 

2. Vyjádření/zdůraznění negativních informací o Nich. 

3. Potlačení/banalizace pozitivních informací o Nich. 

4. Potlačení/banalizace negativních informací o Nás. 
                                                
130 DIJK, Teun A. van. Ideology: a multidisciplinary approach, s. 266. 
131 DIJK, Teun A. van. Ideology: a multidisciplinary approach, s. 267. 
132 DIJK, Teun A. van. Ideology: a multidisciplinary approach, s. 267. 
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Koncept ideologického čtverce navazuje na vnímání účastníků diskurzu 

dle jejich (ne)příslušnosti k určitým skupinám. Jak poznamenává van Dijk, 

v diskurzivní reprodukci dominance (mimo jiné rasové nebo sexuální) se různými 

způsoby a na různých úrovních diskurzu projevuje právě tato rámcová strategie, tedy 

polarizace příslušnosti a nepříslušnosti ke skupině (oceňování příslušnosti ke skupině 

versus znevažování nepříslušnosti).133 V případě analýzy mediálního diskurzu 

se dá předpokládat, že jednou z hlavních skupin v diskurzu budou právě média, 

respektive mediální instituce a v nich působící žurnalisté produkující obsah diskurzu. 

Jak jsme již zmínili při popisu van Dijkova pojetí kritické diskurzivní analýzy, 

nedílnou součástí výzkumu diskurzu by měla být lingvistická analýza. V případě 

analýzy českých deníků proto doplníme koncept ideologického čtverce kritickou 

lingvistickou analýzou textů. Zaměříme se přitom na takové jazykové prostředky, 

postupy a struktury, jež svou povahou poskytují prostor pro formulaci nebo reprodukci 

ideologických významů. 

Pro zkoumání ideologických struktur v diskurzu van Dijk134 doporučuje 

soustředit se mimo jiné na přítomnost implicitních a explicitních vyjádření, případně 

používání presupozic a implikací. Všímat si budeme také lokální koherence výroků 

se zaměřením na sémantické vztahy jako zobecňování, specifikace, uvádění příkladů 

či kontrast. V neposlední řadě se budeme zabývat stylistickými a rétorickými 

prostředky, jež mohou mít přesvědčovací funkci, jako jsou metafory, eufemismy, ironie 

nebo kontrast. 

Při zkoumání struktury diskurzu britských deníků se budeme, mimo jiné 

s ohledem na problematiku posunu významu důsledkem překladu z anglického jazyka, 

primárně soustředit na preferovaná témata přítomná v diskurzu a formu prezentace 

různých sociálních skupin. Zaměříme se na tematickou různorodost diskurzu a způsob 

prezentace témat souvisejících s problematikou regulace tisku. Platí však, že se při 

překladu z anglického jazyka budeme snažit o významově co nejpřesnější výklad 

a pokud to bude relevantní, podrobíme analýze i jazykové struktury. 

 

Jakkoli se v našem výzkumu budeme snažit o dodržení vědeckého postupu 

vycházejícího z teoretického rámce námi zvolené metodiky, je zjevné, že povaha 

                                                
133 DIJK, Teun A. van. Discourse and power, s. 5. 
134 DIJK, Teun A. van. Ideology: a multidisciplinary approach, s. 268-273. 
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kvalitativní obsahové analýzy předurčuje určitá omezení související s empirickou 

ověřitelností závěrů výzkumu a jejich zobecňováním. Jelikož se jedná o analytické 

postupy vycházející ze subjektivní interpretace, lingvistickou analýzu textů i aplikaci 

konceptu ideologického čtverce výrazně determinují individuální schopnosti, znalosti 

i postoje autora výzkumu. Přesto, či právě proto, se budeme snažit klást při interpretaci 

textů a prezentaci výsledků analýzy důraz na co největší otevřenost, srozumitelnost 

asnahu o kritický odstup. 
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5. Komparativní analýza 
Po představení základních cílů a nástrojů výzkumu vymezíme na úvod kapitoly 

ve stručnosti předmět kritické analýzy.  

 

5.1. Vymezení analyzovaných textů 

Jak už jsme zmínili, motivací analytické činnosti jsou pro nás dvě události, 

chcete-li kauzy, které získaly relativně významnou pozornost médií v České republice, 

respektive Spojeném království. Jedním z důvodů mediálního zájmu je v obou 

případech nepochybně fakt, že šlo o události, které iniciovaly relativně 

rozsáhlou veřejnou diskuzi týkající se regulace médií. V českém prostředí se jednalo 

o přijetí zákona č. 52/2009 Sb., schváleného v únoru 2009, jehož obsah jsme popsali 

v samostatné kapitole. V případě Spojeného království je touto důležitou událostí 

odhalení nezákonného využívání telefonních odposlechů a dalších informačních zdrojů 

redakcí týdeníku News of the World, které se odehrálo v červenci 2011. 

Abychom byli schopní vypracovat komparativní analýzu českého a britského 

diskurzu, omezili jsme se v případě českých médií na zkoumání obsahu tištěných 

periodik, byť se příslušná ustanovení zákonu vztahují na hromadné sdělovací prostředky 

obecně. Mediální diskurz v obou případech vymezujeme třemi významnými tituly 

denního tisku. Zajímá nás konkrétně tisk patřící typem svého obsahu mezi 

zpravodajské, či tzv. seriózní deníky, jakkoli je určení přesného významu těchto pojmů 

problematické. Tímto označením chápeme deníky zaměřující se na zpravodajský obsah 

rozdělený do tematických celků (politika, ekonomie, kultura, zahraničí, sport apod.) 

a publicistiku.  

V jedné z úvodních částí práce jsme vyjádřili myšlenku, že v liberálně 

demokratických společnostech se od médií očekává vykonávání určité kontrolní funkce, 

a to zejména prostřednictvím neovlivňované prezentace informací a zpráv. Tuto 

myšlenku můžeme pro účely naší práce rozvést a konstatovat, že zpravodajská média 

(v našem případě vybrané novinové tituly) považuje společnost za relativně spolehlivý 

zdroj informací vyznačující se produkcí různorodého obsahu prezentovaného s jistou 

mírou nezaujatosti, která poskytuje příjemcům dostatek prostoru pro individuální 

interpretaci. 
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Hodnotit míru objektivity konkrétních sdělení je těžko uchopitelný úkol, výše 

popsané nástroje kritické diskurzivní analýzy nám však dávají prostor k tomu, abychom 

se v mediálních textech pokusili odhalit případné projevy skryté předpojatosti 

ideologické. Jak jsme už zmínili, z hlediska kritické analýzy diskurzu jsou to právě 

ideologické struktury, které mohou reprodukovat nerovné rozložení moci a dominanci 

určitých skupin ve společnosti. 

V první části analýzy se budeme zabývat analýzou českých deníků, ve druhé 

se zmíníme o diskurzu britského tisku. 

 

5.2. Analýza českého tisku 

Do analýzy českých deníků byly zahrnuty články pojednávající o zákonu 

č. 52/2009 Sb., případně okolnostech jeho přijetí, publikované v období od 1. 2. 2009 

do 30. 4. 2009. Oproti období uvedenému v tezích práce bylo časové rozpětí upraveno 

s ohledem na dvě důležitá data legislativního procesu přijetí zákona – 5. února 2009 

schválila původní návrh zákona Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 

1. dubna 2009 pak zákon nabyl účinnosti. Mimo jiné s ohledem na aktuálnost jako jednu 

ze zpravodajských hodnot se v průběhu měsíců února a dubna dala očekávat 

nejintenzivnější aktivita médií v informování o tomto tématu. Články byly vyhledány na 

základě klíčových slov v elektronickém mediálním archivu Newton Media Search 

a následně roztříděny podle jejich relevance k tématu.135  

Vzhledem k tomu, že se ve výzkumu zaměřujeme především na mediální obraz 

regulace tisku, zařadili jsme do analýzy pouze ty články, jejichž obsah se alespoň zčásti 

věnoval tomuto tématu, například informoval o různých aspektech nebo dopadech 

zákona. Ve zkoumání jsme se nezabývali články, jejichž výhradním tématem bylo 

informování o legislativním procesu přijetí nové úpravy. Ve výsledku bylo analyzováno 

88 článků. Z geografického hlediska považujeme za mediální diskurz texty dostupné 

širokému spektru příjemců, do analýzy jsme proto zařadili pouze příspěvky 

z celostátních vydání novin. 

Oproti titulům uvedených v tezích práce jsme se v kritickém výzkumu zaměřili 

pouze na tři české deníky – Mladou frontu DNES, Právo a Lidové noviny. Hospodářské 

noviny jsme do analýzy nezařadili zejména z důvodu nízkého počtu textových celků 

vyhovujících kritériím analýzy (jako vhodných bylo označeno 10 článků). I s ohledem 
                                                
135 Klíčová slova použitá pro vyhledávání: „odposle*“; „náhubk*“; „52/2009“. 
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na nižší tištěný náklad v porovnání s ostatními deníky,136 a tedy předpokládaný menší 

podíl na tvorbě diskurzu tištěných médií, jsme se rozhodli tento titul do práce 

nezahrnout. 

Výsledky analýzy představíme v kapitolách podle jednotlivých titulů. 

 

5.2.1. Mladá fronta DNES 

Deník Mladá fronta DNES patří mezi nejvýznamnější tištěné tituly na českém 

trhu. Jeho vydavatel, společnost Mafra, a. s., ho prezentuje jako největší seriózní deník 

v České republice.137 V únoru 2009 dosahoval průměrný tištěný náklad deníku 331 958 

výtisků.138 Z kvantitativního pohledu se Mladá fronta DNES (dále MF DNES) zabývala 

tématem v největším rozsahu – ve sledovaném období bylo zaznamenáno celkem 

39 článků pojednávajících přednostně o zkoumaném tématu.  

 

Na úvod můžeme zmínit, že byť se nový zákon skládal z více částí, řada 

zkoumaných článků se vyznačovala důrazem na dílčí aspekty legislativy, především 

pak na zákaz zveřejňování odposlechů. V příspěvcích byl zákon často prezentován 

především jako „zákon zakazující zveřejňování (policejních) odposlechů“. Zároveň bylo 

u řady článků možné pozorovat zarámování odposlechů jako zdroje informací 

a nástroje, jehož prostřednictvím se odhalují utajované skutečnosti a podezřelá činnost 

různých osob. „Zveřejňování důkazů o napojení politiků na mafiány bude trestné. 

Poslanci zakázali novinářům citovat odposlechy,“ uvozuje zprávu o přijetí zákona 

deník ve článku z 6. 2. 2009.139 „Novináři by už podle poslanců nesměli psát o tom, že 

byl na někoho nasazen policejní odposlech ani zveřejňovat obsah odposlechů. (...) 

V médiích by se tak už napříště nesměly objevit třeba přepisy odposlechů, které 

dokumentovaly korupci v českém fotbale, ale i třeba kontakty zastřeleného bosse 

podsvětí Františka Mrázka na české politiky,“ uvádí konkrétní příklad využití 

odposlechů další článek z téhož čísla.140 Zjednodušený popis zákona obsahuje také úvod 

článku z 11. 2., který legislativu označuje jako „Zákon, kterým poslanci minulý týden 
                                                
136 ABC ČR. Ověřovaný náklad periodického tisku. Dostupné z WWW: <http://www.abccr.cz/overovana-
data/periodicky-tisk/>. 
137 Mladá fronta DNES. Mafra. Dostupné z WWW: <http://www.mafra.cz/cs/?y=mafra_all\cs_produkty-
a-sluzby_mlada-fronta-dnes.htm&menu=>. 
138 ABC ČR. Ověřovaný náklad periodického tisku. Dostupné z WWW: <http://www.abccr.cz/overovana-
data/periodicky-tisk/>. 
139 KOPECKÝ, Josef. Za informace vězení. Mladá fronta DNES. 6. 2. 2009, s. 1. 
140 KOPECKÝ, Josef. Přísně tajné! Mafie volá politikům. Mladá fronta DNES. 6. 2. 2009, s. 3. 
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zakázali novinářům tisknout policejní odposlechy.“141 Lakonicky a s použitím výrazu 

citového zabarvení shrnuje příslušnou část novely komentář Jiřího Kubíka ze 7. 2.: 

„Kdo zveřejní odposlech, patří do kriminálu. A basta!“142 

V některých případech bylo toto specifické vymezení tématu začleněno přímo 

do titulku. Jednalo se o články nebo rozhovory: „„Bez odposlechů novináři korupci 

neodhalí““ z 3. 2., „Soudce: odposlechů se nelze vzdát“ z 6. 2., „Jsou odposlechy 

horší než týrání?“ ze 7. 2., „Má být trest za odposlechy?“ z 9. 2., „Dopis Klausovi: 

nedovolte zákaz odposlechů“ ze 12. 2., „Klaus podepsal zákon, který zakazuje 

odposlechy“ ze 14. 2., „Lidé nechtějí trestat zveřejnění odposlechů“ z 9. 3. 

A „Odposlechy Mrázka: dnes naposled?“ zveřejněný 31. 3. 

V návaznosti na prezentaci zákona č. 52/2009 především jako zákona 

zakazujícího zveřejňování odposlechů se v diskurzu opakovaně reprodukovalo ještě 

několik souvisejících podtémat. Prvním z nich byl akcent na přímou souvislost zákazu 

zveřejňování odposlechů s omezením svobody slova či práva na informace. „Poslanci 

rozhodli, že za zveřejnění policejních odposlechů v médiích bude následovat tvrdý trest 

– až pět let vězení. Zákon, který včera prošel ve Sněmovně a který je ojedinělý v Evropě, 

omezuje svobodu tisku,“ konstatuje jeden z již citovaných článků.143 Komentář z 6. 2. 

je zároveň příkladem implicitního vyjádření negativních vlastností skupiny „oni“ 

(k dalším projevům postupů ideologického čtverce v diskurzu se ještě vrátíme): 

„Rozhodnutí Sněmovny je dokonce moc špatné. Ukazuje totiž, že když se to hodí, jdou 

veškeré principy stranou. Svobodu tisku necháme kňučet v koutě, jen aby nám ten tisk 

nestrkal nos do hovorů o milionech.“144  

Omezení svobody vyjadřování zmiňuje také článek s názvem „FAZ: Okleštili 

jste svobodu slova“ z 11. 2., citující zprávu o schválení zákona publikovanou 

v německém deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Češi v současné době vedou 

Evropskou unii. To však parlamentu nebrání v tom, aby zákonem okleštili svobodu 

slova.“145 13. 2. publikovala MF DNES otevřený dopis šéfredaktorů prezidentu Václavu 

Klausovi s titulkem „Nedopusťte omezení svobody slova“, vyzývající prezidenta, 

aby zákon nepodepsal. Zástupci médií v něm prohlašují: „(...) přijetí takto široce 

koncipovaného zákazu zveřejňování informací získaných v rámci odposlechů není 

                                                
141 SUCHÁ, Lucie. FAZ: Okleštili jste svobodu slova. Mladá fronta DNES. 11. 2. 2009, s. 3. 
142 KUBÍK, Jiří. Vyvržené krakatici zakroutili krkem. Mladá fronta DNES. 7. 2. 2009, s. 10. 
143 KOPECKÝ, Josef. Přísně tajné! Mafie volá politikům. Mladá fronta DNES. 6. 2. 2009, s. 3. 
144 ČÁSENSKÝ, Robert. Vážená Sněmovno, je mi z vás smutno... Mladá fronta DNES. 6. 2. 2009, s. 12. 
145 SUCHÁ, Lucie. FAZ: Okleštili jste svobodu slova. Mladá fronta DNES. 11. 2. 2009, s. 3. 
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nijak odůvodněno, představuje velmi citelný a neodůvodněný zásah do svobody projevu 

garantované Ústavou České republiky (...).“146 Ve stejném čísle deníku vyšel článek 

informující o rozhodnutí prezidenta zákon podepsat s podtitulem obsahujícím 

zjednodušený popis zákona: „Prezident Klaus podepíše normu, která omezuje svobodu 

slova,“ v němž se dále uvádí, že: „Prezident tak nevyslyšel výzvy českých médií ani 

mezinárodních organizací, aby vrátil do Sněmovny první zákon, který od roku 1989 

výrazně omezuje svobodu slova.“147 V tomtéž vydání jeden z titulků explicitně 

vyjadřoval, že zákon vnímala média jako cenzuru: „Cenzurní zákon: co bude dál?“148  

Zákon jako omezení svobody slova se objevil i v dalším otevřeném dopise 

zástupců médií, tentokrát prezidentu Spojených států amerických Baracku Obamovi 

u příležitosti jeho návštěvy Prahy. Dopis s titulkem „Otevřený dopis o svobodě slova“ 

MF DNES zveřejnila 4. 4. na titulní straně a mimo jiné se v něm uvádí: „Považujeme 

za smutné, že tak silné omezení svobody slova a práva na informace vstoupilo 

v platnost právě v roce, kdy střední Evropa slaví 20 let od svého návratu 

k demokracii.“149 V témže vydání deník publikoval také článek informující o tomto 

dopisu a citující šéfredaktora MF DNES Roberta Čásenského: „Domníváme 

se, že omezení svobody slova a práva čtenářů na informace je věcí natolik závažnou, 

že by nemělo být bráno na lehkou váhu tak, jak je tomu dosud u českých politiků.“150 

S odkazováním na princip svobody projevu a jeho ohrožení je v některých 

příspěvcích spojeno užívání metafory náhubku. Ta se posléze stala součástí 

pojmenování, které novináři v mediálním diskurzu pro zákon č. 52/2009 běžně 

používali – „náhubkový zákon“. Deníky tímto způsobem odkazovaly na jiný 

metaforický koncept, a sice tradiční představu o médiích jako hlídacím psu demokracie. 

Metafora náhubku obsahuje implicitní tvrzení, že cílem legislativy bylo umlčet média, 

zabránit jim v možnosti svobodně informovat veřejnost.  

Poprvé se tento výraz objevil ve vydání 6. 2.: „Původní novela se rozrostla, když 

do ní „náhubek pro novináře“ propašoval poslanec ODS Marek Benda,“151 uvádí 

článek Josefa Kopeckého; podobnou rétoriku používá i komentář ze stejného čísla: 

„Parlamentní náhubek sice novinářům jejich práci zkomplikuje, ale slepé a hluché 

                                                
146 Nedopusťte omezení svobody slova... Mladá fronta DNES. 13. 2. 2009, s. 13. 
147 Zákon proti novinářům bude platit. Mladá fronta DNES. 13. 2. 2009, s. 1. 
148 KAISEROVÁ, Zuzana. Cenzurní zákon: co bude dál? Mladá fronta DNES. 13. 2. 2009, s. 2. 
149 Otevřený dopis o svobodě slova. Mladá fronta DNES. 4. 4. 2009, s. 1. 
150 Náhubkový zákon: média píší státníkům. Mladá fronta DNES. 4. 4. 2009, s. 6. 
151 KOPECKÝ, Josef. Přísně tajné! Mafie volá politikům. Mladá fronta DNES. 6. 2. 2009, s. 3. 
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z nich stejně neudělá.“152 Metafora se objevuje i v jedné z otázek položených 

v rozhovoru s bývalým ústavním soudcem Vojtěchem Ceplem: „Lze tedy tu změnu 

označit za „náhubek pro novináře“?“153 Výraz najdeme také ve dvou článcích z 31. 3.  

dalších článcích vydaných 1. a 2. 4.154 Ve čtyřech příspěvcích vydaných v dubnu 2009 

je spojení „náhubkový zákon“ použito v titulku. Jednalo se o články „Náhubkový 

zákon: média píší státníkům“ ze 4. 4., „Ústavní stížnost na náhubkový zákon 

do 14 dnů“ z 10. 4., „Náhubkový zákon: kdo jinému jámu kopá...“ ze 17. 

4. a „Náhubkový zákon je nesmyslný, říká stížnost“ vydaný 24. 4. 

 V kontextu ohrožení svobody projevu se v diskurzu často objevovaly textové 

postupy indikující snahu o identifikaci zájmů médií se zájmy veřejnosti. Četné 

výpovědi, ať už explicitním nebo implicitním způsobem, vyjadřovaly tezi, že důsledky 

zákona se nedotknou pouze sdělovacích prostředků, ale také (či zejména) samotné 

veřejnosti, tedy čtenářů. Tento druh komunikace můžeme považovat za formu 

skupinové polarizace, s cílem spojit veřejnost a média v jednu skupinu se sdílenými 

zájmy. 

 Na konci března 2009 (25., 26., 27., 28. a 30. 3.) zveřejnila MF DNES několik 

článků demonstrujících na konkrétních zprávách účinky nového zákona. Za původní 

verzí článku redakce zveřejnila znění, které bylo možné publikovat po 1. 4. 2009. 

Aktéry vybraných zpráv byli politici či veřejně exponované osoby, tématy zpráv byly 

s nimi související incidenty či podezření – například titulek původního článku 

„Jak mafián Mrázek využíval Ivana Langera“ byl upraven na název „Jak nejmenovaný 

mafián využíval jistého politika“155 Tato metoda je určitou formou presupozice, jelikož 

předpokládá, že se nepochybuje o pravdivosti či platnosti původní verze textu. 

V případě zmíněného titulku přejímá čtenář bez dalšího ověření či upřesnění dvě tvrzení 

– „Mrázek je mafián“ a „Mrázek využíval Ivana Langera“. Z tohoto pohledu může být 

tedy podobné srovnání problematické, jelikož poskytuje prostor pro ideologickou 

interpretaci v souladu se zájmy mluvčího, v tomto případě médií. 

Určitou formou identifikace zájmů je text, jenž byl u srovnávacích článků 

zveřejněný jako představení tématu: „Toto si už nemáte přečíst“. Tato formulace 

                                                
152 ČÁSENSKÝ, Robert. Vážená Sněmovno, je mi z vás smutno... Mladá fronta DNES. 6. 2. 2009, s. 12. 
153 VACA, Jan. Soudce: odposlechů se nelze vzdát. Mladá fronta DNES. 6. 2. 2009, s. 3. 
154 VACA, Jan a Tomáš SYROVÁTKA. Odposlechy Mrázka: dnes naposled? Mladá fronta DNES. 31. 3. 
2009, s. 3; ČÁSENSKÝ, Robert. Svobody plná ústa a v ruce klacek. Mladá fronta DNES. 31. 3. 2009, s. 
8; POKORNÝ, Jakub a Tomáš SYROVÁTKA. Já se žádnou obětí nestanu. Mladá fronta DNES. 1. 4. 
2009, s. 2.; POKORNÝ, Jakub. Policista smí mluvit o krakatici. Mladá fronta DNES. 2. 4. 2009, s. 4. 
155 Jak mafián Mrázek využíval Ivana Langera. Mladá fronta DNES. 25. 3. 2009, s. 6. 
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obsahuje implicitní sdělení, že zákonodárci svým jednáním omezují čtenáře, k nimž 

se nedostanou dříve dostupné informace. U každého z článků byl také uveden dovětek 

informující o zákonu formou presupozice odkazující na domnělé upírání práva: „Při 

přísném výkladu se nebudete smět z médií dozvídat o obětech některých trestných činů, 

ať už je jimi kdokoliv. Nebude možné zveřejnit informace z odposlechů, i kdyby byla 

policie pod politickým tlakem, aby vyšetřování zastavila.“156 

Motiv upírání práva veřejnosti na informace se objevoval také v některých 

komentářích. Příspěvek z 6. 2. zákon komentoval slovy: „Až pět let vězení 

a pětimilionová pokuta pro toho, kdo dá veřejnosti najevo, že si politik povídá 

s podnikatelem o tom, jestli z nějakého obchodu kápne čtyřiadvacet milionů, nebo 

rovnou padesát. (...) A když už je při tom nahraje policie, nesmí se to veřejnost nikdy 

dozvědět.“157 Podobně komentář z 31. 3. konstatoval, že: „Potíž je, že to není 

ve skutečnosti klacek na novináře - ale na čtenáře novin, diváky televizí, posluchače 

rádií a uživatele internetu. Ti všichni mají od zítřka zakázáno, aby se dozvěděli, 

že si vlivný politik po telefonu domlouvá podivné kšefty s bohatým podnikatelem.“158 

Z hlediska ideologických struktur bychom měli také upozornit na fakt, že v titulku 

i textu používá autor metaforu zákona jako „klacku na novináře“. Ta, stejně jako 

v případě „náhubku“, rámuje zákonnou regulaci tisku primárně jako trestání médií. 

Další metaforou interpretující zákon především jako potrestání novinářů bylo označení 

„bič na novináře“, jež bylo formou popisku zveřejněno u článků vydaných 9. 2. a 13. 

2.159 

I když v diskurzu MF DNES dominovala kritika zákonu č. 52/2009 a prezentace 

negativních důsledků tohoto opatření, v některých textech byly zmíněny i jiné aspekty 

zákona než zákaz zveřejňování odposlechů a související téma ohrožení svobody slova. 

Ve většině případů se však alternativní výklad účinků zákona vyskytoval jen okrajově 

a nebyl dále rozveden. V citaci další části komentáře z 6. 2. najdeme kromě zmínky 

oochraně obětí také již zmiňovanou generalizaci obsahu zákona: „Až do včerejška jsem 

věřil tomu, že poslanci schválili kriminalizaci novinářů za zveřejňování nepohodlných 

odposlechů v podstatě nevědomky, jako přílepek k zákonu, který měl chránit oběti 

                                                
156 Jak mafián Mrázek využíval Ivana Langera. Mladá fronta DNES. 25. 3. 2009, s. 6. 
157 ČÁSENSKÝ, Robert. Vážená Sněmovno, je mi z vás smutno... Mladá fronta DNES. 6. 2. 2009, s. 12. 
158 ČÁSENSKÝ, Robert. Svobody plná ústa a v ruce klacek. Mladá fronta DNES. 31. 3. 2009, s. 8. 
159 KAISEROVÁ, Zuzana. Cenzurní zákon: co bude dál? Mladá fronta DNES. 13. 2. 2009, s. 2.; VACA, 
Jan. Má být trest za odposlechy? Mladá fronta DNES. 9. 2. 2009, s. 2. 
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trestných činů.“160 Článek ze stejného vydání byl v tomto ohledu důslednější, když 

zmínil také konkrétní motivaci zákonodárců: „Původní motivace zákona (...) byla 

přitom jiná. Zabránit zveřejňování informací o obětech trestných činů, jimž ještě 

nebylo osmnáct let. Příkladem je chlapec, který byl v takzvané „kuřimské kauze“ týrán 

svou matkou.“161 V tomto článku se objevil také jeden z postupů související s pozitivní 

sebe-prezentací – kombinace zdůraznění vlastního pozitiva („odsuzuji neetické 

praktiky“) v kontrastu s odkazem na negativa skupiny, vůči níž se vymezuji („těmito 

postupy byly odhaleny nepoctivosti druhé skupiny – odkaz na zveřejněné 

odposlechy“):162 „Ano, souhlasím: odposlouchávat, šmírovat a vůbec všelijak slídit 

se nemá. Dodávám k tomu: vůbec se nemá podvádět, krást, uplácet...“163  

Formulaci ve zprávě z 12. 2. můžeme označit za významově zavádějící, jelikož 

implicitně vyjadřoval domněnku, že původní smysl zákon nakonec nesplňuje: „Novela 

měla původně zabránit tomu, aby se v médiích objevovaly tváře a jména dětských obětí 

trestných činů. Část o odposleších tam přibyla při projednávání textu v ústavně-

právním výboru Sněmovny.“164 Komentář z 31. 3. v souvislosti s ochranou obětí 

trestných činů použil kritizující kontrast: „Stejně tak se veřejnost nemá dozvědět, 

že se po křtu knihy Jiřího Paroubka pohádali dva jeho známí a podnikatel Ďuričko 

zastřelil Václava Kočku mladšího. Tomu zase bude bránit možná dobře míněný, ale 

amatérsky udělaný zákon o ochraně obětí trestných činů a až pětimilionová pokuta.“165  

V další části téhož komentáře se opět objevila určitá varianta strategie 

kombinující pozitiva „nás“ a negativa „jich“. Jako pozitivní můžeme interpretovat 

určitou formu sebekritiky, komentář k vysoké výši trestu byl naopak snahou 

o diskreditaci druhé skupiny: „Jistě, i novináři dělají chyby. A takovými chybami 

mohou popisovanou osobu závažně poškodit. Práce v novinách, televizi, rádiu 

či na zpravodajském serveru se má a nutně musí pojit také s vědomím odpovědnosti 

a s ohledem na možné důsledky toho, co média zveřejní. Hrozba pěti let vězení 

za zveřejnění pravdivých informací o nekalých kšeftech politiků s byznysmeny však 

nevypadá jako snaha o zvýšení odpovědnosti u novinářů. Čiší z ní účelová snaha 

o zastírání vlastních průšvihů před zraky veřejnosti.“166 

                                                
160 ČÁSENSKÝ, Robert. Vážená Sněmovno, je mi z vás smutno... Mladá fronta DNES. 6. 2. 2009, s. 12. 
161 KOPECKÝ, Josef. Přísně tajné! Mafie volá politikům. Mladá fronta DNES. 6. 2. 2009, s. 3. 
162 DIJK, Teun A. van. Ideology: a multidisciplinary approach, s. 270. 
163 KUBÍK, Jiří. Vyvržené krakatici zakroutili krkem. Mladá fronta DNES. 7. 2. 2009, s. 10. 
164 Dopis Klausovi: nedovolte zákaz odposlechů. Mladá fronta DNES. 12. 2. 2009, s. 2. 
165 ČÁSENSKÝ, Robert. Svobody plná ústa a v ruce klacek. Mladá fronta DNES. 31. 3. 2009, s. 8. 
166 ČÁSENSKÝ, Robert. Svobody plná ústa a v ruce klacek. Mladá fronta DNES. 31. 3. 2009, s. 8. 



   

 

63 

  

Jako jediný neutrální důsledek jinak sporného zákonu prezentoval téma ochrany 

obětí také článek z 2. 4.: „Neuvádění dětských obětí. Toto je jediná nekontroverzní část 

zákona. Média mají nově zakázáno zveřejňovat dětské oběti jakýchkoliv trestných 

činů.“167 

Konflikt práva na soukromí a práva na informace se v diskurzu nikterak 

významně nerozváděl, téma ochrany soukromí jednotlivých osob se objevovalo 

především prostřednictvím vyjádření zastánců zákona – poslance Marka Bendy 

a prezidenta Václava Klause. Komentář z 6. 2. v části hodnotící rozhodnutí sněmovny 

zobecňujícím tvrzením omezuje pojetí soukromí na telefonní odposlechy: „[rozhodnutí 

sněmovny] Nechrání totiž soukromí lidí, jak se snažili tvářit předkladatelé návrhu. 

Žádné vysloveně soukromé odposlechy totiž v českých médiích zveřejňovány 

nejsou.“168 

V řadě z výše citovaných úryvků jsou patrné postupy charakteristické pro 

koncept van Dijkova ideologického čtverce. Napříč diskurzem se profilovalo rozdělení 

dvou skupin, při čemž do první skupiny bychom mohli zařadit média, politiky 

a odborníky vyjadřující výhrady k diskutované legislativě, a svým způsobem také 

veřejnost, jejíž zájmy v některých případech články ztotožňovaly se zájmy médií. 

Do skupiny „oni“ pak patřili zastánci zákona, tedy především Marek Benda jako jeden 

z jeho autorů, poslanci, jenž pro novelu hlasovali, a také Václav Klaus. Strategii 

ideologického čtverce můžeme demonstrovat na několika příkladech. Stojí také 

za zmínku, že v textech se často objevoval motiv přijetí zákona jako pomsty politiků 

za to, že o nich média zveřejňují negativní informace. 

Prezentace negativních informací o „nich“ se objevila v komentáři z 6. 2.: „Nový 

zákon, který má zastrašit novináře, chrání především ty, kdo pro něj hlasovali – politiky 

samé.“169 „Bohužel u části poslanců zvítězila touha zabránit médiím ve zveřejňování 

informací o nemorálním jednání politiků. Je smutné, když kvůli pohodlí několika 

politiků, kteří se chovají v rozporu s dobrými mravy, dochází k omezení svobody 

tisku,“ citovala svého šéfredaktora MF DNES v článku z téhož vydání.170 Implicitní 

motiv odplaty politiků za odhalení jejich neřestí můžeme pozorovat v dalším článku 

ze 6. 2.: „Krátce poté, co loni na podzim MF DNES zveřejnila odposlechy, v nichž 

                                                
167 Žádná jména, žádné informace. Mladá fronta DNES. 1. 4. 2009, s. 3. 
168 ČÁSENSKÝ, Robert. Vážená Sněmovno, je mi z vás smutno... Mladá fronta DNES. 6. 2. 2009, s. 12. 
169 ČÁSENSKÝ, Robert. Vážená Sněmovno, je mi z vás smutno... Mladá fronta DNES. 6. 2. 2009, s. 12. 
170 KOPECKÝ, Josef. Přísně tajné! Mafie volá politikům. Mladá fronta DNES. 6. 2. 2009, s. 3. 
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upozornila na Mrázkovy vazby, přišla ze strany politiků odveta.“171 Podobný výklad 

nabízel také článek z 2. 4.: „Právě po zveřejnění výňatků z Krakatice v MF DNES 

o kontaktech mafiánů s politiky začali poslanci vymýšlet, jak zveřejňování odposlechů 

zabránit.“172 

Důraz na „jejich“ negativní vlastnosti vyjadřovala také presupozice v komentáři 

ze 7. 2.: „Docela živě si umím představit tu hrůzu v očích těch, kteří mají v minulosti 

podobnou kaňku jako Langer s Tlustým. A že někteří z nich mívají sklony brát politiku 

jako prostředek k vlastnímu prospěchu, netřeba po kauzách Morava (ODS) či Dryml 

(ČSSD) vůbec pochybovat.“173  

Jako příklad potlačení negativních informací o „nás“, v tomto případě 

prostřednictvím reakce na nařčení ze zvyšování sledovanosti a čtenosti jako hlavního 

kritéria úspěšnosti médií, které v odpovědi šéfredaktorům vyjádřil Václav Klaus, 

můžeme uvést část komentáře ze 13. 2.: „Tím vysoce důležitým zájmem je skutečně 

svoboda slova a možnost upozorňovat na nekalé praktiky politiků, které policie řádně 

nevyšetří a u žádného soudu tedy neskončí. Čtenost ani sledovanost ale právě takové 

kauzy nijak zásadně neovlivňují. To je holý fakt.“174 Dodejme, že závěrečné tvrzení 

nebylo v článku dále nijak rozvedeno.  

Zdůraznění pozitivních informací o „nás“ se často projevovalo vyjádřením 

odhodlání médií pokračovat i přes legislativní omezení v investigativní činnosti. 

„Pokud půjde o velkou nemravnost, najdou se zřejmě i takoví novináři, kteří se raději 

nechají trestně stíhat, než aby politikův špinavý kšeft kryli,“175 uváděl komentář 

ze 6. 2. Podobně vyjadřoval přesvědčení novinářů o hodnotě svého poslání také 

komentář z 9. 2.: „Novináři budou i nadále dělat vše pro to, aby se lidé dozvěděli to, 

co se dozvědět mají. Neodradí je ani pětiletý žalář.“176 Své rozhodnutí bránit svobodu 

projevu i za cenu trestu zmiňoval komentář publikovaný téhož dne: „Když 

se mi dostane do ruky takový odposlech, který nasvědčuje spojení mafie a politiků 

a který neměla možnost policie řádně vyšetřit, tak věřte tomu, že si zvolím svobodu. 

Tedy svobodu slova.“177 

 

                                                
171 KOPECKÝ, Josef. Za informace vězení. Mladá fronta DNES. 6. 2. 2009, s. 1. 
172 POKORNÝ, Jakub. Policista smí mluvit o krakatici. Mladá fronta DNES. 2. 4. 2009, s. 4. 
173 KUBÍK, Jiří. Vyvržené krakatici zakroutili krkem. Mladá fronta DNES. 7. 2. 2009, s. 10. 
174 ČÁSENSKÝ, Robert. Prezidentův faul. Mladá fronta DNES. 13. 2. 2009, s. 13. 
175 ČÁSENSKÝ, Robert. Vážená Sněmovno, je mi z vás smutno... Mladá fronta DNES. 6. 2. 2009, s. 12. 
176 HYNEK, Jiří. Král je ušatec, vítejte v Bělorusku. Mladá fronta DNES. 9. 2. 2009, s. 10. 
177 KMENTA, Jaroslav. Lepší bručet nežli mlčet. Mladá fronta DNES. 9. 2. 2009, s. 2. 
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Z uvedených příkladů vyplývá, že se diskurz MF DNES vyznačoval specifickým 

výběrem témat souvisejících s novou legislativou, který reflektoval zájmy svobodného 

tisku a korespondoval s ideologií deregulace médií. Dodejme také, že ve zkoumaných 

textech se neobjevila žádná zmínka o problematice etiky novinářské práce nebo 

využívání informací z odposlechů. S ohledem na zmiňovanou nízkou četnost výskytu 

tématu práva na soukromí jednotlivce proto můžeme v případě MF DNES konstatovat, 

že výsledky zkoumání naznačují předpokládanou dominanci témat ohrožení svobody 

slova a tisku v diskurzu, a tedy relativně malou tematickou rozmanitost. Další závěry 

analýzy shrneme na konci kapitoly věnující se českým deníkům. 

 

5.2.2. Právo 

V této kapitole představíme výsledky analýzy deníku Právo. Po Mladé frontě 

DNES věnovalo schválení zákona č. 52/2009 z českých deníků největší prostor, 

do výzkumu bylo zařazeno 25 obsahových celků. Jedná se o další významný titul 

celostátního tisku, vydávaný společností Borgis, a. s. V únoru 2009 činil jeho průměrný 

tištěný náklad 192 729 výtisků.178 

 

Podobně jako v MF DNES se i v Právu objevovalo rámování události přijetí 

zákona zejména jako opatření proti zveřejňování odposlechů. Úvodní věta zprávy 

z titulní strany vydání 6. 2. oznamovala: „Přepisům policejních odposlechů v médiích 

brzy odzvoní.“179 Podobným způsobem téma prezentoval i článek z 10. 2.: „Proti 

novele trestního zákona, která má od dubna médiím zakázat publikovat mj. obsah 

záznamů policejních odposlechů, se ozvala nezisková organizace pro lidská práva 

Český helsinský výbor.“180 Téma zákazu odposlechů se objevilo také v úvodu článku 

z 13. 2.: „(...) Sněmovna schválila kontroverzní novelu trestního zákona, jíž politici 

zakázali novinářům pod tvrdými tresty zveřejňovat odposlechy (...).“181 Stejně 

ve článku vydaném 16. 4. byl jako primární důsledek zákona uveden zákaz odposlechů: 

„Novela trestního řádu a zákona, tzv. náhubkový zákon, který platí od dubna, zakazuje 

                                                
178 ABC ČR. Ověřovaný náklad periodického tisku. Dostupné z WWW: <http://www.abccr.cz/overovana-
data/periodicky-tisk/>. 
179 ADAMČÍKOVÁ, Naďa a Marie KÖNIGOVÁ. Poslanci nasadili novinářům náhubek kvůli 
odposlechům a zveřejňování jmen. Právo. 6. 2. 2009, s. 1. 
180 Helsinský výbor kritizuje náhubek novinářům. Právo. 6. 2. 2009, s. 1. 
181 ADAMČÍKOVÁ, Naďa a Marie KÖNIGOVÁ. Klaus náhubkový zákon podepíše. Právo. 13. 2. 2009, 
s. 1. 
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pod hrozbou finanční sankce a až pětiletého vězení zveřejnění informací z policejních 

odposlechů, pokud nebyly použity před soudem jako důkaz.“182 

Spolu se zákazem zveřejňování odposlechů byly v porovnání s MF DNES 

v Právu častěji zmiňovány další aspekty zákona, jako zákaz zveřejňování informací 

o obětech nebo pachatelích trestných činů, či informací o osobách zúčastněných 

v trestním řízení. Tato témata však zpravidla nebyla prezentována jako pozitivní 

důsledek legislativy, ale jako další omezení fungování médií. 

Již citovaný článek z 6. 2. v souvislosti s dalšími aspekty zákona použil metaforu 

náhubku: „Novela zakazuje i zveřejňovat informace o dětských obětech trestných činů. 

U dospělých zveřejnění umožňuje jen s jejich souhlasem. Jenže novela jde ještě dál, 

médiím a orgánům činným v trestním řízení nasazuje náhubek i z dalších důvodů. 

Zakazuje totiž informovat o pachatelích trestných činů až do chvíle, než budou 

obžalováni.“183 V komentáři z 13. 2. zmiňujícím zákaz zveřejňování informací 

z trestního řízení se objevilo expresivní pojmenování zákona a ironické označení Marka 

Bendy: „Přitom nejhorší na tom legislativním zmetku, který vyšel z návrhu známého 

zlepšovatele Marka Bendy, není zákaz zveřejňování odposlechů. Je to kriminalizace 

novinářů za zveřejnění osobního údaje z trestního řízení bez souhlasu zmiňované 

osoby.“184 Zveřejňování informací z trestního řízení zmiňoval také úvod zprávy 

ze 14. 2.: „Prezident Václav Klaus včera podepsal novelu trestního řádu, která 

znemožňuje zveřejňování informací z policejních odposlechů i například identifikaci 

podezřelých v rámci trestního řízení.“185 Jiné aspekty zákona než zákaz publikování 

odposlechů byly uvedeny také v komentáři z 18. 2.: „Přibyl totiž i zákaz zveřejnění 

všeho, co umožní zjistit totožnost obviněného, svědka, poškozeného atd. v přípravném 

řízení, tedy až do soudního líčení. A přibyl – v trestním zákoně – i zákaz neoprávněného 

zveřejňování všech osobních údajů z trestního řízení (...).“186 

Ve článcích publikovaných v deníku Právo se často objevovalo označení zákona 

jako omezení svobody slova. Zpráva ze 6. 2. citovala vyjádření Syndikátu novinářů ČR: 

„Novinářská organizace považuje novelu za „nepřípustný zásah do práva na svobodu 

projevu a upozorňuje, že zákaz zveřejňovat odposlechy není obvyklý ani v řadě jiných 

                                                
182 KOUKAL, Josef. Úřad: náhubkový zákon lze ve veřejném zájmu překročit. Právo. 16. 4. 2009, s. 7. 
183 ADAMČÍKOVÁ, Naďa a Marie KÖNIGOVÁ. Poslanci nasadili novinářům náhubek kvůli 
odposlechům a zveřejňování jmen. Právo. 6. 2. 2009, s. 1. 
184 FRANĚK, Jiří. Náhubek s požehnáním. Právo. 13. 2. 2009, s. 6. 
185 Klaus bleskově podepsal náhubkovou novelu. Právo. 14. 2. 2009, s. 2. 
186 UHL, Petr. Senát na Ústavní soud nepouštět! Právo. 18. 2. 2009, s. 6. 
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států.“187 Komentář s názvem „Snaha omezit svobodu slova vítězí“ tuto interpretaci 

zmiňoval už v titulku, ve své závěrečné části pak konstatoval, že: „Zákon je totiž 

v Evropě ojedinělým útokem na svobodu slova, je to nejsilnější útok na práva 

a svobody od doby přijetí Listiny, tedy od roku 1991.“188 Ve zprávě z 10. 2. se v citaci 

Jany Bobošíkové objevil významově explicitnější výraz „cenzura“: „„Nejde o nic 

jiného než o cenzuru, a tak o pokus o potlačení základního demokratického principu, 

kterým svobodné šíření informací bezesporu je,“ upozornila Bobošíková.“189  

Motiv novinářů jako obětí zákonné regulace pozorujeme v komentáři 

publikovaném 13. 2.: „Vychutnám si to tedy, dokud mě ještě nemohou zavřít: Bývalý 

liberecký policejní ředitel Miroslav Dvořák je ve vazbě kvůli úplatkům a zneužití 

pravomoci. Až spadne klec a nastoupí cenzura, bude za otištění takové zprávy hrozit až 

pět let kriminálu a novináři si to rozmyslí.“190 Tentýž komentář v závěrečné větě zákon 

označoval jako „nejhorší cenzurní zákon vymyšlený po roce 1989“. Omezení svobody 

slova zmiňovala také zpráva informující o dopisu médií Baracku Obamovi: „Řada 

českých deníků a dalších médií publikuje následující výzvu, která upozorňuje šéfy zemí 

EU a prezidenta USA na omezování svobody slova v souvislosti s tzv. náhubkovým 

zákonem platným v ČR od 1. dubna.“191 

V některých textech bylo hodnocení důsledků omezení svobody slova rozšířeno 

o odkaz na zájem veřejnosti. Tento postup můžeme, stejně jako v případě MF DNES, 

interpretovat jako pokus o vytvoření kolektivního zájmu médií a veřejnosti, ustavující 

určitý druhu sociální skupiny. Komentář ze 7. 2. například informoval, že: „Veřejnost 

už se nesmí napříště dozvědět, jak „Íčko“ poslanec Ivan Langer lobboval za zájmy 

klienta kmotra Mrázka. Nic nesmí vědět o tom, jak veřejné peníze ve formě úplatků 

putovaly do fotbalu.“192 Určitou formu varování veřejnosti, obsahující navíc citově 

zabarvené pojmenování zákona jako „paragrafu šavle“, vyjadřoval komentář zveřejněný 

14. 2.: „Veřejnost by neměla mávnout rukou, že se to týká jen novinářů. Onen 

náhubkový zákon zvoní umíráčkem především jí, její informovanosti. Protože 

společnost bez náležitých informací je pouze shlukem snadno manipulovatelných 

                                                
187 ADAMČÍKOVÁ, Naďa a Marie KÖNIGOVÁ. Poslanci nasadili novinářům náhubek kvůli 
odposlechům a zveřejňování jmen. Právo. 6. 2. 2009, s. 1. 
188 UHL, Petr. Snaha omezit svobodu slova vítězí. Právo. 6. 2. 2009, s. 6. 
189 Helsinský výbor kritizuje náhubek novinářům. Právo. 6. 2. 2009, s. 1. 
190 FRANĚK, Jiří. Náhubek s požehnáním. Právo. 13. 2. 2009, s. 6. 
191 Česká média Baracku Obamovi a summitu EU. Právo. 4. 4. 2009, s. 2. 
192 HANÁK, Jiří. Naducaní mocí. Právo. 7. 2. 2009, s. 6. 
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jednotlivců, kteří pak nemohou mocným do jejich vládnutí mluvit. Myslím, že to je právě 

cíl a smysl toho „paragrafu šavle“.“193 

V Právu se v souvislosti s důsledky zákona oproti MF DNES častěji objevovalo 

téma ochrany obětí trestných činů. V závěru zprávy ze 6. 2. se uvádí příklad použití 

zákona v praxi na případu kuřimské kauzy: „Novela trestního řádu přináší změnu 

v ochraně obětí. Má totiž zakázat zveřejňování jmen a dalších osobních údajů obětí 

trestných činů, především nezletilých dětí. (...) Pokud by tedy novela platila již loni, 

nemohly by světlo světa spatřit televizní záběry týraného Jakuba z kuřimské kauzy.“194 

Kontext ochrany obětí trestných činů najdeme také ve zprávě ze 16. 4.: „[zákon] 

Zakazuje zveřejňovat i jména a jiné osobní údaje dětských a mladistvých obětí 

trestných činů, u ostatních obětí se zákaz vztahuje např. na oběti kuplířství nebo 

násilných trestných činů.“195 Ochrana obětí jako pozitivní aspekt zákona (byť v tomto 

případě označený jako „nechtěný“) se objevila v komentáři z 25. 4., který v souvislosti 

s dětskou obětí tehdejšího žhářského útoku ve Vítkově komentoval důsledky milosti 

udělené Václavem Klausem otci oběti: „Třetí efekt byl nechtěný. Novela čtyř zákonů 

takzvaným náhubkovým zákonem, který Klaus podepsal a nedal k Ústavnímu soudu, 

zpřísňuje ochranu dětských obětí trestných činů, což je v zásadě dobře.“196 

Na rozdíl od MF DNES se v Právu v jednom případě objevilo téma 

zodpovědnosti novinářů. V jedné pasáži komentáře vydaného 14. 2. autor konstatoval, 

že praktiky médií nemusí být vždy „v pořádku“, při čemž přidal i expresivní přirovnání: 

„[svoboda slova] Vyžaduje však odpovědnost novinářů a připouštím, že v tomto ohledu 

není všechno v pořádku. Vždyť kolik jen kauz, zejména v předvolebním nebo v jinak 

exponovaném čase, vybuchlo jako raketa, aby se záhy změnily ve lživý drek, který 

ohodil nevinné.“197  

Kromě této krátké zmínky o novinářských praktikách se diskurz Práva 

od MF DNES lišil ještě přítomností otázky týkající konfliktu dvou důležitých práv. Tuto 

problematiku zmiňoval ve svém úvodu komentář vydaný 6. 2.: „Mezi dvěma základními 

právy – právem na ochranu před neoprávněným zveřejňováním osobních údajů 

a právem na svobodné šíření informací a na přístup každého k nim – je pochopitelně 

rozpor, jedno právo omezuje druhé.“ Konflikt však nebyl dále rozveden a vzápětí 
                                                
193 HANÁK, Jiří. Pytlíky a náhubky. Právo. 14. 2. 2009, s. 6. 
194 ADAMČÍKOVÁ, Naďa a Marie KÖNIGOVÁ. Poslanci nasadili novinářům náhubek kvůli 
odposlechům a zveřejňování jmen. Právo. 6. 2. 2009, s. 1. 
195 KOUKAL, Josef. Úřad: náhubkový zákon lze ve veřejném zájmu překročit. Právo. 16. 4. 2009, s. 7. 
196 UHL, Petr. Tři dobré účinky Klausovy milosti. Právo. 25. 4. 2009, s. 6. 
197 HANÁK, Jiří. Pytlíky a náhubky. Právo. 14. 2. 2009, s. 6. 
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se v textu zákon prezentoval jako diskutabilní opatření, když mezi osoby, jež by mělo 

opatření údajně chránit, autor zařadil i citově zabarvené označení „telefonující šibal“: 

„K návrhu, který podle původního vládního návrhu měl chránit poškozené, svědky 

a zejména děti, což lze odůvodnit nezbytnou ochranou jejich práv (...) přidala v říjnu 

Sněmovna na návrh poslance Marka Bendy (ODS) další omezení – ochranu i osoby 

trestně stíhané či telefonujícího šibala.“198 Tento výraz můžeme s ohledem na dříve 

zveřejněné informace z odposlechů interpretovat jako hanlivé označení politiků 

či dalších aktérů předchozích mediálních kauz.  

Shodným prvkem diskurzu obou deníků bylo časté užívání metafory náhubku 

pro novináře, opakovaně používané v titulcích článků. V titulku již zmiňované zprávy 

z 6. 2. Byli poslanci explicitně označeni jako skupina, která omezuje náhubkem 

novináře: „Poslanci nasadili novinářům náhubek kvůli odposlechům a zveřejňování 

jmen“. Obrazné pojmenování náhubku je zmíněno také v dalších titulcích: „Helsinský 

výbor kritizuje náhubek novinářům“ z 10. 2., „Klaus náhubkový zákon podepíše“ 

z 13. 2., „Náhubek s požehnáním“ ze stejného vydání, „Pytlíky a náhubky“ ze 14. 2., 

„Klaus bleskově podepsal náhubkovou novelu“ téhož data, „Pithart shání podpisy pro 

stížnost proti náhubku“ z 2. 4. nebo zpráva „Úřad: náhubkový zákon lze ve veřejném 

zájmu překročit“ vydaná 16. 4. 

Metaforu poslanců jako skupiny omezující svobodu tisku použil komentář ze 

7.2.: „Našlo se v české Sněmovně 129 ochotných psovodů, kteří chtějí vodit ochočené 

novinářské pejsky na vodítku a s náhubky. Těch 129 politických pašů, naducaných 

pocitem vlastní moci, schválilo totiž takové omezení svobody tisku, za které 

byse nemusela stydět ani normalizační tisková konzistoř.“199 Ve zprávě z 13. 2. Bylo 

uvedeno, že zákon „si vysloužil označení náhubkový“, implicitně tedy považuje 

metaforu za legitimní označení: „Pro zákon, který si již vysloužil označení jako 

náhubek pro novináře, ve Sněmovně nehlasovali pouze komunisté, kteří ho považují 

zanemístný zásah proti svobodě slova.“200 Zpráva ze 14. 2. 2009 legislativu popisovala 

jako: „Zákon, který se už vžil pod názvem „náhubkový“ (...).“201 Mimo tyto příklady 

sepojmenování „náhubkový“ objevilo také ve všech zkoumaných článcích vydaných 

v Právu v dubnu 2009. 

                                                
198 UHL, Petr. Snaha omezit svobodu slova vítězí. Právo. 6. 2. 2009, s. 6. 
199 HANÁK, Jiří. Naducaní mocí. Právo. 7. 2. 2009, s. 6. 
200 ADAMČÍKOVÁ, Naďa a Marie KÖNIGOVÁ. Klaus náhubkový zákon podepíše. Právo. 13. 2. 2009, 
s. 1. 
201 Klaus bleskově podepsal náhubkovou novelu. Právo. 14. 2. 2009, s. 2. 
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V některých textech Práva se projevovala skupinová polarizace a s ní související 

prostor pro reprodukci ideologicky předpojaté interpretace. Skupina poslanců byla často 

prezentována s explicitním nebo skrytým negativním hodnocením. Komentář 

ze7. 4. zobecňujícím tvrzením vysvětloval motivaci poslanců k prosazení opatření, 

jehož důsledkem má být konec investigativní žurnalistiky: „Nabude-li zákon právní 

moci, bude s investigativní (vyšetřující) žurnalistikou konec. A on moci nabude, 

protože poslanci se už nechtějí bát své minulosti a už vůbec ne budoucnosti. Společnost 

bude napořád prohrávat ve třech setech, vítězní kmotři a šibalové zůstanou tajní.“202 

Závěrečná věta je formou skupinové polarizace, rozdělující společnost na veřejnost 

versus (nepoctiví) politici a s nimi spojené vlivné osoby. Podobným způsobem 

vysvětloval zájem mocných osob na prosazení zákonu komentář ze 13. 2.: „Žádné 

omezení svobody tisku v historii přece nikdy nesloužilo k ochraně osobnosti 

nevinných, vždycky jen k potlačení „nesprávných názorů“ a zejména k utajení 

lumpáren a lumpárniček, jichž se dopouštějí mocní.“203 „Jejich“ negativní vlastnosti 

vyjadřoval i komentář vydaný 14. 2.: „Poslancům a prezidentovi jde hlavně o to, aby 

novináři už nemohli uveřejňovat nic, co by mohli vyšťourat z přítmí mocných, 

ať politiků, ať podnikatelů, kde se „dějí úradky“, to jest kde se dá kšeftovat s mocí 

a s nečistými penězi.“204  

Negativní prezentace skupiny „oni“ byla použita také v komentáři z 14. 2., který 

zároveň obsahoval apel směrem ke „své“ skupině, tedy médií a veřejnosti: „Proč 

zakazovat zveřejnění jména odsouzeného i v rozsudku? Proč trestat vězením až do pěti 

let zveřejnění každého osobního údaje z trestního řízení? Poslanec Benda, Sněmovna 

i Senát to tak chtějí. Chrání lumpy a sebe. Pomocí našeho Ústavního soudu i Rady 

Evropy se tomu musíme vzepřít.“205 Motiv snahy politiků o omezení práce novinářů byl 

zmíněn i v komentáři ze 17. 3.: „Už aby tu byl ten kýžený náhubkový zákon, který 

novinářům znemožní šťourání v dosud neuzavřených kauzách. (...) A vláda bude mít 

konečně klid na práci, nebudou ji rozptylovat pomlouvačné kampaně.“ V závěru ještě 

dodal hodnotící metaforu nového zákona vyjadřující negativní hodnocení politiků: 

„Člověk ale aspoň pochopil, k čemu je dobrý náhubkový zákon. Jako záchranná brzda, 

když kamarádi politiků selžou.“206 

                                                
202 HANÁK, Jiří. Naducaní mocí. Právo. 7. 2. 2009, s. 6. 
203 FRANĚK, Jiří. Náhubek s požehnáním. Právo. 13. 2. 2009, s. 6. 
204 HANÁK, Jiří. Pytlíky a náhubky. Právo. 14. 2. 2009, s. 6. 
205 UHL, Petr. Chrání lumpy a sebe. Právo. 14. 2. 2009, s. 6. 
206 FRANĚK, Jiří. Kamarádi. Právo. 17. 3. 2009, s. 6. 
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V několika textech byly formou zobecňujícího konstatování zpochybněny 

okolnosti jednání prezidenta Václava Klause: „Obvykle čeká na právní analýzy. 

Tentokrát si ale pospíšil,“ komentovala prezidentův podpis zpráva z 13. 2.207 Blíže 

neurčený odkaz na neobvyklost jeho postupu naznačoval také komentář publikovaný 

v tomtéž vydání: „Václav Klaus nás zpravidla ponechává dlouho v napětí, než 

se rozhodne podepsat nebo vetovat nějaký zákon; tentokrát nezaváhal ani chvilku.“208 

 

V návaznosti na popsané způsoby dělení a prezentaci témat můžeme 

konstatovat, že stejně jako v případě MF DNES se v diskurzu Práva opakuje polarizace 

skupin na zastánce a odpůrce zákona. Co se týče zastoupení témat v diskurzu, 

dominoval motiv ohrožení svobody slova a práva veřejnosti na informace v důsledku 

zákazu zveřejňování odposlechů, naopak problematika etiky novinářské práce nebo 

reflexe profesních standardů se až na jednu výjimku v textech neobjevovala.  

 

5.2.3. Lidové noviny 

Třetím analyzovaným titulem českého tisku byly Lidové noviny. Vydavatel 

Mafra a. s. list charakterizuje jako nejstarší dosud vycházející český deník (založený byl 

v roce 1893), dlouhodobě se profilující jako kvalitní celostátní zpravodajský list 

se zájmem o politiku, ekonomiku, kulturu a vzdělání.209 V únoru 2009 byl průměrný 

tištěný náklad listu 95 408 kopií.210 V rámci kvalitativní analýzy bylo zkoumáno 

24 textových celků. 

 

V textech publikovaných na stránkách Lidových novin bylo možné pozorovat 

podobný způsob zarámování tématu přijetí zákona č. 52/2009 jako ve výše 

popisovaných titulech. Událost byla opět prezentována především jako zákaz 

zveřejňování odposlechů, případně jako zákaz odposlechů a zveřejňování informací 

o obětech zločinů. Na úvod uvedeme několik titulků dokladujících akcent na tento 

aspekt: „Odposlechy zmizí z novin“ z 6. 2., „Zelení se omluvili za zákaz zveřejňování 

                                                
207 ADAMČÍKOVÁ, Naďa a Marie KÖNIGOVÁ. Klaus náhubkový zákon podepíše. Právo. 13. 2. 2009, 
s. 1. 
208 FRANĚK, Jiří. Náhubek s požehnáním. Právo. 13. 2. 2009, s. 6. 
209 Lidové noviny. Mafra. Dostupné z WWW: <http://www.mafra.cz/cs/mafra-tiskove-
zpravy.asp?y=mafra_all%5Ccs_produkty-a-sluzby_lidove-noviny.htm>. 
210 ABC ČR. Ověřovaný náklad periodického tisku. Dostupné z WWW: <http://www.abccr.cz/overovana-
data/periodicky-tisk/>. 
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odposlechů“ z 11. 2., „Veto odposlechů? Ne“ z 13. 2. nebo „Klaus podepsal zákaz 

odposlechů“ z 14. 2. 

Interpretaci zákona jako vůli poslanců zakázat médiím zveřejňování odposlechů 

najdeme také v samotných článcích. Úvod zprávy o schválení zákona, publikované 

6. 2., kromě zúžení kontextu zákona také polarizoval skupinu poslanců a senátorů, 

představujících v diskurzu odpůrce legislativy: „Poslanci se včera vzepřeli vůli 

senátorů a zakázali zveřejňování odposlechů v médiích.“211 Stejné rámování zákona 

můžeme uvést na příkladu části článku ze 7. 2.: „Pokus o zákaz zveřejňování 

odposlechů můžeme hodnotit jako platonický, nicméně nebezpečný.“212 Zákon jako 

zákaz zveřejňování odposlechů prezentovala také zpráva informující o chybném 

hlasování poslanců Strany zelených: „Poslanci Strany zelených Kateřina Jacques 

a Přemysl Rabas se veřejnosti omluvili za to, že minulý týden ve sněmovně hlasovali 

pro zákaz zveřejňování odposlechů.“213  

Na téma zákazu odposlechů kladl důraz také komentář publikovaný 

13. 2. Na titulní straně deníku: „Prezident Klaus nevyhověl kolektivní žádosti českých 

šéfredaktorů a podepíše zákon trestající až pěti roky zveřejňování odposlechů.“214 

Podobným způsobem prezentovala zákon zpráva ze stejného vydání, obsahující navíc 

prvek skupinové polarizace: „Prezident Václav Klaus se nevzepřel vůli poslanců, kteří 

zakázali zveřejňování odposlechů v médiích.“215 Dalším příkladem rámování tématu 

ze stejného vydání deníku byl článek informující o již zmiňovaném dopisu šéfredaktorů 

prezidentovi: „Čtrnáct šéfredaktorů českých médií se písemně obrátilo se žádostí 

na prezidenta Václava Klause, aby nepodepsal novelu trestního řádu, která mimo jiné 

znemožňuje zveřejňování odposlechů.“216 Podobný způsob prezentace události 

se opakoval také v komentáři a článku publikovaných 1. 4., kdy zákon nabyl 

na účinnosti: „Pod hrozbou pětimilionové pokuty a až pětiletého vězení [novela zákona] 

zakazuje zveřejňovat odposlechy, osobní údaje všech obětí trestných činů, ale také 

některé informace o pachatelích.“217 Článek o legislativě referoval podobně: „Novela 

                                                
211 DRCHAL, Václav. Odposlechy zmizí z novin. Lidové noviny. 6. 2. 2009, s. 2. 
212 ZVĚŘINA, Martin. Pohodlné pokrytectví. Lidové noviny. 7. 2. 2009, s. 2. 
213 Zelení se omluvili za zákaz zveřejňování odposlechů. Lidové noviny. 11. 2. 2009, s. 4. 
214 KAISER, Daniel. Laissez faire. Lidové noviny. 13. 2. 2009, s. 1. 
215 KRATOCHVÍL, Bedřich. Veto odposlechů? Ne. Lidové noviny. 13. 2. 2009, s. 2. 
216 Odmítněte zásah do svobody projevu. Lidové noviny. 13. 2. 2009, s. 11. 
217 VAČKOV, Veselin. Komfort mocných. Lidové noviny. 1. 4. 2009, s. 1. 
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trestního řádu, kterou poslanci omezili zveřejňování odposlechů a informování 

o obětech trestných činů, začala platit právě dnes.“218 

Informování o zákonu za použití metafory náhubku se objevilo ve dvou textech 

publikovaných v únoru 2009 (z nichž v jednom případě jde spíše o kritiku této 

metafory, jak zmíníme níže) a poté až ve článcích vydaných po nabytí účinnosti zákona. 

Komentář „Náhubek pro média“ z 11. 2. zmiňoval, že: „Konečný cíl českých politiků 

je daleko vyšší a hrozivější než pouhé nasazení náhubku médiím a zahnání tohoto 

„hlídacího psa demokracie“ do boudy.“219 Kromě obrazného přirovnání je v úryvku 

patrná také prezentace negativních informací o „nich“, tedy politicích, které se budeme 

věnovat později. O „náhubku“ se dále zmiňují tři články vydané 1. 4. a další čtyři texty 

publikované v průběhu dubna. Metaforu použil mimo jiné komentář na titulní straně 

vydání z 1. 4.: „Vstupuje totiž v platnost novela trestního řádu, které se přezdívá 

„náhubek pro novináře“ nebo „odposlechový zákon“.“220 Výraz „náhubkový“ 

se objevil také v titulcích, například v komentáři začínajícího na titulní straně vydání 

1. 4.: „Náhubkový zákon čili krůček k nesvobodě.“. Termín se objevil také v názvu 

zprávy „Náhubkový zákon míří k soudu“, vydané 25. 4. V samotném textu zprávy pak 

byla novela popisována jako „Kritizovaný náhubkový zákon“.221 

Často reprodukovanou významovou paralelou byl popis zákona jako omezení 

svobody tisku, v některých případech spojený s explicitním vyjádřením ohrožení práva 

veřejnosti na informace. V diskurzu Lidových novin tedy můžeme pozorovat způsob 

prezentace události podobný postupům identifikovaným v textech MF DNES a Práva. 

Komentář ze 6. 2., implicitně vyjadřující souboj mezi poslanci a médii 

o legitimitu zákona, končil tvrzením: „Zákon si říká o to, aby ho někdo porušil a svou 

při potom hnal k Ústavnímu soudu nebo do Štrasburku, kde asi poslanci slavně 

prohrají. To ale nic nemění na tom, že se včera udál největší útok na svobodu slova 

po roce 1989.“222 7. 2. zveřejnil deník komentář odkazující na představu médií coby 

hlídacího psa demokracie titulkem „Novináři zpátky do boudy?“. V úvodu komentáře 

pak autor označil novelu jako „(...) zákon na ochranu politiků proti investigativním 

žurnalistům (...).“223  

                                                
218 Chystá se ústavní stížnost. Lidové noviny. 1. 4. 2009, s. 4. 
219 BYSTROV, Vladimír. Náhubek pro média omezí nejen je. Lidové noviny. 11. 2. 2009, s. 11. 
220 VAČKOV, Veselin. Komfort mocných. Lidové noviny. 1. 4. 2009, s. 1. 
221 Náhubkový zákon míří k soudu. Lidové noviny. 25. 4. 2009, s. 3. 
222 KAISER, Daniel. Sněmovna útočí. Lidové noviny. 6. 2. 2009, s. 1. 
223 PITHART, Petr. Novináři zpátky do boudy? Lidové noviny. 7. 2. 2009, s. 1. 
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Negativní prezentaci politiků spojenou s hanlivou metaforou „prohrabovat 

se písečkem“ v souvislosti s omezováním práce médií najdeme v komentáři ze 7. 2.: 

„Snaha politického establishmentu potlačit co nejvíce svobodu novinářské práce, 

a tedy i možnosti prohrabovat se „jejich“ písečkem je pochopitelná, nikoli 

legitimní.“224 Ve zprávě informující o rozhodnutí Václava Klause podepsat novelu bylo 

téma omezení svobody slova vyjádřeno prostřednictvím citace předsedy Syndikátu 

novinářů ČR Miroslava Jelínka: „Jelínek se domnívá, že zákon, který začátkem ledna 

poslanci takřka „unisono“ odhlasovali, omezuje svobodu slova.“225 Pomocí 

zobecňujícího tvrzení prezentoval zákon jako omezení svobody slova také podtitul 

článku z 20. 3.: „Za publikování pravdy trest: od 1. dubna platí zákaz zveřejňovat 

odposlechy a jmenovat oběti zločinů.“ Vlastní text pak informoval, že: „Žurnalisté 

i vydavatelé vidí nové regule jako největší mocenský zásah proti svobodě slova 

od listopadu 1989.“226  

Podobně jako MF DNES zveřejnily 30. 4. Lidové noviny článek demonstrující 

na příkladech dvou verzí textu důsledky přijatého zákona. U článku byl zveřejněn 

dovětek s titulkem obsahujícím další zobecnění: „Nový zákon = méně informací: 

Od 1. dubna 2009 zavádí nově schválený zákon č. 52/2009 Sb. řadu změn dotýkajících 

se svobody slova.“227 Také již zmíněný komentář z 1. 4. referoval o zákonu č. 52/2009 

jako o omezení svobody: „Není to žádný skok pro lidstvo, je to jen malý krůček naší 

společnosti zpátky do nesvobody. Omezení svobody tisku, s temným smyslem pro humor 

načasované na 1. dubna, bude jistě následováno dalšími kroky.“228 Ve zprávě 

uveřejněné v tomtéž vydání najdeme stejný druh konstatování: „Do důsledků domyšlená 

novela výrazně omezuje svobodu slova.“229 K problematice prezentace tématu omezení 

svobody vyjadřování ještě dodejme, že v jednom ze článků byl zákon explicitně 

označen jako „cenzura: „Když se ve sněmovně 5. února zaváděl zákaz zveřejňování 

odposlechů, tak se Kateřina Jacques a Přemysl Rabas přehmátli a hlasovali 

pro cenzuru.“230 

V diskurzu Lidových novin byl opakovaně implicitně vyjádřen společný zájem 

médií a veřejnosti. Podobně jako v dalších zkoumaných titulech byl tento motiv 

                                                
224 ZVĚŘINA, Martin. Pohodlné pokrytectví. Lidové noviny. 7. 2. 2009, s. 2. 
225 KRATOCHVÍL, Bedřich. Veto odposlechů? Ne. Lidové noviny. 13. 2. 2009, s. 2. 
226 AUST, Ondřej. Zabili prezidenta? Nejmenovat! Lidové noviny. 20. 3. 2009, s. 13. 
227 Jak změní nový zákon tištěná média. Lidové noviny. 30. 3. 2009, s. 4. 
228 NEFF, Ondřej. Náhubkový zákon čili krůček k nesvobodě. Lidové noviny. 1. 4. 2009, s. 1. 
229 Chystá se ústavní stížnost. Lidové noviny. 1. 4. 2009, s. 4. 
230 ZVĚŘINA, Martin. Zelený přehmat. Lidové noviny. 11. 2. 2009, s. 2. 
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zmiňován v kontrastu vůči zájmům politiků, respektive poslanců. Komentář 

z 7. 2. Popisoval důsledky zákona jako nemožnost informovat veřejnost 

o „nemravnostech mezi politiky“, při čemž použil také pejorativního výrazu pro 

nepoctivé politiky: “Má-li být veřejnost pravdivě informována o nemravnostech mezi 

politiky, musí novinář porušit zákon. Neporuší-li jej, smiřuje se s tím, že gauneři jsou 

nedotknutelní.“231 Komentář z 11. 2. podobným způsobem argumentoval, že zákaz 

zveřejňování odposlechů je v důsledku omezení zájmů občanů, kteří nebudou mít 

možnost dozvídat se o případných prohřešcích politiků: „Zákaz zveřejňovat odposlechy 

podezřelých rozhovorů sice totiž omezí možnost médií upozorňovat na jevy, které 

nemají mít v demokratické společnosti místo, ale především ipso facto zabrání občanům 

dovídat se, co se kde děje proti jejich zájmům. (...) Čím méně budou vědět média, tím 

méně budou vědět občané, tím méně bude vidět za fasádu politiků.“ Pro posílení 

jednoznačnosti sdělení byl v komentáři uveden ještě výraz nadsázky a metafora: „Ale 

bit bude občan, kterému budou nasazeny klapky na oči a na uši, aby neviděl a neslyšel, 

jak se věci mají, a nedělal si o stavu věcí jiný obraz, než si přejí politici.“232 Ztotožnění 

zájmů médií a veřejnosti se opakovalo také ve zmiňovaném komentáři 

z 1. 4.: „Veřejnost se bláhově domnívá, že parlament „jim“, tedy novinářům, zaťal 

tipec. Jenže náhubek dostala i veřejnost.“233 Idiom „zatnout tipec“ reprezentuje 

předpoklad, že cílem poslanců bylo prostřednictvím nové legislativy omezit svobodu 

médií. Použitím metafory náhubku pak komentář vyjadřuje, že zákon bude mít stejné 

účinky také na samotnou veřejnost. 

Otázka ochrany obětí trestných činů a práva na soukromí byla v textech 

zmiňována spíše okrajově, v některých případech byl ale tento aspekt zákona 

prezentován jako pozitivní. Článek z 20. 3. prezentoval motivaci chránit oběti trestných 

činů v kontrastu s důsledky zákona pro veřejně činné osoby: „Novelou zákona chce 

vláda chránit oběti trestných činů, v případě veřejně činných lidí to však dovádí 

ad absurdum.“ Jako jediný ze všech zkoumaných článků českého tisku tento text zmínil 

prevenci sekundární viktimizace: „Řád zakazuje zveřejňovat jména obětí trestných 

činů mladších osmnácti let. To je logická ochrana před tzv. sekundární viktimizací, 

tedy tím, aby mladé oběti trpěly trestnými činy dvakrát, podruhé proto, že se o jejich 

                                                
231 ZVĚŘINA, Martin. Pohodlné pokrytectví. Lidové noviny. 7. 2. 2009, s. 2. 
232 BYSTROV, Vladimír. Náhubek pro média omezí nejen je. Lidové noviny. 11. 2. 2009, s. 11. 
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újmě dozví blízké okolí.“234 O skutečnosti, že jedním z cílů legislativy byla ochrana 

nezletilých obětí trestných činů, informovala také krátká zpráva z 10. 4.: „Novela měla 

podle původních plánů ochránit především týrané a zneužívané děti před zveřejněním 

jejich identity.“235 

Na rozdíl od MF DNES a Práva byl v Lidových novinách publikován také 

článek, který téma zákona č. 52/2009 rámoval alternativním způsobem. Komentář 

„Bendův paragraf nakonec upevní svobodu slova“ bychom mohli označit za určitý 

polemický prvek v jinak ideologicky relativně soudržném diskurzu. Pro nový zákon 

používá označení „Bendův paragraf“ a „Lex Kmenta“, odkazující na jednoho z autorů 

legislativy Marka Bendu a novináře Jaroslava Kmentu, který v předchozích letech 

zveřejnil přepisy záznamu některých odposlechů v MF DNES.  

V úvodu komentáře autor zmiňuje, že: „Podíváme-li se na novinářskou praxi 

posledních osmnácti let, přinese kriminalizace zveřejňování policejních odposlechů jen 

dílčí komplikace. Rozhodně neznamená konec investigativní žurnalistiky.“236 

Důsledky zákona komentář na rozdíl od většiny dalších zkoumaných textů 

neinterpretoval jako omezení svobody slova: „„Lex Kmenta“ je typickým příkladem, 

kdy se léčí symptomy, nikoliv příčiny choroby. Ale zmenšuje to svobodu slova? Vůbec 

ne. Ta je v Česku velká, téměř neomezená.“237 V další části textu bylo zmíněno téma 

omezení svobody novinářů v kontrastu s otázkou jejich odpovědnosti: „Stačí se podívat 

na polistopadovou historii žurnalistiky. Jestli v ní něco chybí, pak je to odpovědnost, 

nikoliv svoboda. Zaznamenali jsme snad jedinou kauzu, kdy by byl novinář souzen, 

nebo dokonce potrestán za svou práci? Žádný takový není.“238 Problematiku regulace 

médií článek prezentoval v kontextu jejich odpovědnosti: „Seberegulace médií 

je základním pilířem jejich existence. Noviny s náhubkem nasazeným státem jsou 

k ničemu. Ale zrovna tak k ničemu jsou noviny vymknuté společenské kontrole, 

protože ty ztrácejí vliv. To je náš dnešní případ.“239  

Pozorujeme-li u třech zkoumaných deníků podobnosti ve způsobu prezentace 

témat a postupech poskytujících prostor pro reprodukci ideologických struktur, musíme 

zároveň upozornit, že v případě Lidových novin byl součástí diskurzu také tento text 

narušující jeho homogenní uspořádání. 
                                                
234 AUST, Ondřej. Zabili prezidenta? Nejmenovat! Lidové noviny. 20. 3. 2009, s. 13. 
235 Ústavní stížnost do konce dubna. Lidové noviny. 10. 4. 2009, s. 4. 
236 ČERMÁK, Miloš. Bendův paragraf nakonec upevní svobodu slova. Lidové noviny. 17. 2. 2009, s. 1. 
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Vraťme se nyní s pomocí metody van Dijkova ideologického čtverce 

k dekonstrukci významů a struktur, jež v rámci diskurzu signalizovaly charakteristiky 

skupinové polarizace spojené se zdůrazňováním pozitivních informací o „nás“ a naopak 

negativních informací o „nich“. Použitím ironie bylo v komentáři z  6. 2. vyjádřeno 

hodnocení, že členové Poslanecké sněmovny schválili legislativu ve snaze ochránit 

především vlastní zájmy: „Je jistě náhoda, že zatímco v Senátu kriminalizace novinářů 

půlí i kluby velkých stran, sněmovna hlasovala skoro celá pro. Bohužel ta náhoda tak 

nějak posiluje teorii, že ve sněmovně bývá víc másla na hlavu, než je průměr.“240 Také 

vlastní titulek komentáře, „Sněmovna útočí“, předjímal skupinovou polarizaci 

na politické představitele, v tomto případě poslaneckou sněmovnu, a média coby „oběť 

útoku“.  

Článek ze stejného vydání označoval politiky v souvislosti s odposlechy jako 

„ohroženou skupinu“, obsahoval tedy skrytý předpoklad, že cílem zákazu odposlechů 

je zamezit úniku nežádoucích informací týkajících se právě politiků. Pro označení 

fotbalových funkcionářů použil autor pejorativum „bafuňáři“, Františka Mrázka nazval 

expresivním výrazem „mafiánský boss“: „Politici jsou ale hned po bafuňářích 

tou vůbec nejohroženější skupinou. Nedávno třeba deník MFD otiskl přepisy 

policejních odposlechů, které naznačují, že se mafiánský boss František Mrázek snažil 

přes prostředníky ovlivňovat některé politiky.“241  

Zobecňujícím a hanlivým způsobem se o poslancích zmiňoval komentář ze 7. 2.: 

„Zkrátka poslanečtí cenzoři budou dříve či později za kašpary.“242 V komentáři 

z 11. 2. pak byla explicitně a s citovým zabarvením vyjádřena myšlenka, že snahou 

politiků je v budoucnu zcela omezit některá základní občanská práva: „Úsilí českých 

politiků znesnadňovat práci novinářů již dlouho míří k mnohem vyššímu cíli, jímž 

je vůbec svést k nule a zašlapat svobodu projevu a právo na informace, dosud 

zaručenou jedním z nejvyšších zákonů.“243  

Kromě negativní prezentace politiků se v diskurzu Lidových novin, obdobně 

jako v případu deníku Právo, objevilo i negativní hodnocení jednání Václava Klause, 

představujícího v diskurzu osobnost podporující legislativu. Zpráva ze 13. 2. obsahovala 

hodnocení jeho konání v citovaného výroku předsedy Syndikátu novinářů: „Předseda 

                                                
240 KAISER, Daniel. Sněmovna útočí. Lidové noviny. 6. 2. 2009, s. 1. 
241 DRCHAL, Václav. Odposlechy zmizí z novin. Lidové noviny. 6. 2. 2009, s. 2. 
242 ZVĚŘINA, Martin. Pohodlné pokrytectví. Lidové noviny. 7. 2. 2009, s. 2. 
243 BYSTROV, Vladimír. Náhubek pro média omezí nejen je. Lidové noviny. 11. 2. 2009, s. 11. 
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Syndikátu novinářů ČR Miroslav Jelínek označil Klausovo rozhodnutí za špatné.“244 

Na rozhodnutí Václava Klause podepsat novelu zákona reagoval negativně i komentář 

„Demagogii jsem od Klause nečekal“ z 16. 2., označující jeho podporu zákona v titulku 

jako „demagogii“, v textu pak mimo jiné jako „populismus“. Komentář využívá určitou 

formu rétorického postupu, kdy se prostřednictvím deklarace pozitivního hodnocení 

(jindy korektní politik Václav Klaus) snaží zdůraznit nezaujaté stanovisko autora 

pro posílení věrohodnosti následné kritiky (v tomto případě jednal populisticky): 

„Neočekával jsem také, že jindy korektnímu politikovi Václavu Klausovi není cizí 

ani populismus, který čiší z prohlášení, že bude „vždy stát na straně toho slabšího, 

jenž se svých práv a svobod dovolává daleko obtížněji, tedy jednotlivého občana“.“245  

Pozitivní prezentaci médií, tedy „naší skupiny“ najdeme v komentáři z 1. 4. Ten 

prostřednictvím zobecňujícího tvrzení konstatoval, že: „Zatím všechny významné 

kriminální činy našich politiků byly odhaleny tiskem, žádný nebyl odhalen policejně 

a poté soudně zvážen, případně potrestán.“246 Média tedy prezentoval jako instituci 

dohlížející na dodržování práva a vykonávající kontrolu chování politiků. Pozitivní roli 

médií ve společnosti zdůrazňovalo také další obecné tvrzení obsažené ve článku: 

„Média jsou posledním jakž takž standardně fungujícím článkem demokratického 

systému.“247 

 

Celkově vzato, diskurz Lidových novin vykazoval podobné charakteristiky 

a uspořádání jako předchozí dva tituly. Texty často rámovaly přijetí nové legislativy 

jako omezení svobody tisku a snahu politiků o ochranu svého soukromí. V řadě případů 

byly akcentovány negativní aspekty skupiny vyjadřující podporu zákonu, 

reprezentované zejména poslanci. Událost byla prezentována především jako zákaz 

zveřejňování odposlechů, naopak problematika práva na soukromí nebo etických norem 

médií nebyla až na jednu výjimku v diskurzu významněji rozvedena.  

 

V návaznosti na interpretaci struktur diskurzu jednotlivých českých deníků 

se ještě krátce zmíníme o typologii informačních zdrojů přítomných v diskurzu. Jak 

jsme již konstatovali, jedním z důležitých důsledků dominantní moci nad diskurzem 

je možnost ovlivnit přítomnost jednotlivých účastníků, a tedy i výpovědí, v diskurzu. 
                                                
244 KRATOCHVÍL, Bedřich. Veto odposlechů? Ne. Lidové noviny. 13. 2. 2009, s. 2. 
245 BYSTROV, Vladimír. Demagogii jsem od Klause nečekal. Lidové noviny. 16. 2. 2009, s. 11. 
246 NEFF, Ondřej. Náhubkový zákon čili krůček k nesvobodě. Lidové noviny. 1. 4. 2009, s. 1. 
247 NEFF, Ondřej. Náhubkový zákon čili krůček k nesvobodě. Lidové noviny. 1. 4. 2009, s. 10. 
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Různorodost aktérů považuje za jeden ze čtyřech hlavních požadavků rozmanitosti 

médií také Hoffmann-Riem. V tomto ohledu můžeme s přihlédnutím na jednotlivé 

zkoumané texty zhodnotit, že struktura mluvčích v jednotlivých titulech vykazovala 

určitou disproporci a z celkového pohledu odpovídala skladbě preferovaných témat 

a způsobu jejich prezentace.  

Zejména ve zprávách deníky často citovaly vyjádření českých i zahraničních 

novinářů nebo novinářských a tiskových institucí. Zpravidla se jednalo o vyjádření, 

která kritizovala diskutovanou legislativu, tudíž podporovala její negativní prezentaci 

napříč diskurzem. V denících se objevovaly citace organizací jako Reportéři bez hranic, 

Evropská asociace vydavatelů novin, Syndikát novinářů ČR, Unie vydavatelů a Světová 

asociace novin. Objevilo se i kritické vyjádření neziskové organizace pro lidská práva 

Český helsinský výbor. Prostor byl věnován také jednotlivým osobám spojeným 

s žurnalistickou profesí, články využívaly mimo jiné vyjádření amerického novináře 

Billa Gertze, šéfredaktora MF DNES Roberta Čásenského, zástupce šéfredaktora 

slovenského deníku SME Lukáše Fily nebo šéfredaktora Reflexu Pavla Šafra. 

Pro zdůraznění negativních aspektů zákazu zveřejňování odposlechů informovala 

MF DNES také o dvou článcích publikovaných v zahraničních médiích – již zmíněného 

příspěvku německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung a článku nizozemského 

titulu Handelsblad. 

Nezanedbatelný prostor věnovaly deníky právnickým odborníkům a politikům, 

jejichž vyjádření byla v souladu s preferovanou prezentací témat. V článcích se tak 

objevovaly citace bývalého ústavního soudce Vojtěcha Cepla a soudce Miroslava 

Čapka. Z politických představitelů vyjadřujících se proti zákonu se v diskurzu objevila 

tehdejší europoslankyně Jana Bobošíková, senátoři Petr Pithart a Jiřího Oberfalzer 

a poslanci František Bublan, Přemysl Rabas a Kateřina Jacques.  

Z hlediska výpovědí zdůrazňujících pozitivní aspekty události, tedy přijetí 

zákona, byla struktura mluvčích omezenější. Názor vyjadřující podporu legislativě 

reprezentovali především poslanci Marek Benda, Ivan Langer a Cyril Svoboda 

a prezident Václav Klaus. 

 

5.2.4. Shrnutí 

V rámci analýzy vybraných českých deníků jsme uvedli několik podobných 

charakteristik, jež vykazovaly diskurzy jednotlivých titulů. Upozornili jsme 
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naspecifický výběr a způsob prezentace témat v diskurzu, zejména důraz na téma 

svobody slova a projevu, často reprodukované v kontextu zákona jako ohrožení 

nezávislosti tisku politickou mocí. Navzdory tomu, že nová legislativa upravovala více 

oblastí, opakovaně byla v diskurzu prezentována jako zákaz zveřejňování odposlechů 

atedy omezení svobody médií informovat veřejnost. Zákaz odposlechů byl navíc často 

médii interpretován především jako účelová snaha politických představitelů zamezit 

úniku zákulisních informací, jež by mohly ohrozit jejich pověst. Ve srovnání s tématy 

svobody projevu a nezávislosti médií věnovaly deníky podstatně menší prostor 

problematice soukromí osob a etických norem žurnalistické profese. Z pohledu 

tematické různorodosti, považované Hoffmannem-Riemem za jeden z dalších 

podstatných aspektů rozmanitosti médií, se tedy diskurz vyznačoval relativně 

homogenním charakterem, podporujícím ideologický rámec deregulace tisku a svobody 

slova. 

Kromě těchto rysů jsme v diskurzu českých titulů mohli zaznamenat také 

využívání typologicky podobných zdrojů informací, a tudíž určitou disproporci 

ve struktuře aktérů reprezentujících jednotlivé skupiny. Negativní hodnocení nové 

legislativy bylo vyjadřováno prostřednictvím podstatně širšího spektra aktérů než jeho 

podpora, kterou reprezentovalo, s výjimkou jednoho autora polemického článku 

publikovaného v Lidových novinách, pouze několik poslanců a prezident Václav Klaus. 

I v tomto ohledu tedy diskurz vykazoval poněkud nevyvážený charakter. 

Můžeme také konstatovat, že na úrovni nižších textových jednotek se v diskurzu 

často objevovaly hodnotící tvrzení nebo implikace posilující ideologický rámec 

deregulace médií. V analyzovaných textech se na úrovni lokálních významů 

vyskytovaly také prostředky umožňující preferovanou interpretaci významu. Patřily 

mezi ně implicitní významy výroků, zobecňování, citově zabarvené výrazy, metafory 

nebo expresivní terminologie.  

Opakovaně byly v textech využívány různé formy skupinové polarizace a s nimi 

související negativní prezentace členů „druhé“ skupiny, zpravidla představitelů 

vyjadřujících podporu legislativy, potažmo regulace tisku. Politici reprezentující 

skupinu zastánců zákona byli často prezentováni za použití hodnotících tvrzení 

a komentářů zdůrazňujících negativní vlastnosti „jejich“ skupiny. Tuto skupinovou 

polarizaci můžeme interpretovat jako snahu o oslabení legitimity autority instituce, 

která prostřednictvím svých legislativních pravomocí reprezentuje mechanismus 

regulace tisku. Na posílení regulace prostřednictvím schválení zákona č. 52/2009 
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novináři reagovali důrazným vymezením se proti opatření samotnému i jeho autorům, 

tedy zákonodárcům (respektive jejich části). Toto jednání můžeme chápat jako úsilí 

udržet svou dominantní pozici v diskurzu a zabránit výraznější proměně jeho struktury. 

Výsledky analýzy naznačují, že výzkumná hypotéza předpokládající 

ideologickou předpojatost mediálních textů byla potvrzena. S ohledem na selekci témat, 

způsob jejich prezentace a polarizování skupin diskurzu se obsah deníků vyznačoval 

přítomností preferovaných interpretací textů a reprodukcí ideologie deregulace médií 

napříč diskurzem. Stejně tak očekávaná tematická struktura diskurzu byla v souladu 

se zjištěnými poznatky – v diskurzu dominovala témata ohrožení svobody slova 

a nezávislosti tisku legislativními zákroky a politickou mocí. 

 

 

5.3. Analýza britského tisku 

V rámci výzkumu diskurzu britských deníků jsme se zaměřili na články týkající 

se odhalení nezákonného využívání informací, mimo jiné telefonních odposlechů 

a policejních materiálů, reportéry týdeníku News of the World. Do analýzy byly 

zařazeny texty zveřejněné v období od 4. do 31. 7. 2011. Pro úpravu období oproti 

tezím práce jsme se, stejně jako v případě českých deníků, rozhodli zejména s ohledem 

na prvek aktuálnosti tématu a s tím spojenou intenzitu mediálního pokrytí. Informace 

obviňující News of the World z využití neoprávněného přístupu do hlasové schránky 

třináctileté dívky Milly Dowler, zmizelé v roce 2002, zveřejnil deník The Guardian 

4. července 2011. Největší intenzita článků relevantních pro analýzu se tedy dala 

očekávat právě v následujících několika týdnech. 

Při zkoumání diskurzu britských deníků jsme se zaměřili zejména na tematickou 

rozmanitost diskurzu a s ní související ideologický rámec regulace tisku. Rozdílný 

charakter referenčních událostí se projevil relativně výrazným rozdílem v charakteru 

diskurzu českých a britských deníků. Zatímco v případě českého tisku byla většina 

zkoumaných textů obsahově zaměřena primárně na téma regulace související 

se zavedením nové legislativy, v diskurzu britských deníků bylo podstatně složitější 

identifikovat mezi články takové celky, jež by byly relevantní k tématu a zároveň 

srovnatelné s typologií příspěvků v českých titulech. Řada textů zkoumaných v rámci 

analýzy britského tisku byla charakterem obsahu velmi komplexní a zabývala 

se množství různých aspektů spojených s událostmi souvisejícími s týdeníkem News of 
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the World. Jedním z důsledků poměrně složité selekce obsahových jednotek je proto 

nižší počet analyzovaných jednotek. 

Příspěvky byly vyhledány prostřednictvím elektronické informační databáze 

Factiva a posléze posuzovány podle jejich relevance k tématu.248 Události týkající 

se týdeníku News of the World mají pro naši analýzu především funkci kontextuální 

a představují podnět, na jehož základě se v britských médiích již existující diskurz 

regulace tisku na určité období zřetelně vymezil a byl mu v mediálním prostoru 

věnován nadstandardní prostor. Pro účely analýzy nás zajímaly primárně texty 

zabývající se (mimo jiné) otázkou regulace tisku, nikoli pouze informující o vývoji 

kauzy týkající se neetických či nezákonných praktik redaktorů bulvárního týdeníku. 

Jako relevantních obsahových celků bylo nakonec vymezeno 49 článků. 

Ve výzkumu jsme se zabývali texty publikovanými v denících The Guardian, 

The Times a The Daily Telegraph. Podobně jako v případě českého tisku jsme 

do analýzy nezařadili jeden z titulů uvedených v tezích práce – deník The Independent. 

Po vyhledání a selekci článků bylo v tomto deníku identifikováno pouze sedm textů 

vhodných pro analýzu. Vyřadit titul z výzkumu jsme se rozhodli také vzhledem 

ke skutečnosti, že z pohledu tištěného nákladu, který v červenci 2011 činil průměrně 

72271 výtisků, byl The Independent v porovnání s ostatními třemi deníky jednoznačně 

menšinovým listem.249 

Výsledkům obsahové analýzy se budeme věnovat v kapitolách podle 

jednotlivých zkoumaných titulů. 

 

5.3.1. The Guardian 

Největší počet článků zabývajících se v souvislosti s kauzou týdeníku News 

of the World alespoň zčásti tématem regulace tisku bylo publikováno v deníku 

The Guardian. Do analýzy bylo zařazeno 23 relevantních článků. Guardian 

(pro jednoduchost budeme název titulu používat bez určitého členu) se řadí mezi 

nejvýznamnější britské seriózní celostátní deníky (pro něž se ve Spojeném království 

s ohledem na jejich velký formát používá výraz broadsheet), založený byl v roce 

                                                
248 Klíčová slova použitá pro vyhledávání: „press regulat*“; „regulat* press“; „self-regulat*“; journalist* 
practic*; „press practic*“; „press freedom“. 
249 ABCs: National daily newspaper circulation July 2013. The Guardian. Dostupné z WWW: 
<http://www.theguardian.com/media/table/2013/aug/09/abcs-national-newspapers>. 
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1821 pod názvem The Manchester Guardian. V červenci 2011 byl jeho průměrný 

tištěný náklad 191 182 výtisků.250  

 

Jak jsme už zmínili, byl to právě deník Guardian, který přinesl informace 

o nezákonných praktikách redaktorů týdeníku News of the World. S ohledem na to, 

že celá událost měla charakter vyvíjející se zprávy (developing news),251 většině článků 

z obsahového hlediska dominovala prezentace nově odhalených skutečností a aktuální 

komentáře čelních politických představitelů. V některých textech se však v návaznosti 

na aktuální vývoj objevovala i témata související s otázkou systému regulace britského 

tisku, jehož principy byly v důsledku aféry často zpochybňovány.  

Jedním z častých témat souvisejících s problematikou regulace bylo hodnocení 

činnosti Komise pro stížnosti tisku (Press Complaints Commission) a otázka jejího 

podílu na příčinách celé kauzy. V diskurzu se opakovaně objevovala negativní 

prezentace činnosti komise a s tím související neuspokojivé hodnocení regulačního 

systému. Ve článcích byla často používána prohlášení předsedů tří největších stran –

premiéra Davida Camerona, vicepremiéra Nicka Clegga a šéfa opozice Eda Milibanda. 

Článek z 8. 7. Informoval o projevu Eda Milibanda, jenž pro hodnocení činnosti komise 

použil metaforu „bezzubého pudla“ jako kontrast s „hlídacím psem tisku“ (press 

watchdog), jímž měla instituce podle plánu být: „Tato organizace byla založená jako 

hlídač. Ukázala se však jako bezzubý pudl. Je čas ukončit jeho trápení. Komise 

nefunguje. Potřebujeme nového hlídače.““252 Negativní hodnocení fungování Komise 

zmiňoval také článek z 9. 7., citující předsedu vlády Camerona: „Ministerský předseda 

řekl, že Komise byla v průběhu aféry „naprosto nepřítomná“ a „nemá důvěru 

veřejnosti“. „Současný systém regulace tisku nefunguje,“ řekl a dodal, že Komise byla 

„neefektivní a nedůsledná“.“ 253 Další článek prezentuje negativní hodnocení Komise 

prostřednictvím vyjádření Nicka Clegga: „Clegg řekl, že důsledná revize systému 

regulace tisku je nevyhnutelná. Prohlásil, že Komise pro stížnosti tisku je přinejlepším 

                                                
250 ABCs: National daily newspaper circulation July 2013. The Guardian. Dostupné z WWW: 
<http://www.theguardian.com/media/table/2013/aug/09/abcs-national-newspapers>. 
251 TUCHMAN, Gaye. Making news: a study in the construction of reality. 
252 WATT, Nicholas. PCC is 'toothless poodle' and should be replaced. The Guardian. 8. 7. 2011, s. 9 
253 ROBINSON, James. Prime minister says days of press self-regulation are over. The Guardian. 9. 7. 
2011, s. 8. 
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oslabená organizace pro přijímání stížností nezajišťující skutečnou nápravu 

problémů.“254 

Negativní prezentaci Komise najdeme i v komentářích, příspěvek z 15. 7. 

ji například označoval jako „kráčející mrtvolu“: „Komise je kráčející mrtvola, 

na tom se všichni shodují. (...) Svůj ortel si podepsala v roce 2009, když uzavřela 

vyšetřování podezření Guardianu na nezákonné využívání telefonních odposlechů 

v News of the World konstatováním, že pro toto tvrzení neexistují důkazy.“255 Odkaz 

na „podezření“ Guardianu je zároveň příkladem určité formy pozitivní prezentace 

„naší“ skupiny, implicitně konstatující, že podezření redaktorů Guardianu bylo 

opodstatněné. Článek ze 6. 7. představoval kromě negativního hodnocení Komise další 

zdůraznění pozitivních informací o „nás“: „V listopadu 2009 jsme varovali, že povrchní 

a samolibá reakce Komise na obvinění Guardianu související s odposloucháváním 

telefonů bude mít škodlivé následky na autoregulaci, a tak se také stalo. Důvěryhodnost 

této organizace visí na vlásku.“256 Podobně se o Komisi zmiňoval také článek z 30. 7.: 

„Tehdy, stejně jako dnes, bylo zřejmé, že Komise není „regulátorem“ v žádném 

z přijatelných smyslů tohoto slova. Nemá účinnou schopnost vyšetřovat nebo ukládat 

smysluplné sankce.“257 Podobně kritický byl také komentář z 8. 7.: „Komise je zdání 

důvěryhodnosti, které přestalo podněcovat důvěru (...).“258 Článek z 12. 7. byl 

v negativním hodnocení konkrétnější, když za příčinu nefunkčnosti Komise označil 

nedostatek kompetencí: „Nástroje, které má v současnosti Komise k dispozici, nenabízí 

jejím zaměstnancům mnoho možností, jak odvádět adekvátní práci. Ti potřebují 

nezávislé financování a vytvoření kodexu, spolu s možností důslednější intervence 

a vymáhání pravidel.“259 

Kromě opakovaně se vyskytujících negativních hodnocení Komise pro stížnosti 

tisku se v některých textech objevila i tvrzení, která se s tímto hodnocením 

neztotožňovala. Takovým příkladem byl komentář z 9. 7.: „Je snadné pomlouvat 

Komisi a tvrdit, že by měla být nahrazena, ale každý v oboru ví, že nebude jednoduché 

vytvořit organizaci podstatně se lišící od té současné, aniž by byla ohrožena svoboda 

                                                
254 WINTOUR, Patrick. Clegg calls for far-reaching overhaul of laws on media ownership. The Guardian. 
9. 7. 2011, s. 2 
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6. 
256 News International: Hacking away at the truth. The Guardian. 6. 7. 2011, s. 32. 
257 Hacking inquiry: Unanswered questions. The Guardian. 30. 7. 2011, s. 34. 
258 ROBERTSON, Geoffrey. A newspaper is gone, but an inquiry is as urgent as ever. The Guardian. 8. 7. 
2011, s. 36. 
259 MANDELSON, Peter. It was fear, not principle. The Guardian. 12. 7. 2011, s. 27. 
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tisku (nebo znepřáteleni vlastníci).“260 V úryvku textu se objevuje také téma ohrožení 

svobody tisku, ke kterému se ještě vrátíme. Zpráva z 30. 7. se o činnosti komise 

vyjadřuje kladně, jedná se však o hodnocení v kontextu předpokladu, že by měla být 

v budoucnu nahrazena jinou institucí, ve svém důsledku ho tedy nemůžeme označit jako 

pozitivní: „Komise však plní užitečnou roli zprostředkovatele a její kodex zůstává 

dobrým souborem praktických a etických pokynů. Je tedy dobře, že Komise pokračuje 

v činnosti, zatímco se lidé z oboru a další dohodnou na regulačním principu, který 

Komisi nahradí.“261 

V souvislosti s tématem hodnocení Komise jako hlavního prostředku současné 

regulace tisku byla v diskurzu patrná určitá disproporce skladby aktérů prezentujících 

hodnocení její činnosti. Zatímco negativní hodnocení byla vyjádřena prostřednictvím 

prohlášení politiků i komentářů redaktorů, opačný názor reprezentovala pouze citace 

Lady Buscombe, předsedkyně Komise, která na konci července oznámila své 

odstoupení. Její vyjádření zveřejněné ve zprávě z 30. 7. prezentovalo přesvědčení, že 

Komise je i nadále nejvhodnějším prostředkem regulace: „To, co je potřeba, je větší 

pocit zodpovědnosti mezi šéfredaktory a majiteli. Komise pro stížnosti tisku s posíleným 

mandátem o dosahem zůstává v tomto ohledu nejlepším řešením.“262 

Dalším podsattným tématem vztahujícím se k otázce regulace, jež se v diskurzu 

opakovaně objevovalo, byla reflexe dosavadního chování tisku. V souvislosti se 

skandálem News of the World byla ve článcích často vyjadřovaná kritika 

prostřednictvím prohlášení politiků, mediálních odborníků, ale i samotných novinářů. 

V porovnání s českými deníky, ve kterých se prakticky nevyskytovaly texty reflektující 

praktiky tištěných médií, byla v Guardianu publikována řada vyjádření, jež 

zpochybňovaly legitimitu současné podoby kontroly tisku a v některých případech 

i samotného principu autoregulace. Z tohoto hlediska byl tedy diskurz názorově 

rozmanitý. 

Článek ze 6. 7. aktuální události charakterizoval jako „krizi regulace tisku“: 

„Krize je to především pro jednu společnost. Je to krize regulace tisku. A je to krize, 

která se dotýká řady dalších oblastí veřejného života, včetně dohlížení na dodržování 

zákonů, výsad parlamentu a plurality médií.“263 Příkladem určité formy sebereflexe 
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263 News International: Hacking away at the truth. The Guardian. 6. 7. 2011, s. 32. 



   

 

86 

  

tisku byl článek z 15. 7.: „I když ani jeden z předsedů tří politických stran vysloveně 

nepožaduje zavedení zákonné regulace, v tomto dramatickém období se noviny budou 

muset připravit na složité přesvědčování veřejnosti, že bude fungovat něco jiného.“264 

Podobné vyjádření bylo zveřejněno také v komentáři publikovaném 14. 7.: 

„Žurnalistika není profese. Je to vykonávání práva na svobodu projevu prostřednictvím 

povolání, které je dostupné komukoli a nemůže být upíráno jakýmkoli systémem 

zákonného licencování. Ale pokud jsou redaktoři, editoři a manažeři obvinění 

z rozsáhlého porušování trestního práva, neměli by se mít kam schovat.“265 Pohoršení 

nad chováním tisku byl vyjádřen i v komentáři z 6. 7.: „Pro všechny noviny se skandál 

News of the World stal momentem pravdy. Ukázal, do jaké míry komerční tlak 

internetové žurnalistiky a velkých společností zdeformoval etiku. Žurnalistika vždy 

zkoumala hranice investigativní dotěrnosti, nesmí ale porušit nebo se dostat 

do konfliktu s právními předpisy.“266 

 Specifické rámování tématu se projevilo v několika příspěvcích, které 

nezákonné praktiky tisku přisuzovaly zejména bulvárním titulům, což můžeme 

interpretovat jako určitou legitimizaci standardů seriózního tisku v kontrastu s lacinou 

novinařinou. Neetické praktiky bulváru v kontrastu se seriózním tiskem prezentoval 

článek z 16. 7.: „Je někdo překvapený? Jistěže ne. Vezměte kterýkoli den do ruky 

kterýkoli bulvár a zamyslete se, kolik je za těmi oplzlostmi šikanovaných, podvedených, 

uplacených a vydíraných lidí. (...) Lepší tisk v dohlednu? Můžete snít dál – a kupovat 

kvalitní noviny, aby nezmizely.“267 Prezentaci události jako selhání primárně bulvárních 

médií představoval i komentář z 8. 7.: „Aféra News of the World je důkazem, že pokud 

je v sázce vražedný náklad, je autoregulace jako prostředek vynucení etického chování 

a dokonce i respektování zákona v prostředí bulvárního infotainmentu odsouzena 

k neúspěchu. (...) Je nezbytné vyšetřit chování bulvárního tisku, uplácení a korupci, 

která probíhala mezi novináři a jejich policejními zdroji, absolutní selhání 
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autoregulace tisku (a jak ji nahradit) a nedostatečné vzdělání novinářů v otázkách 

práva a etiky.“268 

Zmínili jsme, že téma regulace bylo v diskurzu prezentováno jako problém, jímž 

je potřeba se zabývat. Zároveň však dodejme, že v některých článcích bylo vyjádření 

nutnosti změny v systému doplněno negativním hodnocením zákonné regulace. 

Vymezení se vůči zákonné regulaci najdeme v již zmiňovaném komentáři ze 6. 7., který 

zároveň negativně prezentoval činnost Komise: „Legislativa upravující soukromí 

by znamenala komplikaci náročnou na dodržování, ale s ohledem na to, že Komise 

pro stížnosti tisku je v tomto případě jen zlomenou berličkou, je s každým dalším 

skandálem těžší čelit hlasům volajícím po legislativě. Ta by ale byla špatným 

řešením.“269 Za vhodné řešení nepovažoval zákonnou regulaci ani komentář z 12. 7., 

obsahující skupinovou polarizaci politiků a veřejnosti: „Musela přijít krize News 

International, aby politici našli odvahu. Teď musí zajistit, aby to nebyli v první řadě 

oni, kdo bude chráněn před „nezkrotnou šelmou“, ale především veřejnost. 

To nevyžaduje zákonnou regulaci, ale robustní, nezávislý proces.“270 Stejně 

tak příspěvek z 11. 7. prezentoval hodnocení, že zákonná regulace není dobrou cestou: 

„Musí existovat lepší způsob, důmyslnější řešení, před tím, než diskuzi ovládnou mocní 

vydavatelé nebo naopak zatvrzelí zastánci zákonné regulace.“271 

Uvedené příklady naznačují, že v diskurzu deníku Guardian se oproti českým 

deníkům častěji prezentovalo téma současné podoby regulace tisku. I když 

se v některých textech objevovalo negativní hodnocení Komise pro stížnosti tisku jako 

hlavního orgánu regulace, nebyl ve většině případů negativně prezentován samotný 

princip autoregulace. Podobně jako v případě českých deníků se v diskurzu 

nevyskytovaly texty zaměřující se na problematiku etiky médií nebo profesních 

postupů. V některých článcích se vyskytovala určitá forma sebereflexe, avšak přímá 

kritika byla ve většině případů spojena s činností Komise. V diskurzu Guardianu 

převažovalo negativní hodnocení této instituce mimo jiné kvůli nevyváženosti struktury 

mluvčích vyjadřujících se k tomuto tématu.  
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5.3.2. The Times 

Times (opět používáme název bez členu), je jeden z nejstarších 

a nejrozšířenějších britských titulů seriózního tisku, založený v roce 1785 pod názvem 

The Daily Universal Register. V červenci 2011 vycházel v průměrném tištěném nákladu 

400 245 výtisků.272 V rámci výzkumu bylo posuzováno 14 článků pojednávajících 

v souvislosti s aférou News of the World o tématu regulace tisku. Dodejme, že deník je 

ve vlastnictví mediální skupiny News International, tedy stejné společnosti, která byla 

vydavatelem týdeníku News of the World. 

 

Také obsah diskurzu deníku Times se v průběhu sledovaného období měnil 

s tím, jak byly zveřejňovány nové skutečnosti týkající se kauzy zneužívání odposlechů. 

V článcích se často používala prohlášení politických osobností a posléze také soudce 

Lorda Levesona, jenž byl pověřen vedením vyšetřovací komise pro tisk. Podobně jako 

u předchozího titulu bylo v diskurzu opakovaně prezentováno téma selhání Komise 

pro stížnosti tisku. Článek z 9. 7. citoval šéfa Labouristické strany: „Ed Miliband dodal, 

že Komise „naprosto selhala“. „Komise nemůže vrátit důvěru v autoregulaci, je čas 

ukončit její trápení,“ prohlásil.“273 Legitimitu Komise zpochybňoval také článek ze 14. 

7.: „Její legitimita byla narušená hned poté, co se Richard Desmond, majitel 

vydavatelství Express Newspapers, odmítnul řídit jejím kodexem. Komise byla příliš 

blízká vlastníkům a vydavatelům a zároveň příliš bojácná.“274 Kritika systému 

autoregulace a nepřímo i fungování komise se prostřednictvím vyjádření Nicka Clegga 

objevilo také ve zprávě zveřejněné 18. 7.: „Místopředseda vlády Nick Clegg prohlásil, 

že přišel čas ukončit autoregulaci médií. Řekl, že žádný jiný obor si nemůže hrát 

na „soudce a porotu“ při hodnocení vlastních chyb.“275 

Otázka regulace tisku byla v diskurzu deníku Times v porovnání s předchozím 

titulem častěji prezentována s hodnocením preferujícím udržení určité formy systému 

autoregulace. Stejně jako v Guardianu se i v případě deníku Times v několika textech 

objevilo negativní hodnocení současného systému kontroly, avšak tyto výroky byly 

často prezentovány v kontrastu s tvrzením, že zákonná regulace není správným řešením. 
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Komentář ze 14. 7. vyjadřuje nejistý smysl regulace a obavu z předpojatosti 

vyšetřujícího soudce. „Mocné noviny jsou obviněny ze zneužívání nevinných lidí. 

Soudcům se důvěřuje, že je zastaví. Výsledkem bude regulace. Ale bude regulace 

skutečně sloužit veřejnosti? Většina soudců, se kterými jsem se v posledních letech 

setkala, a potkala jsem jich poměrně dost, uchovává k tisku hlubokou nenávist.“276 

Další článek ze stejného vydání označoval zákonnou regulaci jako narušení svobody 

tisku: „Jmenování soudce pro vedení vyšetřování bez pochyby o krok přibližuje 

zákonnou regulaci tisku. To však není změna, která by měla být připuštěna ve spěchu 

kolem skandálu. Existují dobré argumenty podporující nezávislý a zodpovědný tisk 

a dobré důvody, proč zákonná regulace narušuje svobodu tisku a přitom nijak zvlášť 

nepřispívá k prevenci nezákonného jednání.“277 Obavu o svobodu tisku ohroženou 

státním zásahem vyjadřoval článek z 23. 7., který v kontextu tohoto tématu odkazoval 

na zájem veřejnosti: „Ale je tu nebezpečí, že se kyvadlo reakcí státu přehoupne příliš 

daleko. Svoboda tisku a jeho schopnost vystavovat představitele moci odpovědnosti 

a očím veřejnosti je cenná. Nesmí být dalšími oběťmi této série přehmatů.“278 

Specifickou reprezentaci hodnoty svobody tisku představovaly články 

zdůrazňující skutečnost, že to byly právě investigativní postupy, jež umožnily odhalení 

nezákonného jednání. Tuto skutečnost zdůrazňoval mimo jiné již citovaný článek 

z 23. 7.: „Za to, co už vyšlo najevo, vděčíme investigativní žurnalistice.“279 Podobnou 

pozitivní prezentaci investigativní práce novinářů najdeme také v příspěvku z 22. 7.: 

„Skandál s telefonními odposlechy dostal investigativní žurnalistiku do ústranní. Avšak 

bez investigativní žurnalistiky (...) by tento skandál nikdy nevyšel najevo. Ať už budou 

závěry Levesonova vyšetřování jakékoli, je důležité, aby nebyla otupena nebo 

nepřiměřeně omezena možnost investigativních novinářů dělat svoji práci.“280 

Některé texty pro popis kauzy využily vyjádření kontrastu mezi seriózními médii 

a bulváru, což můžeme interpretovat jako snahu o oddělení skupiny nedodržující 

pravidla od zbytku profese. Článek ze 7. 7. charakterizoval bulvární novináře jako 

„exotické kolegy“: „Dnes už vím, že v Británii existuje několik druhů žurnalistiky. 

Jednu z nich představují lidé jako já a ti, se kterými jsem pracoval v BBC a denících 
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Times, Independent a Guardian. A pak jsou tu naši exotičtí kolegové.“281 

„O nehorázném chování menšiny novinářů není pochyb,“282 konstatoval článek 

ze 13. 7., implicitně rozdělující menšinu, které se týkaly prohřešky, od zbytku profese. 

Článek z 13. 7. zdůrazňoval pochybení jako selhání konkrétního média: „Týdeník News 

of the World nejenže porušil zákon, ale očividně ztratil i morální integritu.“283  

Ve článku ze 13. 7. byly problematické postupy médií prezentovány pro změnu 

v kontrastu s pochybením policie. Příspěvek konstatoval, že ve srovnání s žurnalistikou 

je podstatnějším problémem právě chování policie: „(...) otázky odpovědnosti, 

transparentnosti a důvěry se netýkají v této zemi jen žurnalistiky, ale také policie. 

Jakkoli jsou některá z těchto zjištění o novinářských praktikách skandální, reputace 

novinářů byla v očích veřejnosti nakonec vždy nízká. (...) V dlouhodobém měřítku ale 

nebude pro veřejnost nic z toho tak důležité, jako zjištění, že je možné od policie koupit 

citlivé informace.“284 

Jediný příspěvek, který zákonnou regulaci prezentoval s pozitivním hodnocením, 

byl komentář z 28. 7.: „Osobně se domnívám, že dodržování rozumné a věrohodné 

regulace bude pro velké mediální značky z komerčního hlediska čím dál výhodnější. 

Znamená to podřídit se robustnějšímu systému dozoru. Možná by noviny udělaly dobře, 

pokud by se nad tím při hlásání ohrožení svobody slova zamyslely.“285 

Jako selhání komise, ale zároveň i systému autoregulace, popisoval okolnosti 

skandálu článek ze 14. 7. I když neobsahoval explicitní vyjádření podpory jiného 

systému regulace, představuje jako jeden z mála textů určitou formu zpochybnění 

legitimity současného uspořádání regulačního mechanismu: „Nejdrastičtější argument 

proti autoregulaci tisku je, že nebyla schopná zajistit příslušné odškodnění pro lidi, 

o nichž bylo publikováno něco nepravdivého. (...) Nijak zvlášť netoužím po zákonné 

regulaci, ale myslím, že jsme do velké míry přišli o možnost o ní příliš debatovat.“286 

Byť se texty zveřejněné v deníku Times související s regulací nevyznačovaly 

přílišným důrazem na ohrožení svobody tisku, neobjevovala se v něm ani témata 

spojená s konkrétnějším představením problematiky etického chování tisku. Prezentace 

tohoto tématu se zpravidla omezovala na negativní hodnocení „části tisku“, případně 

konkrétně týdeníku „News of the World“. Výjimkou byl komentář z 22. 7., který 
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explicitně vyjádřil potřebu diskuze o etických praktikách tisku: „Věřím, že to, co chce 

veřejnost od britských novinářů (...) není další kolo sebezpytujícího pokrytectví nebo 

bratrovražedného boje, ale seriózní debata o rozdílu mezi dobrou a špatnou 

investigativní žurnalistikou a rozsáhlá, ale potřebná diskuze o tom, kde leží hranice 

přijatelného chování médií a jak by mělo vypadat jejich vynucování.“287 

Z celkového hlediska můžeme uvést, že se v diskurzu deníku Times oproti listu 

Guardian důrazněji projevovala negativní prezentace zákonné regulace. Některé články 

sice obsahovaly kritické hodnocení současné podoby kontroly, často však důvod selhání 

přisuzovaly pouze specifickému médiu (konkrétně týdeníku News of the World) 

či segmentu tisku (bulvární novináři), případně prezentovaly pochybení tisku 

v kontrastu s důrazem na selhání jiné instituce. Z tohoto hlediska byl tedy diskurz 

částečně orientovaný na udržení současné struktury a potlačení tendencí k významné 

transformaci systému regulace. 

 

5.3.3. The Daily Telegraph 

Třetím zkoumaným titulem byl Daily Telegraph (celým názvem The Daily 

Telegraph), další z britských seriózních deníků s dlouhou tradicí, založený v roce 1855 

jako The Daily Telegraph and Courier. Průměrný tištěný náklad listu ve zkoumaném 

období byl v 558 817 kopií.288 Jako relevantních bylo do analýzy zařazeno 12 článků. 

 

Články publikované v deníku Daily Telegraph se ve srovnání s předchozími 

dvěma tituly častěji negativně vymezovaly vůči zákonné regulaci tisku. Negativní 

prezentace tohoto tématu byla vyjadřována mimo jiné zdůrazňováním možného střetu 

zájmů premiéra Davida Camerona, který deklaroval úmysl změnit systém regulace. 

V několika článcích se objevila zmínka o Andy Coulsonovi, bývalém editorovi týdeníku 

News of the World, kterého předseda vlády zaměstnal jako vedoucího oddělení vnějších 

vztahů. Článek ze 14. 7. tuto skutečnost interpretoval jako diskreditaci premiéra a uvedl 

ji do souvislosti s reakcí veřejnosti na aféru s odposlechy: „David Cameron je obzvláště 

zranitelný kvůli zaměstnání Andyho Coulsona a svému blízkému přátelství s paní 

Brooksovou. Tyto vztahy premiéra zdiskreditovaly a umožnili Labouristům za pomoci 

a podpory BBC vyhnat hněv veřejnosti způsobem, který jen stěží odpovídá závažnosti 
                                                
287 THOMPSON, Mark. Journalism must be allowed to break the rules. The Times. 22. 7. 2011, s. 25 
288 ABCs: National daily newspaper circulation July 2013. The Guardian. Dostupné z WWW: 
<http://www.theguardian.com/media/table/2013/aug/09/abcs-national-newspapers>. 
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údajných deliktů. Je to politický fotbal, za který bychom mohli nakonec všichni zaplatit 

hodně velkou daň.“289  

Téma důvěryhodnosti premiéra bylo často spojováno také společně s tématem 

selhání News of the World jako samostatné instituce, nikoli celého systému. 

To je případ článku zveřejněného 21. 7., který označil Cameronovo rozhodnutí 

zaměstnat Coulsona za „chybný úsudek“: „Stále však nejsme přesvědčení o nutnosti 

rozsáhlého vyšetřování tisku. (...) Cameron uvedl, že je potřeba začít od začátku. Avšak 

kromě zjevného zneužití moci v News of the World – a jeho vlastního chybného 

úsudku – nezmínil přesvědčivé důvody, proč by mělo být všem měřeno stejným 

metrem.“290 Podobným způsobem komentoval událost článek z 9. 7.: „Trestat 

za poklesky News International veškerý tisk není správné. (...) A pan Cameron ukázal 

chabý úsudek, když jmenoval pana Coulsona do vysoké pozice. Bylo by potupné kdyby 

k této chybě přidal podkopání tří století svobodného slova.“291 

Článek publikovaný 9. 7. kromě otázky důvěryhodnosti Davida Camerona 

poukazoval také na zásluhu deníku Guardian při odhalení aféry: „Přehlíží 

ale skutečnost, že skutečný rozsah skandálu odhalil Guardian, nikoli policie nebo 

vláda. A pro Komisi je těžké přijmout kritiku od předsedy vlády, který vedením svého 

komunikačního oddělení pověřil Andyho Coulsona, bývalého editora News of the World, 

jehož důvěryhodnost je poškozena vztahy s vysokým managementem News 

International.“292 Určitou formu pochybnosti o důvěryhodnosti premiéra vyjadřoval 

i hodnotící výraz ve článku z 9. 7.: „Cameron pronesl prohlášení během tiskové 

konference, svolané narychlo poté, co jeho blízké vztahy s managementem News 

International ohrozily jeho reputaci.“293 

Už jsme naznačili, že podobně jako v případě listů Guardian a Times 

zdůrazňovaly některé články v Daily Telegraph okolnost, že to byla právě investigativní 

žurnalistika, která se podílela na zveřejnění kauzy. Zároveň se v diskurzu opakovalo 

rámování události jako pochybení jedné konkrétní organizace, šlo tedy o jistý způsob 

polarizace skupin, při kterém byly potlačovány negativní informace o „nás“ jako 

seriózním tisku. Jako příklad můžeme uvést článek ze 14. 7.: „Měl by teď celý tisk stát 

někde v ústraní? Nezapomeňme, že to byla investigativní práce Guardianu, která 
                                                
289 Politicians are playing an unedifying game. The Daily Telegraph. 14. 7. 2011, s. 23. 
290 Cameron must not supress free speech. The Daily Telegraph. 21. 7. 2011, s. 21. 
291 Cameron’s self-serving attack on press freedom. The Daily Telegraph. 9. 7. 2011, s. 25. 
292 Cameron’s self-serving attack on press freedom. The Daily Telegraph. 9. 7. 2011, s. 25. 
293 WINNETT, Robert. The rules on politicians and media must change, says PM. The Daily Telegraph. 
9. 7. 2011, s. 4. 
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odhalila tento skandál. Zodpovědní jsou novináři, manažeři a vedení News 

International, kteří se podíleli na trestné činnosti, policie, která nedokázala zločiny 

patřičně vyšetřit, a vysocí političtí představitelé obou hlavních stran, kteří byli otroky 

News International a s radostí uvítali, že se tato špinavá obvinění zametou 

pod koberec.“294  

Struktura diskurzu Daily Telegraph se s ostatními deníky shodovala také 

v opakovaném označení konkrétního viníka (News of the World) a negativním 

hodnocení návrhů ke změně legislativy kvůli prohřešku jednoho média. Téma ohrožení 

tradiční svobody projevu zmiňoval například článek z 9. 7.: „To, co se stalo v News 

of the World, bylo samozřejmě hanebné. Odposlouchávat telefony, ať už obětí vražd 

nebo celebrit, bylo nezákonné a mělo být – a mělo by nyní být – důkladně prošetřeno 

policií a viníci postaveni před soud. Nicméně tato událost nesmí být použita jako 

záminka k zavedení první zákonné regulace od roku 1695, kdy byly zrušeny cenzurní 

zákony.“295 

Komentář z 12. 7. vyjadřoval názor, že svobody tisku by se měl zastat šéf 

Labouristů Ed Miliband, při čemž se zmínil o skupině politiků požadující silnější 

regulaci a objevilo se v něm i tvrzení, že silnější regulace médií znamená ohrožení 

kontroly nekalých praktik těchto politiků: „Problémem je, že ochočená a bezzubá 

média, po kterých touží někteří politici a PR pracovníci, by znamenala, že skutečná 

korupce zůstane bez povšimnutí.“ V závěru použil komentář pro zvýraznění významu 

svobodného tisku ironii a prezentoval svobodná média jako klíčový předpoklad 

demokratické společnosti: „Zůstává tedy na lídrovi Labouristů, aby se neponížil 

k populismu, ale hájil zkorumpovaný, nepopulární a zpronevěřený tisk, jehož svoboda 

chrání svobodu nás všech. Budoucnost naší demokracie může záviset na tom, zda tuto 

výzvu přijme.“296 

Na několika příkladech jsme uvedli, že mezi preferovaná témata diskurzu deníku 

Daily Telegraph patřila zejména regulace tisku, jejíž důsledky byly prezentovány jako 

negativní pro tisk i veřejnost. Texty zveřejněné v tomto týdeníku se často vůči zákonné 

regulaci vymezovaly důraznějším způsobem než v případě titulů Guardian a Times, 

k čemuž využili mimo jiné prezentaci negativních informací o předsedovi vlády 

                                                
294 Politicians are playing an unedifying game. The Daily Telegraph. 14. 7. 2011, s. 23. 
295 Cameron’s self-serving attack on press freedom. The Daily Telegraph. 9. 7. 2011, s. 25. 
296 RIDDELL, Mary. Miliband’s moment has come – as defender of free press. The Daily Telegraph. 12. 
7. 2011, s. 20. 
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prosazujícího přísnější regulaci, případně izolaci jednání týdeníku News of the World 

od zbytku průmyslu. 

 

5.3.4. Shrnutí  

V diskurzu britského tisku jsme v porovnání s českými tituly mohli pozorovat 

výraznější rozdíly mezi jednotlivými deníky. Z hlediska ideologického rámce 

deregulace médií vykazoval největší známky předpojatosti deník Daily Telegraph, 

v němž se prostřednictvím vymezování vůči premiérovi Cameronovi a menšinovému 

segmentu tiskového průmyslu reprodukovala prezentace zákonné regulace jako 

nepotřebný, případně neopodstatněný zásah do svobody tisku.  

Oproti českým médiím bylo v diskurzu zastoupeno poměrně široké spektrum 

aktérů, kteří se vyjadřovali k tématům jako svoboda tisku, budoucnost britského 

regulačního mechanismu, pochybení zaměstnanců News International, sporné výroky 

politických představitelů nebo selhání policejního aparátu. Výjimkou byla prezentace 

Komise pro stížnosti tisku, u tohoto tématu jsme naopak zaznamenali určitou 

předpojatost v souvislosti s nerovným zastoupením mluvčích vyjadřujících se k tématu. 

Ve všech zkoumaných denících se v souvislosti s tématem regulace tisku 

objevovala poměrně výrazná názorová rozmanitost, příspěvky vykazovaly ve vztahu 

k tématu regulace často polemický charakter. Problematika regulace tisku byla 

prostřednictvím kritiky Komise pro stížnosti tisku, vyjádření politických představitelů 

a komentářů mediálních odborníků často prezentována jako naléhavý problém britské 

žurnalistiky. V řadě případů však byly tyto diskurzivně nonkonformní obsahy doplněny 

o kontext, jehož povaha zpravidla upevnila preferovanou interpretaci tématu regulace. 

Mezi nejčastější postupy vyjadřující preferenci témat patřilo použití kontrastu selhání 

jiné instituce, důraz na hodnotu svobody vyjadřování a zpochybnění legitimity hlasu 

autority, zpravidla politického představitele. 

Obecně můžeme shrnout, že ač nebyla prezentace preferovaných témat 

v porovnání s českým tiskem v britském diskurzu natolik kompaktní, ve výsledku 

v diskurzu z ideologického hlediska dominovalo paradigma nezávislého tisku a systému 

autoregulace, byť v proměněné podobě. Z hlediska tematické skladby diskurzu, 

související s druhou hypotézou výzkumu, se britské deníky podobaly českým, důraz 

kladly na témata svobody tisku, souvislejší prezentace profesní etiky či osobnostního 

práva na soukromí se v textech neobjevovala.  
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Potvrzení třetí hypotézy je sporné, jelikož zřetelně negativní prezentaci regulace 

tisku jsme zaznamenali také v případě českých médií. Namísto porovnání intenzity 

bychom tedy mohli konstatovat, že oba diskurzy se vyznačovaly homogenním 

charakterem a dominancí struktur podporujících ideologii svobodné žurnalistiky 

nezávislé na zásazích státu. 
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Závěr 
Problematika regulace tištěných médií je komplexním tématem zasahujícím 

do disciplín mediálního práva, normativních teorií médií i mediální etiky. I když 

se v liberálně demokratických společnostech, mezi něž můžeme zařadit Českou 

republiku i Spojené království, předpokládá nutnost určité míry nezávislosti médií 

na kontrole a regulaci, nejsou ani v jednom z těchto státních zřízení média absolutně 

svobodná. Někdejší britský ministerský předseda Stanley Baldwin na začátku 30. let 

minulého století slavně prohlásil, že to, o co usilují vydavatelé novin, je „moc bez 

zodpovědnosti – odvěká výsada nevěstek.“  

Kritika současných politických představitelů Velké Británie na adresu tisku 

v souvislosti s kauzou zneužívání odposlechů si v ostrosti rétoriky s tímto prohlášením 

příliš nezadala. I přesto se zdá, že britská tištěná média trvají jen na minimální možné 

míře zodpovědnosti, kterou potřebují pro legitimitu svého fungování. I když 

je v porovnání s jeho britským protějškem český tisk v podstatně rozdílné situaci, 

zejména co se týče legislativního rámce, reagují čeští novináři na změny v zákonné 

regulaci s podobným důrazem, jako jejich britští kolegové čelí tlakům na rozsáhlou 

reformu mechanismu regulace. 

Ačkoli náš kvalitativní výzkum metodologicky vycházel ze zjednodušeného 

konceptu kritické diskurzivní analýzy, na relativně širokém vzorku mediálních textů 

jsme se pokusili identifikovat určité principy, pomocí nichž tištěná média formují 

diskurz regulace tisku. Na příkladu dvou odlišných typů mediálního diskurzu jsme 

se pokusili demonstrovat, že tvorbu mediálního diskurzu mohou formulovat ideologické 

zájmy mluvčích, zejména pokud jsou dominantním tvůrcem obsahu diskurzu. 

Zaznamenali jsme několik podobností mezi českým a britským diskurzem – zejména 

prezentaci preferovaných témat a otevřené vymezování se vůči politické kontrole. 

Pro úplnost dodejme, že metodu použitou pro obsahovou analýzu je nezbytné 

považovat v některých ohledech omezenou. Bez ohledu na skutečnost, že jsme využili 

interpretační analýzy závislé na subjektivní dekonstrukci textu, jsme byli limitováni 

také nemožností provést sociální rozměr analýzy, tedy zkoumat interpretační proces 

příjemců sdělení. Zároveň jsme narazili na určité limity lingvistického rozměru analýzy, 

jenž je podmíněn úrovní znalosti teorie jazyka. 
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Summary 
The issue of the print regulation represents a complex topic concerning subjects 

of media law, normative media theories as well as media ethics. Even though 

the liberal-democrat societies, including the Czech Republic and the United Kingdom, 

postulate that media are independent of control and regulation, neither of these countries 

offers an absolute freedom to them. Former British Prime Minister, Stanley Baldwin, 

once famously said that: “what proprietorship of these papers is aiming at is power, and 

power without responsibility – a prerogative of the harlot through ages.” 

The current British political leaders’ criticism of media in the wake of the phone 

hacking scandal is not much less radical than this. Nevertheless, it seems that the British 

press is insisting on keeping as little of the responsibility as it needs for its existence. 

Even though the Czech press is in a much different situation than the British one – 

especially as far as the legal framework is concerned – the Czech journalists seem to be 

showing the same effort in resisting the statutory regulation, as their British colleagues 

are in opposing a wide-scale reform of the regulatory system.  

Even though our qualitative analysis was based in a simplified framework of the 

critical discourse analysis, it tried to demonstrate certain practices by which the media 

are forming the discourse of press regulation on a comparatively wide sample of media 

texts. On two different types of media discourse we tried to show that the formation 

of   media discourse can be influenced by ideological preferences of the speaker, 

especially if they are the dominant producers of the discourse content. We identified 

a few similarities of the Czech and British discourse – especially the presentation 

of referred topics and explicit denunciation of political control. 

To conclude, we should add that the method we used for the content analysis 

is to be considered limited in some ways. Disregarding the fact that we used 

an interpretative analysis based on a subjective deconstruction of the text, we had been 

limited by the absence of a social research for analysing the interpretative process 

of the recipient. We have also been limited by the linguistics analysis, which is 

determined by level of the language theory knowledge. 

  



   

 

98 

  

Použitá literatura 

Knihy, sborníky a články 
CARLSON, Matt a Dan BERKOWITZ. The emperor lost his clothes': Rupert Murdoch, 

News of the World and journalistic boundary work in the UK and USA. Journalism. 

2014, vol. 14, no. 4, s. 389-406. 

CURRAN, James a Jean SEATON. Power without responsibility: the press,  

broadcasting, and new media in Britain. 6th ed. London: Routledge, 2003, x, 459 s. 

ISBN 0415243904. 

COHEN-ALMAGOR, Raphael. After Leveson: Recommendations for Instituting the 

Public and Press Council. The International Journal of Press/Politics. 2014, vol. 19, no. 

2, s. 202-225. 

BELSEY, Andrew a Ruth CHADWICK. Ethics as a Vehicle for Media Quality. 

European Journal of Communication. 1995, vol. 10, no. 4, s. 461-473. 

DIJK, Teun Adrianus van. Discourse and power. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: 

Palgrave Macmillan, 2008, xi, 308 s. ISBN 9780230574090. 

DIJK, Teun Adrianus van. Ideology: a multidisciplinary approach. [online]. London: 

Sage Publications, 1998, x, 374 p. ISBN 0761956549. 

DIJK, Teun Adrianus van. Multidisciplinary CDA: a plea for diversity. In. WODAK, 

Ruth a Michael MEYER. Methods of critical discourse analysis. Repr. London: Sage 

Publications, c2001, viii, 200 s. ISBN 0761961542. 

FAIRCLOUGH, Norman. Critical discourse analysis: the critical study of language. 

2nd. ed. Harlow: Longman, 2010, xi, 591 s. ISBN 9781405858229. 

FAIRCLOUGH, Norman a Ruth WODAK. Critical Discourse Analysis. In. DIJK, Teun 

Adrianus van. Discourse as social interaction. 1st publ. London: SAGE Publications, 

c1997, xii, 324 s. ISBN 0803978472. 

FROST, Chris. Journalism ethics and regulation. 3rd ed. Harlow, England: Pearson, 

2010, xi, 379 s. ISBN 9781408244685. 



   

 

99 

  

GALTUNG, Johan a Mari Holmboe RUGE. The Structure of Foreign News: The 

Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crisis in Four Foreign Newspapers. 

Journal of Peace Research. 1965, vol. 2, no. 1, s. 64-91. 

HALLIN, Daniel C a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely 

médií a politiky. Praha: Portál, 2008, 367 s. ISBN 9788073673772. 

HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. National Identity and Cultural Values: Broadcasting 

Safeguards. Journal of Broadcasting & Electronic Media [online]. 1987, vol. 31, issue 

1, s. 57-72 [cit. 2013-12-01]. 

CHRISTIANS, Clifford G. Media ethics: cases and moral reasoning. 5th ed. New York: 

Lognman, 1998, xiii, 331 s. ISBN 0801317894. 

IGGERS, Jeremy. Good news, bad news: journalism ethics and the public interest. 

Boulder: Westview, 1999, ix, 179 s. ISBN 0813329515. 

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 413 s. 

ISBN 9788073674663. 

McNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 184 s. ISBN 

8071788406. 

McQUAIL, Denis. Media performance: mass communication and the public interest. 

repr. London: SAGE Publications, 1999, xvii, 350 s. ISBN 080398295x. 

McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: 

Portál, 2009, 639 s. ISBN 9788073675745. 

MORAVEC, Václav. Etika a česká média. In. JIRÁK, Jan, Josef BERÁNEK a Silvie 

HEKERLOVÁ. 10 let v českých médiích. Vyd. 1. Praha: Portál pro Newton Information 

Technology, 2005, 142 s. ISBN 8071789259. 

MORRISON, David E a Michael SVENNEVIG. The defence of public interest and the 

intrusion of privacy: Journalists and the public. Journalism. 2007. vol. 8, no. 1, s. 44-

65.  



   

 

100 

  

ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2012, 399 s. ISBN 9788073803827. 

SANDERS, Karen. Ethics & journalism. London: Sage Publications, 2003, ix, 196 s. 

ISBN 0761969675. 

THOMPSON, John B. Média a modernita: sociální teorie médií. 1. české vyd. Praha: 

Karolinum, 2004, 219 s. ISBN 8024606526. 

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

8071788066. 

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, 191 s. ISBN 8073670968. 

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

Praha: Portál, 2010, 293 s. ISBN 9788073676834. 

TUCHMAN, Gaye. Making news: a study in the construction of reality [online]. New 

York , London: Free Press, 1978, xi, 244 s. ISBN 0029329604. 

WESTERSTAHL, Jörgen. Objective news reporting. Communication Research. 1983. 

vol. 10, no. 3, s. 403-424.  

WODAK, Ruth. What CDA is about – a summary of its history, important concepts and 

its developments. In. WODAK, Ruth a Michael MEYER. Methods of critical discourse 

analysis. Repr. London: Sage Publications, c2001, viii, 200 s. ISBN 0761961542. 

 

Právní předpisy a dokumenty 

Doporučení Rec(2006)8 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům k pomoci 

obětem trestných činů ze dne 14. června 2006. Dostupné z WWW: 

<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1011109&Site=CM>. Vlastní překlad. 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolu č. 14 (CETS č. 

194). 



   

 

101 

  

Usnesení ústavně právního výboru ze 46. schůze dne 15. října 2008. [online]. [cit. 2014-

04-10]. Dostupné z WWW: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=443&ct1=1>. 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

Zákon č. 207/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník. 

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o 

změně některých dalších zákonů. 

Zákon č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

Důvodová zpráva k Zákonu č. 52/2009. Dostupné z WWW: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=26143>. 

 

Judikatura  

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 9. 2. 1998, sp. zn. IV. ÚS 154/97. 

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 11. 2005, sp. zn. 30 Cdo 64/2004. 

 

Elektronické zdroje 

ABC ČR (Audit Bureau of Circulations – Kancelář ověřování nákladu tisku). 

Ověřovaná data. Periodický tisk. [online]. [cit. 2014-12-10]. Dostupné z WWW: 

<http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk/>. 

ABCs: National daily newspaper circulation July 2013. The Guardian [online]. 9. 8. 

2013. [cit. 2014-12-10]. Dostupné z WWW: 

<http://www.theguardian.com/media/table/2013/aug/09/abcs-national-newspapers>. 



   

 

102 

  

About IPSO. Independent Press Standards Organisation [online]. [cit. 2014-11-29].  

Dostupné z WWW: <https://www.ipso.co.uk/IPSO/aboutipso.html>. Vlastní překlad. 

An inquiry into the culture, practices and ethics of the press: executive summary and 

recommendations. The Right Honourable Lord Justice Leveson [online]. 2012. [cit. 

2014-12-01]. Dostupné z: <https://www.gov.uk/government/publications/an-inquiry-

into-the-culture-practices-and-ethics-of-the-press-executive-summary>. Vlastní překlad. 

Editor’s Code of Practice. Press Complaints Commission [online]. [cit. 2014-11-29]. 

Dostupné z WWW: <http://www.pcc.org.uk/cop/practice.html>. Vlastní překlad. 

Editor’s Code of Practice. Independent Press Standards Organisation [online]. [cit. 

2014-11-29]. Dostupné z WWW: <https://www.ipso.co.uk/IPSO/cop.html>. Vlastní 

překlad. 

Editor’s Code of Practice. Press Complaints Commission [online]. [cit. 2014-11-29]. 

Dostupné z WWW: <http://www.pcc.org.uk/cop/practice.html>. Vlastní překlad. 

Lidové noviny. Mafra [online]. [cit. 2014-12-12]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mafra.cz/cs/mafra-tiskove-zpravy.asp?y=mafra_all%5Ccs_produkty-a-

sluzby_lidove-noviny.htm>. 

Mladá fronta DNES. Mafra [online]. [cit. 2014-12-10]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mafra.cz/cs/?y=mafra_all\cs_produkty-a-sluzby_mlada-fronta-

dnes.htm&menu=>. 

New press self-regulation body 'not a fake', says Ipso chairman. In BBC News [online]. 

8. 9. 2014. [cit. 2014-11-29]. Dostupné z WWW: <http://www.bbc.com/news/uk-

29105496>. Vlastní překlad. 

Pair jailed over royal phone taps. In BBC News [online]. 26. 1. 2007. [cit. 2014-11-29]. 

Dostupné z WWW: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/6301243.stm>. Vlastní překlad. 

Press Complaints Commission [online]. [cit. 2014-11-29]. Dostupné z WWW: 

<http://www.pcc.org.uk>. Vlastní překlad. 

Syndikát novinářů ČR, z.s. [online]. [cit. 2014-11-20]. Dostupné z WWW: 

<http://www.syndikat-novinaru.cz>. 



   

 

103 

  

The Evolving Code of Practice. Editor’s Code of Practice. Press Complaints 

Commission [online]. [cit. 2014-11-30]. Dostupné z WWW: 

<http://www.pcc.org.uk/cop/evolving.html>. Vlastní překlad. 

VĚZENÍ PRO NOVINÁŘE. [online]. [cit. 2014-04-10]. Dostupné z WWW: 

<http://vezenipronovinare.cz/>. 

 

  



   

 

104 

  

Přehled analyzovaných článků 

Lidové noviny 

AUST, Ondřej. Zabili prezidenta? Nejmenovat! Lidové noviny. Praha: Mafra, 20. 3. 
2009, s. 13. 

BYSTROV, Vladimír. Náhubek pro média omezí nejen je. Lidové noviny. Praha: Mafra, 
11. 2. 2009, s. 11. 

BYSTROV, Vladimír. Demagogii jsem od Klause nečekal. Lidové noviny. Praha: 
Mafra, 16. 2. 2009, s. 11. 

ČÁPOVÁ, Hana. Musíme se s tím nějak poprat. Lidové noviny. Praha: Mafra, 1. 4. 
2009, s. 4. 

ČERMÁK, Miloš. Bendův paragraf nakonec upevní svobodu slova. Lidové noviny. 
Praha: Mafra, 17. 2. 2009, s. 1. 

DRCHAL, Václav. Odposlechy zmizí z novin. Lidové noviny. Praha: Mafra, 6. 2. 2009, 
s. 2. 

KAISER, Daniel. Sněmovna útočí. Lidové noviny. Praha: Mafra, 6. 2. 2009, s. 1. 

KAISER, Daniel. Laissez faire. Lidové noviny. Praha: Mafra, 13. 2. 2009, s. 1. 

KLAUS, Václav. Nejde tu o veřejný zájem. Lidové noviny. Praha: Mafra, 13. 2. 2009, s. 
11. 

KLÍMA, Josef. Kolegové novináři. Lidové noviny. Praha: Mafra, 11. 4. 2009, s. 12. 

KRATOCHVÍL, Bedřich. Veto odposlechů? Ne. Lidové noviny. Praha: Mafra, 13. 2. 
2009, s. 2. 

NEFF, Ondřej. Náhubkový zákon čili krůček k nesvobodě. Lidové noviny. Praha: Mafra, 
1. 4. 2009, s. 1, 10. 

PITHART, Petr. Novináři zpátky do boudy? Lidové noviny. Praha: Mafra, 7. 2. 2009, s. 
1. 

VAČKOV, Veselin. Komfort mocných. Lidové noviny. Praha: Mafra, 1. 4. 2009, s. 1. 

ZVĚŘINA, Martin. Pohodlné pokrytectví. Lidové noviny. Praha: Mafra, 7. 2. 2009, s. 2. 

ZVĚŘINA, Martin. Zelený přehmat. Lidové noviny. Praha: Mafra, 11. 2. 2009, s. 2. 

Chystá se ústavní stížnost. Lidové noviny. Praha: Mafra, 1. 4. 2009, s. 4. 

Jak změní nový zákon tištěná média. Lidové noviny. Praha: Mafra, 30. 3. 2009, s. 4. 

Kancelář prezidenta nepochybila. Lidové noviny. Praha: Mafra, 29. 4. 2009, s. 4. 

Klaus podepsal zákaz odposlechů. Lidové noviny. Praha: Mafra, 14. 2. 2009, s. 2. 

Náhubkový zákon míří k soudu. Lidové noviny. Praha: Mafra, 25. 4. 2009, s. 3. 

Odmítněte zásah do svobody projevu. Lidové noviny. Praha: Mafra, 13. 2. 2009, s. 11. 



   

 

105 

  

Ústavní stížnost do konce dubna. Lidové noviny. Praha: Mafra, 10. 4. 2009, s. 4. 

Zelení se omluvili za zákaz zveřejňování odposlechů. Lidové noviny. Praha: Mafra, 11. 
2. 2009, s. 4. 

 

Mladá fronta DNES 

ČÁSENSKÝ, Robert. Prezidentův faul. Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 13. 2. 2009, 
s. 13. 

ČÁSENSKÝ, Robert. Svobody plná ústa a v ruce klacek. Mladá fronta DNES. Praha: 
Mafra, 31. 3. 2009, s. 8. 

ČÁSENSKÝ, Robert. Vážená Sněmovno, je mi z vás smutno... Mladá fronta DNES. 
Praha: Mafra, 6. 2. 2009, s. 12. 

GAZDÍK, Jan. Lidé nechtějí trestat zveřejňování odposlechů. Mladá fronta DNES. 
Praha: Mafra, 9. 3. 2009, s. 2. 

HYNEK, Jiří. Král je ušatec, vítejte v Bělorusku. Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 9. 
2. 2009, s. 10. 

KAISEROVÁ, Zuzana. Cenzurní zákon: co bude dál? Mladá fronta DNES. Praha: 
Mafra, 13. 2. 2009, s. 2. 

KAISEROVÁ, Zuzana. Kdo škodí ODS? Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 11. 2. 
2009, s. 10. 

KLAUS, Václav. ... nedovolím násobit dopad trestných činů. Mladá fronta DNES. 
Praha: Mafra, 13. 2. 2009, s. 13. 

KMENTA, Jaroslav. Lepší bručet nežli mlčet. Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 9. 2. 
2009, s. 2. 

KOPECKÝ, Josef. Za informace vězení. Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 6. 2. 2009, 
s. 1. 

KOPECKÝ, Josef. Přísně tajné! Mafie volá politikům. Mladá fronta DNES. Praha: 
Mafra, 6. 2. 2009, s. 3. 

KUBÍK, Jiří. Vyvržené krakatici zakroutili krkem. Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 
7. 2. 2009, s. 10. 

POKORNÝ, Jakub. „Bez odposlechů novináři korupci neodhalí“. Mladá fronta DNES. 
Praha: Mafra, 3. 2. 2009, s. 2. 

POKORNÝ, Jakub. Krakatice ztracená v překladu. Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 
3. 2. 2009, s. 2. 

POKORNÝ, Jakub. Náhubkový zákon je nesmyslný, říká stížnost. Mladá fronta DNES. 
Praha: Mafra, 22. 4. 2009, s. 2. 

POKORNÝ, Jakub. Náhubkový zákon: kdo jinému jámu kopá... Mladá fronta DNES. 
Praha: Mafra, 17. 4. 2009, s. 2. 



   

 

106 

  

POKORNÝ, Jakub. Policista smí mluvit o krakatici. Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 
2. 4. 2009, s. 4. 

POKORNÝ, Jakub a Tomáš SYROVÁTKA. Já se žádnou obětí nestanu. Mladá fronta 
DNES. Praha: Mafra, 1. 4. 2009, s. 2. 

SUCHÁ, Lucie. FAZ: okleštili jste svobodu slova. Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 
11. 2. 2009, s. 3. 

VACA, Jan. Jsou odposlechy horší než týrání? Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 7. 2. 
2009, s. 2. 

VACA, Jan. Má být trest za odposlechy? Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 9. 2. 2009, 
s. 2. 

VACA, Jan. Soudce: odposlechů se nelze vzdát. Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 6. 
2. 2009, s. 3. 

VACA, Jan a Tomáš SYROVÁTKA. Odposlechy Mrázka: dnes naposled? Mladá 
fronta DNES. Praha: Mafra, 31. 3. 2009, s. 3. 

Dopis Klausovi: nedovolte zákaz odposlechů. Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 12. 2. 
2009, s. 2. 

Herec Haničinec havaroval, jeho stav je vážný. Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 28. 
3. 2009, s. 6. 

Jak mafián Mrázek využíval Ivana Langera. Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 25. 3. 
2009, s. 6. 

„Jsem politik. Když mě zbijí, nepiště to.“ Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 1. 4. 2009, 
s. 1. 

Klaus podepsal zákon, který zakazuje odposlechy. Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 
14. 2. 2009, s. 2. 

Náhubkový zákon: média píší státníkům. Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 4. 4. 2009, 
s. 6. 

Nedopusťte omezení svobody slova... Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 13. 2. 2009, s. 
13. 

Otevřený dopis o svobodě slova. Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 4. 4. 2009, s. 1. 

Snad náš omyl odčiní senátoři, doufají zelení. Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 11. 2. 
2009, s. 3. 

Toto už si nemáte přečíst. Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 26. 3. 2009, s. 8. 

Toto už si nemáte přečíst. Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 27. 3. 2009, s. 2. 

Toto už si nemáte přečíst. Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 30. 3. 2009, s. 4. 

Ústavní stížnost na náhubkový zákon do 14 dnů. Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 10. 
4. 2009, s. 4. 



   

 

107 

  

Zahraniční média žasnou nad omezením českého tisku. Mladá fronta DNES. Praha: 
Mafra, 6. 2. 2009, s. 3. 

Zákon proti novinářům bude platit. Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 13. 2. 2009, s. 1. 

Žádná jména, žádné informace. Mladá fronta DNES. Praha: Mafra, 1. 4. 2009, s. 3. 

 

Právo 

ADAMČÍKOVÁ, Naďa a Marie KÖNIGOVÁ. Klaus náhubkový zákon podepíše. 
Právo. Praha: Borgis, 13. 2. 2009, s. 1. 

ADAMČÍKOVÁ, Naďa a Marie KÖNIGOVÁ. Poslanci nasadili novinářům náhubek 
kvůli odposlechům a zveřejňování jmen. Právo. Praha: Borgis, 6. 2. 2009, s. 1. 

ADAMČÍKOVÁ, Naďa a Marie KÖNIGOVÁ. Zahalí vynucená anonymita trestní 
stíhání politiků? Právo. Praha: Borgis, 10. 2. 2009, s. 4. 

FRANĚK, Jiří. Kamarádi. Právo. Praha: Borgis, 17. 3. 2009, s. 6. 

FRANĚK, Jiří. Náhubek s požehnáním. Právo. Praha: Borgis, 13. 2. 2009, s. 6. 

FRANĚK, Jiří. Prezident v maléru. Právo. Praha: Borgis, 24. 4. 2009, s. 6. 

HANÁK, Jiří. Naducaní mocí. Právo. Praha: Borgis, 7. 2. 2009, s. 6. 

HANÁK, Jiří. Pytlíky a náhubky. Právo. Praha: Borgis, 14. 2. 2009, s. 6. 

KOUKAL, Josef. Úřad: náhubkový zákon lze ve veřejném zájmu překročit. Právo. 
Praha: Borgis, 16. 4. 2009, s. 7. 

OTCOVSKÝ, Karel a Jakub TRONÍČEK. Teplický soudce Čapek podal trestní 
oznámení kvůli náhubkovému zákonu. Právo. Praha: Borgis, 17. 4. 2009, s. 4. 

ŠVEC, Michael. Jacques a Rabas se omluvili novinářům kvůli odposlechům. Právo. 
Praha: Borgis, 11. 2. 2009, s. 2. 

TRONÍČEK, Jakub. Zákaz zveřejňování odposlechů se spisu Krakatice netýká. Právo. 
Praha: Borgis, 7. 3. 2009, s. 5. 

UHL, Petr. Chrání lumpy i sebe. Právo. Praha: Borgis, 14. 2. 2009, s. 6. 

UHL, Petr. Senát na ústavní soud nepouštět! Právo. Praha: Borgis, 18. 2. 2009, s. 6. 

UHL, Petr. Snaha omezit svobodu slova vítězí. Právo. Praha: Borgis, 6. 2. 2009, s. 6. 

UHL, Petr. Tři dobré účinky Klausovy milosti. Právo. Praha: Borgis, 25. 4. 2009, s. 6. 

Česká média Baracku Obamovi a summitu EU. Právo. Praha: Borgis, 4. 4. 2009, s. 2. 

Helsinský výbor kritizuje náhubek novinářům. Právo. Praha: Borgis, 10. 2. 2009, s. 4. 

Klaus bleskově podepsal náhubkovou novelu. Právo. Praha: Borgis, 14. 2. 2009, s. 2. 

Náhubkový zákon zamíří k Ústavnímu soudu. Právo. Praha: Borgis, 25. 4. 2009, s. 3. 

Ochránci dat: Hrad neporušil náhubkový zákon. Právo. Praha: Borgis, 29. 4. 2009, s. 5. 



   

 

108 

  

Pithart shání podpisy pro stížnost proti náhubku. Právo. Praha: Borgis, 2. 4. 2009, s. 8. 

Úřad řeší kvůli tragédii Kocába i Klause. Právo. Praha: Borgis, 24. 4. 2009, s. 3. 

Vydavatelé kritizují novelu. Právo. Praha: Borgis, 3. 2. 2009, s. 5. 

Zveřejnění křestního jména zákonu neodporuje. Právo. Praha: Borgis, 28. 4. 2009, s. 5. 

 

The Daily Telegraph297 

GILLIGAN, Andrew. Judgement, but not justice. The Daily Telegraph. London: 
Telegraph Group Limited. 22. 7. 2011, s. 23. 

PORTER, Andrew a James KIRKUP. Email hacking next scandal, says Watson. The 
Daily Telegraph. London: Telegraph Group Limited. 22. 7. 2011, s. 4. 

RIDDELL, Mary. Miliband’s moment has come – as defender of free press. The Daily 
Telegraph. London: Telegraph Group Limited. 12. 7. 2011, s. 20. 

WHITEHALL, Christopher Hope. A judge ‘must lead the inquiry’. The Daily 
Telegraph. London: Telegraph Group Limited. 8. 7. 2011, s. 5. 

WINNETT, Robert. The rules on politicians and media must change, says PM. The 
Daily Telegraph. London: Telegraph Group Limited. 9. 7. 2011, s. 4. 

Cameron must not supress free speech. The Daily Telegraph. London: Telegraph Group 
Limited. 21. 7. 2011, s. 21. 

Cameron’s self-serving attack on press freedom. The Daily Telegraph. London: 
Telegraph Group Limited. 9. 7. 2011, s. 25. 

Politicians are playing an unedifying game. The Daily Telegraph. London: Telegraph 
Group Limited. 14. 7. 2011, s. 23. 

Press watchdog chairman quits. The Daily Telegraph. London: Telegraph Group 
Limited. 30. 7. 2011, s. 5. 

Scandal caused by ‘culture of irresponsibility’. The Daily Telegraph. London: 
Telegraph Group Limited. 19. 7. 2011, s. 6. 

Stop papers policing themselves, urges Clegg. The Daily Telegraph. London: Telegraph 
Group Limited. 18. 7. 2011, s. 4. 

‘We must address this responsibility deficit’. The Daily Telegraph. London: Telegraph 
Group Limited. 18. 7. 2011, s. 4. 

 

 

The Guardian298 

                                                
297 Překlad všech článků byl proveden autorem práce. 
298 Překlad všech článků byl proveden autorem práce. 



   

 

109 

  

GIBSON, Janine. What happens now to press regulation? The Guardian. London: 
Guardian Newspapers Limited, 11. 7. 2011, s. 5. 

GREENSLADE, Roy. Replacing PCC will not be easy. The Guardian. London: 
Guardian Newspapers Limited, 9. 7. 2011, s. 9. 

JENKINS, Simon. How editors lost self-control - and all respect for the law. The 
Guardian. London: Guardian Newspapers Limited, 6. 7. 2011, s. 31. 

MANDELSON, Peter. It was fear, not principle. The Guardian. London: Guardian 
Newspapers Limited, 12. 7. 2011, s. 27. 

McMAHON, Barbara. US reaction: 'I can't see it happening here. To us, British tabloids 
are insane'. The Guardian. London: Guardian Newspapers Limited, 16. 7. 2011, s. 10. 

MOORE, Suzanne. Bawdy tittle-tattle has always been part of our press - let's not lose 
it. The Guardian. London: Guardian Newspapers Limited, 16. 7. 2011, s. 38. 

O’CARROLL, Lisa. Puzzle of how to give press watchdog some teeth. The Guardian. 
London: Guardian Newspapers Limited, 15. 7. 2011, s. 6. 

PRESTON, Peter. Fear the void after the PCC. The Guardian. London: Guardian 
Newspapers Limited, 11. 7. 2011, s. 27. 

ROBERTSON, Geoffrey. A newspaper is gone, but an inquiry is as urgent as ever. The 
Guardian. London: Guardian Newspapers Limited, 8. 7. 2011, s. 36. 

ROBERTSON, Geoffrey. Get Murdoch on the stand. The Guardian. London: Guardian 
Newspapers Limited, 14. 7. 2011, s. 29. 

ROBINSON, James. Prime minister says days of press self-regulation are over. The 
Guardian. London: Guardian Newspapers Limited, 9. 7. 2011, s. 8. 

SABBAGH, Dan. Three weeks that made a revolution. The Guardian. London: 
Guardian Newspapers Limited, 23. 7. 2011, s. 11. 

SWENEY, Mark. PCC: Buscombe to quit after barrage of criticism over watchdog's 
role. The Guardian. London: Guardian Newspapers Limited, 30. 7. 2011, s. 5. 

TOYNBEE, Polly. Rejoice at Murdoch, but the Mail still darkens the horizon. The 
Guardian. London: Guardian Newspapers Limited, 16. 7. 2011, s. 43. 

WATT, Nicholas. PCC is 'toothless poodle' and should be replaced. The Guardian. 
London: Guardian Newspapers Limited, 8. 7. 2011, s. 9. 

WINTOUR, Patrick. Cameron turns on Murdoch as PM's own integrity questioned. The 
Guardian. London: Guardian Newspapers Limited, 9. 7. 2011, s. 2. 

WINTOUR, Patrick. Clegg calls for far-reaching overhaul of laws on media ownership. 
The Guardian. London: Guardian Newspapers Limited, 9. 7. 2011, s. 2.  

WINTOUR, Patrick. Inquiry may not conclude until 2015 election. The Guardian. 
London: Guardian Newspapers Limited, 29. 7. 2011, s. 4. 



   

 

110 

  

WINTOUR, Patrick. Political reaction: Pressure grows on Cameron to launch public 
inquiry. The Guardian. London: Guardian Newspapers Limited, 6. 7. 2011, s. 5. 

WINTOUR, Patrick. Separate inquiries into police conduct and press regulation. The 
Guardian. London: Guardian Newspapers Limited, 8. 7. 2011, s. 8. 

Hacking inquiry: Unanswered questions. The Guardian. London: Guardian Newspapers 
Limited, 30. 7. 2011, s. 34. 

News International: Hacking away at the truth. The Guardian. London: Guardian 
Newspapers Limited, 6. 7. 2011, s. 32. 

Self-regulation: How a new PCC might work. The Guardian. London: Guardian 
Newspapers Limited, 15. 7. 2011, s. 6. 

 

The Times299 

AARONOVITCH, David. Decency can never be a luxury for the press. The Times. 
London: News International Associated Services Limited, 7. 7. 2011, s. 27. 

ASTHANA, Anushka. Miliband seeks break-up of Murdoch's UK empire. The Times. 
London: News International Associated Services Limited, 18. 7. 2011, s. 5. 

BAZALGETTE, Peter. News is expensive. It is subsidised or it dies. The Times. 
London: News International Associated Services Limited, 28. 7. 2011, s. 25. 

CAVENDISH, Camilla. Will this judge really be on the people's side? The Times. 
London: News International Associated Services Limited, 14. 7. 2011, s. 25. 

COLLINS, Philip. The people’s victory? They couldn’t care less. The Times. London: 
News International Associated Services Limited, 15. 7. 2011, s. 25. 

SAVAGE, Michael. Blair praises Labour leader’s swift response to the scandal. The 
Times. London: News International Associated Services Limited, 9. 7. 2011, s. 4. 

SAVAGE, Michael. Press regulator to make way for a watchdog with bite. The Times. 
London: News International Associated Services Limited, 9. 7. 2011, s. 9. 

THOMPSON, Mark. Journalism must be allowed to break the rules. The Times. 
London: News International Associated Services Limited, 22. 7. 2011, s. 25. 

WATSON, Roland. Cameron appoints judge to uncover truth on hacking swiftly and 
fully. The Times. London: News International Associated Services Limited, 14. 7. 2011, 
s. 10,11. 

WATSON, Roland. MPs to hold an emergency debate as calls grow for public inquiry 
on hacking. The Times. London: News International Associated Services Limited, 6. 7. 
2011, s. 8,9. 

WEBSTER, Ben a Fiona HAMILTON. Do not close ranks, judge tells media. The 
Times. London: News International Associated Services Limited, 29. 7. 2011, s. 16, 17. 
                                                
299 Překlad všech článků byl proveden autorem práce. 



   

 

111 

  

Power relations. The Times. London: News International Associated Services Limited, 
23. 7. 2011, s. 2. 

Rules of the game. The Times. London: News International Associated Services 
Limited, 14. 7. 2011, s. 2. 

Watching the detectives. The Times. London: News International Associated Services 
Limited, 13. 7. 2011, s. 2. 

 

 

 

 


