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Abstrakt 

 

 Tato diplomová práce představuje a analyzuje mediální obraz politických 

programů stran KDU-ČSL, Strany práv občanů Zemanovci, Suverenity a Strany 

zelených po volbách v roce 2010 v pořadech médií veřejné služby České televize  

a Českého rozhlasu Politické spektrum a Dvacet minut Radiožurnálu.  

 V teoretické části práce je nejprve představen vztah médií veřejné služby  

a politické sféry společně s různými přístupy ke studiu a zkoumání médií veřejné 

služby. Jsou popsány koncepty zpravodajství v médiích veřejné služby obecně  

i specificky v českém prostředí. Práce obsahuje též popis konceptů řízení vysílání médií 

veřejné služby. Dále jsou představeny koncepty nestrannosti, objektivity a vyváženosti 

v médiích veřejné služby. Poslední oblastí teoretické části práce je představení 

politických programů zkoumaných stran a zkoumaných pořadů. 

 Po představení metodologie obsahuje praktická část výsledky a popis autorova 

výzkumu. Závěrečná část práce pak obsahuje interpretaci výsledků a doporučení  

pro další výzkum. 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

 

 This thesis presents and analyzes the media image of political programs  

of parties Christian and Democratic Union – Czechoslovak People's Party, Green Party, 

Party of Civic Rights – Zemanovci and Sovereignty after parliamentary elections  

in 2010 in programs of publice service media Czech Television and Czech Radio 

Political Spectrum and Twenty Minutes of Radiojournal. 

 The theoretical part is introduced by description of the relationship between 

public service media and political sphere together with the different approaches to the 

study and exploration of public service media. There is a description of concepts  

of news coverage in the media public service generally as well specifically in the Czech 

Republic. This thesis also includes a description of management concepts  

of broadcasting public service media. Further more ale explained ideas of impartiality, 

objectivity and balance in public service media. The last area of theoretical part 

presented political programs of examined parties and surveyed programs. 

 After the introduction of a methodology practical section contains a description 

of the results of the author's research. The final part of the thesis contains  

the interpretation of results and recommendations for further research. 
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Úvod 

 

 Problematika médií a míra jejich moci ovlivňovat dění a události ve veřejném 

prostoru je významným tématem v mediálních studiích již několik desetiletí  

a ani v současné době nepozbývá na důležitosti. Tato diplomová práce se zaměří  

na oblast České republiky, zdejších médií, politické sféry a veřejného prostoru. 

 Zatímco se soukromé komerční subjekty primárně zaměřují na vytváření zisku  

a pojmy jako objektivita, vyváženost vysílání a uspokojení sociálních, společenských  

či kulturních potřeb pro ně mnohdy figurují až v druhé řadě, tzv. média veřejné služby, 

v České republice konkrétně Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo), zřízené 

zákony 483/1991 Sb., resp. 484/1991 Sb., výše uvedené pojmy mají jako náplň  

své zákonné mise. 

 V České republice existuje ještě jedno významné médium, které je zřízeno  

ze zákona (517/1992 Sb.) a jehož posláním je: „poskytovat objektivní a všestranné 

informace pro svobodné vytváření názorů“1 – Česká tisková kancelář. Vzhledem  

k jejímu agenturnímu charakteru a absenci pořadu či relace, která by periodicky 

představovala český politický život, byla analýza zpravodajství z této diplomové práce 

vynechána. 

 Cílem a misí ČT a ČRo, které jsou obsaženy v příslušných zákonech,  

má především být: „hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního/rozhlasového 

vysílání jsou zejména a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených 

a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů“.2 Jejich tematická náplň 

nesmí být z podstaty hnána vidinou zisku jako u komerčních médií, ale v rovnoměrném 

produkování obsahů ve všech oblastech lidské kultury a společnosti, aby byla 

saturována. Jelikož oblastí této práce ve vztahu k médiím je český politický život či lépe 

sféra, diplomová práce se bude ubírat především tímto směrem, a to zejména z důvodu 

důležitosti médií tak, jak ji předkládají Jirák s Köpplovou (2007, s. 57): „média jsou 

                                                 
1 ČESKO. Zákon č. 517 ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 1992, číslo částky 104/1992, strana částky 3079. Dostupný také z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40291&fulltext=~C4~8Cesk~C3~A1~20tiskov~C

3~A1~20kancel~C3~A1~C5~99&nr=&part=&name=&rpp=15#local-content 
2 ČESKO. Zákony č. 483 a 484 ze dne 7. listopadu 1991 o České televizi, resp. o Českém rozhlasu. In: 

Sbírka zákonů České republiky. 1991, číslo částky 93/1991, strana částky 2301, resp. 2303. Dostupné také 

z:http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonInfo.jsp?idBiblio=39527&fulltext=~C4~8Cesk~C3~A1~20televiz

e&rpp=100#local-content, 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonInfo.jsp?idBiblio=39528&fulltext=~C4~8Cesk~C3~A1~20televize

&rpp=100#local-content 
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nepochybně společenské instituce svého druhu (…) a jako taková hrají velmi významnou 

roli v celkovém uspořádání i v každodenním životě moderních industriálních  

a postindustriálních společností… Každá institucionalizovaná společenská činnost plní 

nějaké společenské funkce, že musí nějak přispívat k „normálnímu“ fungování 

společnosti, k její celkové integraci.“ 

 V demokracii parlamentního typu občany státu zastupují jednotlivé politické 

strany, které se pohybují po celé škále pravolevého spektra. Skrze své politické 

programy a činy přicházejí do veřejného prostoru, kde si občan může svobodně vybrat 

podle svého přesvědčení, k jaké straně inklinuje nejvíce v ten daný moment  

před příslušnými volbami. 

 Výše uvedené je myšleno v ideálním případě, který každodenní realita neustále 

narušuje. Česká republika jako velice mladý státní útvar se teprve učí být 

demokratickou společností, ve které jsou političtí vůdci hnáni ideály a myšlenkami a ne 

mamonem a mocí. Toto dříve a lépe rozvedl český vědec Karel Müller, zabývající  

se občanskou společností (2002, s. 202-203): „Česká společnost je stále ještě „dětskou“ 

společností, jež se nechce smířit s faktem ‚sebetvorby‘ a nechce stanout tváří v tvář 

odpovědnosti, ale má tendenci upínat se k „charismatickým“ vůdcům, od kterých 

odvozuje své sebevědomí, svoji jistotu... Ovšem stejně tak jako jsou děti bezmocné a tedy 

také nesoudné ke svým rodičům, tak i česká společnost často upírá svůj bezmocný 

pohled ke svým vůdcům, a je zcela slepá k tomu, že jejich „charisma“, „sebevědomí“  

a „autorita“ nestojí na jejich odbornosti, původu či nadpřirozených schopnostech (…), 

ale spíše na jejich narcisismu a egocentrismu. Nejlepším příkladem jsou naši přední 

polistopadoví straničtí vůdci.“ 

 Stejně jako ideál svobody volby by měl v demokratickém státě fungovat i ideál 

služby médií veřejné služby, které s politickou kulturou souvisí. Politické strany  

při oslovování voličů již nemohou spoléhat jen na vlastní zdroje a kanály, musí se 

spoléhat také na služby veřejných a komerčních médií, které politická sdělení stran 

mohou distribuovat neporovnatelně většímu počtu voličů a případných podporovatelů. 

Německý sociolog Winfried Schulz o tomto vztahu řekl (2004, s. 11): „Politické strany 

a kandidáti musejí být schopni vést účinný volební boj. Znamená to, že mají podmínky  

a prostředky, aby přesvědčili své potenciální voliče o svých cílech. V některých zemích 

jsou proto strany podporovány z daňových prostředků a získávají např. rovněž 

příspěvek na volební výdaje ze státní pokladny. Kromě toho jim bývá bezplatně vyčleněn 

vysílací čas v televizi. Z toho je patrné, že masová média - především televize - mohou 
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rozhodujícím způsobem přispět k účinnosti volebního boje. Volební boj je skutečně  

v prvé řadě komunikačním procesem.“ 

 Když se navíc vezme v potaz předpoklad anglického sociologa Johna  

B. Thompsona (2004, s. 209): „Není snad pochyb o tom, že klíčovou roli v pěstování 

odpovědnosti za náš společný osud sehrávají - a budou i nadále sehrávat - nejrůznější 

komunikační média,“ je zkoumání mediálního prostoru či náplně a poslání médií 

veřejné služby více než kdy dříve nutné a hodné diskuze. 

 Učební text od Jana Jiráka na metodickém portálu rvp.cz, říká, že: „Česká média 

jsou součástí zdejšího veřejného prostoru, jejich pozornost (a případná přízeň)  

je pro české politiky významná, ale současně média mají své vlastní, politicky  

a ekonomicky emancipované zájmy.“3 Zjištění komplexnosti vztahu mezi politikou  

a médii veřejné služby bylo pro tuto diplomovou práci natolik zásadní, že vedlo  

k doplnění původních tezí. Zkoumání původního tématu - mediálních obrazů programů 

politických stran KDU-ČSL, SPOZ, Suverenity a Strany zelených po volbách  

do PS PČR 2010 – bez aplikace metodologických pravidel a výzkumných technik  

se ukázalo být jako nedostatečné ve smyslu předložení relevantních výsledků,  

které mohou být v budoucnu ověřeny. 

 V teoretické části budou nejprve objasněny přístupy ke studiu a zkoumání médií 

veřejné služby. Budou představeny teoretické pojmy, jako je zpravodajství, veřejný 

zájem a mediální prostor a jak je možná jejich aplikace na specifické české prostředí. 

Další kapitolou bude představení České televize a Českého rozhlasu jako médií veřejné 

služby, zda lze tato média nějak regulovat, jakou má úlohu zpravodajství v českém 

prostředí a představen bude i duální systém médií v České republice. 

 V teoretické části budou zkoumány pořad České televize, resp. ČT24  

Politické spektrum a pořad Českého rozhlasu Dvacet minut Radiožurnálu, které se staly 

základem pro výzkum v praktické části. Dále budou též předložena témata z politických 

programů KDU-ČSL, SPOZ, Suverenity a Strany zelených, které ve výše uvedených 

pořadech budou zkoumána. A v neposlední řadě na základě odborné literatury  

a vysvětlení budou představeny pojmy objektivity, vyváženosti a nestrannosti, které 

byly taktéž v pořadech měřeny. 

 Praktická část bude zahájena předložením metodologie výzkumu, typu výzkumu  

a představením zvolené metody výzkumu této diplomové práce, kterou je kvantitativní 

                                                 
3 JIRÁK, Jan. Média a politika. In: Metodický portál RVP.cz [online]. 2006-05-10 [cit. 2014-12-10]. 

Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVOF/556/MEDIA-A-POLITIKA.html/ 



   

 

5 

  

obsahová analýza. Bude představen výběrový soubor a výzkumný vzorek a popsána 

jejich konstrukce, kódovací jednotka a postup. Na konec praktické části budou 

představeny výsledky analýzy. 

 V závěrečné části diplomové práce budou shrnuty a zhodnoceny výsledky 

výzkumu a předloženy výsledky testu hypotéz s možnostmi pro další výzkum. Hypotézy 

této práce jsou dvě. První je absence témat z politických programů stran KDU-ČSL, 

SPOZ, Strany zelených a Suverenity v pořadech Politické spektrum a Dvacet minut 

Radiožurnálu. Druhou je nevyváženost a neobjektivnost obsahů těchto pořadů  

a zaujatost moderátorů v dílech se zástupci zkoumaných a výše uvedených politických 

stran. Změna původní hypotézy na nové a rozšířené se ukázala být nutnou zejména  

z důvodu alespoň nějaké měřitelnosti zkoumaných jevů, což se u původní hypotézy – 

menší mediální prostor v médiích veřejné služby věnovaný tématům z politických 

programů neparlamentních stran než parlamentních stran po volbách do PS PČR 2010 - 

ukázalo jako nereálné a především nesplňující základní nároky na hypotézu a její 

testování. 
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1. Média veřejné služby 

 

1.1 Vztah médií veřejné služby a politické sféry 

 

 Předně je třeba vysvětlit, v jakém smyslu tato diplomová práce pracuje 

s pojmem média a co pod ním konkrétně zamýšlí. Zatímco jeden z přístupů k nim může 

být ve smyslu socioekonomických institucí, tedy součinem kulturních, ekonomických  

a společenských institucí, tato diplomová práce pracuje s pojmem média  

jako s především jedním z aktérů veřejné komunikace s menším důrazem na jejich 

ekonomické pozadí. 

 U mediálních organizací, tedy pojmem, se kterým bude tato diplomová práce 

dále hojně operovat, asi nejlépe vyhovují vybrané definice od Denise McQuaila (2002, 

s. 32):  

 „- Mediální instituce jsou umístěny ve veřejné sféře, což především znamená,  

že jsou v zásadě otevřeny všem příjemcům i podavatelům. Média se zabývají veřejnými 

záležitostmi za veřejným účelem – zvláště záležitostmi, u nichž lze předpokládat,  

že se od nich bude odvíjet formování veřejného mínění. Média odpovídají za svou 

činnost široké veřejnosti (tato odpovědnost se uplatňuje prostřednictvím zákonů, 

nařízení a tlaků ze strany státu a společnosti). 

 - Na základě své hlavní činnosti, kterou vykonávají ve jménu příslušníků 

společnosti, jsou média jako ekonomické, politické a kulturní veličiny obdařena 

vysokým stupněm svobody. 

 - Mediální instituce nemají formálně sebemenší moc (mezi absencí moci  

a svobodou médií existuje logická spojitost).“ 

 Diskuze ve veřejném prostoru skýtá jejím aktérům možnost demokraticky  

a svobodně konfrontovat názory, které mohou, ale také nemusí vést ke konsensu nebo 

odmítnutí. Veřejný prostor skrze historii procházel nespočet obměnami,  

aby se především s nástupem tisku a masové, potažmo snad lépe mediální komunikace, 

ustavil mj. v tzv. veřejný mediální prostor, ve kterém média hrají klíčovou roli (Jirák, 

Říchová, 2000, s. 14). 

 Jestli platí, že veřejný prostor je opak soukromí jedince, pak je nutné hledat také 

onu hranici mezi těmito dvěma oblastmi. Zájmy celku a společnosti jsou mnohdy velice 

odlišné od intimních a specifických zájmů konkrétního jednotlivce, nicméně přesné 
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definice obou kategorií i hranice může vést k nebezpečným zjednodušením. Neustálý 

boj o tuto hranici přetrvává ve společnosti a zřejmě bude trvat i v budoucnu. 

 Podobná situace je pak u vztahu médií a politické sféry, úžeji politické 

komunikace. Pokud výše a dále budeme hovořit o politické komunikaci, je na místě 

vysvětlit její chápání vůči tématu této diplomové práce. Politická komunikace je zde 

chápána jako síla nebo jako procesy „přispívající k rozhodování, popřípadě výkonu  

či distribuci moci“ (Jirák, Říchová, 2000, s. 14). Zatímco před nástupem masového 

tisku role médií v těchto procesech byla marginální, po jejich nástupu role médií sílila 

až na rovnocennou úroveň partnera politické sféry (Jirák, Říchová, 2000, s. 14-15). 

Konceptů zabývajících se vztahem mezi médii a politickou sférou není málo,  

byť se mnohé zabývají každý trochu něčím jiným. Mezi významné objekty zkoumání  

je pak např. role médií v nastolování agendy, tzv. agendy setting, neboli nastavení 

hierarchie témat, které tu či onu událost definují. Tento příkladový koncept není starý 

více než půl století, přesto dobře ilustruje proces nějakého bodu v komunikaci, skrze 

který se předávají informace mezi médii, konzumenty a v našem případě politickou 

sférou. 

 Pokud podle McCombse (2009, s. 30) mediální agenda a její nevýznamnější 

témata a jejich významový dopad se přenášejí na veřejnost a přebíjejí její tematickou 

agendu, je to jen další známka toho, proč je nutné klást na roli masových médií patřičný 

důraz a zkoumat tento vztah. 

 Podle Trampoty a Vojtěchovské lze ve výzkumech tematické agendy médií 

rozlišovat několik typů. Prvním z nich je výzkum sledující postavení pouze jednoho 

tématu v agendě médií a z hlediska času. Jinými slovy se zkoumá jedna tematická oblast 

skrze určité časové období, kolik prostoru a jakým způsobem se jí média věnovala. 

Druhý typ výzkumu se zaměřuje na celou tematickou agendu média či více médií. 

V praxi to znamená, že výsledkem takového výzkumu mohou být např. srovnávací data 

typu kolik procent tématu média ve svém čase oblasti poskytla či prosté představení 

poskytnutého mediálního prostoru všem tematickým oblastem (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010, 102). 

 V případě této diplomové práce se jedná o první typ výzkumu, kdy je zkoumáno 

pouze jedno téma – programy politických stran – v médiích veřejné služby. Dále s ním 

již není pracováno a srovnáváno vůči dalším tematickým oblastem ve veřejnoprávních 

médiích. 



   

 

8 

  

 Podle McQuaila (2009, s. 544-545) ovšem: „Masová média mohou zřídkakdy 

iniciovat změnu nezávisle, ale poskytují kanály, prostředky a arénu pro odehrávání 

událostí, v nichž účinkuje mnoho účastníků a mnoho zájmů, často ve vzájemné soutěži. 

Primárním předmětem ovlivnění nemusí být samo obecné mediální publikum, ale i jiné 

specificky organizované zájmové skupiny, elity, vlivné menšiny apod.“ Podle tohoto 

konceptu tedy média představují spíše prostor či arénu, ve kterém se střetávají účastníci 

diskuze a jsou spíše nástrojem než aktivním hybatelem děje. 

 Jiným konceptem, skrz který lze pohlížet na vztah médií a politické sféry,  

je konstruktivistická teorie. V nich se vnímá jednotlivec jako činitel, který se aktivně 

podílí na vytváření skutečnosti. Percepci světa podmiňuje naše dosavadní poznání  

o světě a zkušenosti v jazykových systémech, jež konstruují naše představy o světě. 

V mediálních studiích podle konstruktivistických teorií potom média a novináři sami 

vytvářejí skutečnost, než aby ji popisovali co nejvíce neutrálně a objektivně.4 Optikou 

tohoto konceptu by pak média veřejné služby nemohla vykonávat svou službu 

veřejnosti, protože by z výše uvedené definice neobjektivně reflektovala ve svých 

programech skutečné dění. Na druhou stranu se sám jedinec podílí na vytváření 

skutečnosti, což mu připisuje velice aktivní roli a schopnost rozlišit fungování médií  

a jaký obsah mu nabízejí a přinášejí. 

 U masových médií je však potřeba zmínit ještě jeden poznatek od dvojice 

DeFleur a Ballová-Rokeachová (1996, s. 314), a to: „moc systému masových médií tkví 

v tom, že ovládají omezené informační zdroje, na nichž jsou jednotlivci, skupiny, 

organizace, sociální systémy či celá společenství závisejí, chtějí-li dosáhnout svých cílů. 

Závislostní vztah mezi cíli a zdroji určuje relativní stupeň moci médií v každé konkrétní 

situaci.“ Rozebírání relativní moci médií a potažmo moci médií veřejné služby zůstává 

tématem pro rozšiřující výzkum, jehož základů se ale tato diplomová práce pokusí 

dotknout. 

 Česká republika se svým duálním systémem médií (podrobněji představeno 

v kapitole 1.5) nijak zvlášť neodlišuje od politických systémů, ve kterých probíhá  

tzv. medializace politiky, tj. slovy Jiráka a Říchové (2000, s. 17): „politika ztrácí svou 

autonomii a ve svých hlavních funkcích se stává na médiích vskutku závislou. Není však 

určována médii, nýbrž se formuje v interakci s médii.“ Média tak ve veřejné sféře mají 

                                                 
4 ŠKODOVÁ, Markéta. Jsou média hlídacím psem demokracie? Vztah médií a politiky. In: Vzdělávací 

portál Média pod lupou [online]. Nedatováno [cit. 2014-12-05]. Dostupné z: 

http://www.mediapodlupou.cz/lekce/jsou-media-hlidacim-psem-demokracie-vztah-medii-a-politiky 
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dominantní pozici a výrazně ovlivňuji politickou komunikaci a posléze i to, jak danou 

komunikaci v procesu představí koncovému příjemci. 

 Diplomová práce se bude dále výhradně zabývat vztahem mediální komunikace 

a politické sféry. Na základě teorie společenské odpovědnosti, jež vychází 

z předpokladu, že média nejsou jen komerčními, ale mohou a měla by mít povahu 

veřejné služby, se tak tato práce zabývá právě pouze médii veřejné služby.  

 Nicméně je třeba i zmínit další poznatek Jiráka a Köpplové (2007, s. 71),  

a to: „Představa, že média mohou využívat vlastního postavení a mít na společnost  

a jednotlivce vliv, který se svým významem blíží výkonu moci, se opírá o skutečnost,  

že se média podstatným způsobem podílejí na utváření kulturního symbolického 

prostředí, na formování sociálního života.“ Nejenom tedy v rovině ekonomické  

a politické, ale i v té kulturní mohou média výrazně ovlivňovat účastníky diskuze  

ve veřejném prostoru. Kombinace všech tří rovin v médiích veřejné služby utváří 

důležitý aspekt nutný pozorování, ve kterém se všechny roviny navzájem mohou 

ovlivňovat. 

 

1.2 Regulace médií veřejné služby 

 

 Nedílnou součástí diskuze o podobě mediálního prostoru je míra regulace médií 

skrze kontrolní instituce. Předpoklad pro plnění role médií veřejné služby jako hlídacího 

psa demokracie je jejich nezávislost a umožnění fungování ve státním zřízení 

dodržujícím platné demokratické zákony.5 Bez ohledu na tento základní požadavek, 

který je kruciální, je ovšem velice těžké odpovědět na otázku fungování role médií, 

pokud jsou nějak regulovány od státu. Pokud se tak děje, média veřejné služby pak 

nemusejí plně dostačovat své funkci, když z podstaty věci nemusí být zaručena 

nezávislost médií veřejné služby.  

 Pro působení médií v českém prostředí je jedním z nejvýznamnějších 

kontrolních orgánů Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Tato kontrolní 

instituce je: „ ústřední orgán státní správy, který vykonává státní správu v oblasti 

rozhlasového a televizního vysílání (dále jen: "vysílání") a převzatého vysílání  

a v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných podle zákona 

                                                 
5 ŠKODOVÁ, Markéta. Jsou média hlídacím psem demokracie? Vztah médií a politiky. In: Vzdělávací 

portál Média pod lupou [online]. Nedatováno [cit. 2014-12-05]. Dostupné z: 

http://www.mediapodlupou.cz/lekce/jsou-media-hlidacim-psem-demokracie-vztah-medii-a-politiky 
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č. 132/2010 Sb.“6 Velmi významně tak promlouvá do fungování médií veřejné služby. 

RRTV kontroluje mj. rozmanitost programové nabídky, ale pro tuto diplomovou práci 

je nejvýznamnější především funkce určování programů a služeb, které by měly být 

šířeny ve veřejném zájmu.7 Kontrola tohoto orgánu nějakým dalším orgánem by však 

vedla do začarovaného kruhu, a tak by měla být funkce a pozice RRTV ostře sledována 

a musí v ní být dbáno na nestrannost a nezávislost. 

 

1.3 Přístupy ke studiu a zkoumání médií veřejné služby 

 

 Na zpravodajství lze nahlížet z různých pohledů. Podle Trampoty lze tyto 

pohledy rozlišit v základu na čtyři – sociálněvědní, normativní, provozní a každodenní 

(Trampota, 2006, 13). Pro oblast tématu mé diplomové práce se jako nejvhodnější 

pohled jevily normativní teorie. Mezi základní normativní rámce patří typologie  

od amerických autorů Sieberta, Schramma a Petersona Čtyři teorie tisku, ve které byly 

rozlišeny čtyři typy společností a jejich vztah k úloze médií (Trampota, 2006, 140-141). 

K autoritářské teorii, liberální teorii, sovětské teorii a teorii společenské odpovědnosti 

později anglický akademik a vědec McQuail navrhl přidat ještě vývojovou teorii médií  

a teorii demokraticko-participační (Trampota, 2006, 141).  

 V nutnosti aplikace nějaké z teorií na Českou republiku lze republiku zařadit 

k moderním západním společnostem, které se řídí principy obsaženými především  

v liberální teorii a teorii sociální odpovědnosti (Trampota, 2006, 141). Na základě 

liberální teorie by média měla být vlastně čtvrtým pilířem demokracie, který hlídá 

historické klasické pilíře – výkonnou, zákonodárnou a soudní moc. Podle teorie sociální 

odpovědnosti by média měla mít za cíl to, aby všechny názory ve společnosti mohly být 

spravedlivě prezentovány a veřejnost byla dostatečně informována, aby se mohla 

svobodně a odpovědně rozhodnout. Pokud ovšem nejsou toto média schopna zajistit, 

měla by tak učinit jiná organizace. Na výše uvedených předpokladech a základech,  

zda opravdu v České republice pořady médií veřejné služby jsou tzv. hlídacími  

psy demokracie a dostatečně informují společnost, pak byl postaven autorův vlastní 

výzkum. 

                                                 
6 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ. Poslání rady. Rrtv.cz [online]. ©2014 [cit. 

2014-12-15]. Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/poslani-rady/index.htm 
7 Tamtéž. 
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 Podle Tomáše Trampoty každá společnost má o zpravodajství své vlastní 

představy o tom, jak by mělo fungovat, pracovat a jak by příběhy ve zpravodajství měly 

být vystaveny. Tyto představy jsou označeny jako normativní požadavky a jsou takto 

označeny mj. z důvodu nemožnosti příjemců zpráv uveřejněné informace si naživo 

ověřit, či faktu, že jsou tyto zprávy často jediným zdrojem informací pro příjemce  

o referovaných událostech (Trampota, 2006, 137). 

 Normativní požadavky jsou pak vedle ekonomických vztahů, kulturního 

prostředí a vývoje komunikačních technologií podstatnými a důležitými kontextovými 

faktory a vlivy v sociálním textu zpravodajské komunikace (Trampota, 2006, 137-138). 

 Existují samozřejmě i mnohé další faktory ovlivňující podobu zpravodajství, pro 

tuto diplomovou práci a její předmět zájmu média veřejné služby jsou však podstatné 

především normativní požadavky. Byť se podle Trampoty nejedná přímo o normy,  

ale spíše o principy, ke kterým by se mělo přibližovat (Trampota, 2006, 140).  

Za předpokladu, že Českou republiku zařadíme do moderní západní společnosti, pak 

v takové společnosti mezi tyto principy patří svoboda, spravedlnost či rovnost a řád  

či solidarita (McQuail, 1999, 67). 

 Tyto principy by ale měly být vztažné především k médiím jako celku. Zaměření 

této práce na zpravodajství pak umožňuje detailněji představit normativní požadavky  

na zpravodajství, které jsou podle Trampoty vůči zpravodajství uplatňovány  

na následujících úrovních: 

„a) jako představy každodenních příjemců zpráv; 

b) jako provozní kodexy mediálních společností; 

c) jako součást mediálního vzdělávání (mediálních pracovníků i široké 

veřejnosti); 

d) jako legislativní úpravy a regulační mechanismy spojené s fungováním 

regulačních orgánů; 

e) jako profesionální mediální kritika nebo profesněetické kodexy profesních 

sdružení (u nás např. Syndikátu novinářů ČR).“ (Trampota, 2006, 143) 

 V praxi v liberálnědemokratických společnostech, jak dále Trampota uvádí, tyto 

požadavky měří především tři kritéria, a to objektivita, nestrannost a vyváženost 

(Trampota, 2006, 143). V České republice jako příkladu takové společnosti jsou 

v médiích veřejné služby tato kritéria také akcentována a po vysvětlení pojmů 

v následujících kapitolách budou také předmětem měření v praktické části práce. 
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1.4 Koncepty řízení vysílání veřejné služby 

 

 Jestliže jsme dříve představili normativní teorii médií jako teorii formující 

základní rámec pro ustanovení profesně etických principů chování médií a profesí  

či řemesel, které v médiích pracují, je potřeba také zmínit, že teorie platí především  

pro mediální systém jako celek. 

 Podle Hallina a Manciniho lze rozlišovat čtyři modely řízení vysílání veřejné 

služby, které jsou podle nich i v mnoha zemích současně předlohou modelů regulačních 

orgánů. Je to: 

 „a) vládní model, ve kterém je vysílání veřejné služby kontrolováno vládou nebo 

politickou většinou 

 b) profesní (kvalifikovaný model) – striktní oddělení vysílání řízeného 

profesionály od politické kontroly 

 c) parlamentní model (model proporčního zastoupení) – kontrola veřejného 

vysílání dělena mezi politické strany proporčním zastoupením 

 d) „občanský“ („korporativistický“) model – kontrola vysílání veřejné služby  

se dělí mezi různé sociální a politické skupiny a je podobná parlamentními modelu.“ 

(Hallin, Mancini, 2008, 58-59). 

 V České republice mluvíme zejména o parlamentním modelu, byť je logické,  

že se modely v některých aspektech překrývají či doplňují. Jestli je tedy vysílání veřejné 

služby kontrolováno politickými orgány, kde je zaručeno, že tyto orgány nebudou svou 

činností toto vysílání ovlivňovat? O tomto vlivu se vedou dalekosáhlé spory a není na to 

jednoznačná odpověď. 

 

1.5 Duální systém médií v České republice 

 

 V našem českém, resp. také zčásti i československém prostředí, byla média 

veřejné služby zřízena až po roce 1989 v rámci tzv. duálního systému, kde vedle sebe 

mají fungovat média zřízená zákonem a mající za cíl poskytovat službu veřejnosti  

a soukromá média, poháněna zájmy jejich vlastníků (Jirák, 2005, s. 17).  
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Zákonným ukotvením pro pověření vysílaní veřejné služby v České republice  

pro Českou televizi a Český rozhlas, byly zákony č. 483/1991 Sb., resp. 484/1991 Sb.8 

 Zkoumaná Československá televize a Československý rozhlas měly projít 

transformací ze státních institucí do médií veřejné služby v prvních polistopadových 

letech, nicméně „nastupující polistopadová garnitura byla vůči představě 

transformace... nepřátelsky naladěna“ (Jirák, Říchová, 2000, 18). Pracovníci v médiích 

navíc neměli s veřejnoprávním vysíláním zkušenosti (Jirák, Říchová, 2000, 18)  

a po vstupu TV Nova v roce 1994 na televizní trh a vzniku komerčních rádií se tak obě 

už staronová média veřejné služby Česká televize a Český rozhlas potýkaly s malým 

zájmem diváků a posluchačů, na který začaly reagovat v rámci svých možností 

přizpůsobením svých programů většinovému vkusu.  

 Duální systém, resp. duální vysílání, je ukotven v Zákonu č. 468/1991 Sb.,  

o provozování rozhlasového a televizního vysílání, resp. později zrevidován v novém 

zákoně o rozhlasovém a televizním vysílání (Zákon č. 231/2001 Sb.). Dodržování 

tohoto základního zákona v televizním a rozhlasovém vysílání má na starost  

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, představená v kapitole 1.2. 

 Zákon z roku 2001 o rozhlasovém a televizním vysílání ale není jediným 

legislativním rámcem pro média veřejné služby v České republice. Zejména  

ve stanovení minimálních standardů v oblasti televizního vysílání se řídí Česká televize 

směrnicí 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách.9 

 Navíc, jak bude představeno v další kapitole, objekt zaměření této diplomové 

práce – zpravodajství, resp. politické zpravodajství – je podle Burtona (2001, s. 238-

239) mediální konstrukt jako každý jiný - „Zprávy jsou druh obsahů, jež jsou dokonale 

a ve všem všudy umělé… Zpráva je konstruována jako jakékoliv jiné sdělení… Média si 

vybírají, o čem a jak budou referovat.“ Výše uvedené není a priori nic špatného, jen  

je třeba tento aspekt vzít pokaždé v potaz, kdy uživatel čte o nestrannosti a objektivitě 

médií.  

 Při mírném odbočení od hlavního tématu práce je zde potřeba zmínit 

s mediálními radami veřejnoprávních institucí v roce 2014 probíhající diskuzi o jejich 

                                                 
8 MINISTERSTVO KULTURY. Veřejnoprávní vysílání. Mkrcr.cz [online]. ©2007-2014 [cit. 2014-12-

14]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-

vysilani/verejnopravni-vysilani-81273/ 

 
9 MINISTERSTVO KULTURY. Směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Mkrcr.cz [online]. 

©2007-2014 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/rozhlasove-a-

televizni-vysilani/smernice-o-audiovizualnich-medialnich-sluzbach-521/ 
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nových podobách a dalších radách, kdy by k již existujícím vysílací radě, Radě ČT  

a Radě ČRo přibyly ještě Správní rada ČT a Správní rada ČRo.10 Jednou z největších 

změn by kromě zvýšení počtu rad byla možnost nominace zástupců reprezentujících 

občanskou společnost, čímž by rady dostaly nový prvek veřejné kontroly. 

 

1.6 Zpravodajství v médiích veřejné služby 

 

 Zpravodajský žánr, či pro tuto diplomovou práci možná lépe zpravodajství,  

je jedním ze základních a nejdůležitějších témat zkoumání v mediálních studiích. 

Označuje: „jak přípravnou fázi hledání a výběru informací, tak jejich následné 

sdělování prostřednictvím specifických žurnalistických projevů… Stojí na faktech  

a událostech… Má být pokud možno přesné, vyvážené, nepředpojaté… Na rozdíl  

od publicistiky nemá obsahovat novinářův názor, pouze tlumočit fakta. Z tohoto 

hlediska je přísně neosobní“ (Osvaldová, 2002, 21). 

 Zpravodajství bylo od počátku uvažováno jako informační nástroj o jakémkoliv 

dění ve veřejné sféře, že jeho dopady na společnost se zabývaly i jiné obory než jen 

výhradně mediální studia.11 Jako žánr, jehož: „proklamovaná objektivita a nezávislost 

na politických nebo vládních institucích je považována za základ fungování každé 

demokracie,“12 pak i ve svých konkrétnějších formách, v případě této diplomové práce 

politického zpravodajství, pak je středem pozornosti i v současnosti a nedá  

se v budoucnu očekávat výraznější změna. 

 Podle Lengauera, Essera a Berganzy je obsah prezentovaný v médiích v prvé 

řadě žurnalistický produkt, kde má novinář výhradní právo v rozhodnutí, jaké zdroje 

budou citovány a které budou podrobeny kritice. Pokud navíc podle nich kritika politiků 

pomáhá novinářské práci utvářet obraz profesionálního a nezávislého přístupu 

(Lengauer, Esser, Berganza, 2011, 182), pak je nejen velice nutné podrobně zkoumat 

míru objektivity, nestrannosti a vyváženosti v příspěvcích, ale i přemýšlet nad tím, 

                                                 
10 VÁLKOVÁ, Hana. Místo tří rad pět. Novela změní dohled nad ČT a ČRo, naštvala Dvořáka. In: 

iDNES.cz/Zprávy [online]. 2014-11-25 [cit. 2014-12-08]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/rada-media-

rozhlas-televize-novela-kultury-ministerstvo-pmg-

/domaci.aspx?c=A141120_140840_krimi_hv#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_conte

nt=top6 
11 PORTÁL. Výzkum zpravodajství a studium médií. Portal.cz [online]. ©2005-2014 [cit. 2014-12-10]. 

Dostupné z: http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=16098 
12 Tamtéž. 
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jakými prostředky média veřejné služby tohoto profesionálního a nezávislého přístupu 

dosahují. 

 Je na místě se ptát, zda ve výzkumu zkoumané pořady Politické spektrum  

a Dvacet minut Radiožurnálu nespadají spíše pod publicistické pořady a mohou být  

na ně uplatněna zpravodajská kritéria. 

 Definice publicistiky je podle Osvaldové (2002, 146): „označení žurnalistické 

tvorby i části žurnalistické produkce, činnost zaměřená k veřejnosti, určená  

ke zveřejnění…  v užším slova smyslu pojmu činnost spojená se stanoviskem, objasňující 

události, situaci nebo myšlenky slovem, zvukem nebo obrazem v tisku, rozhlase, televizi  

i v tzv. nových médiích (internetu)… na rozdíl od zpravodajství, kde se uplatňují 

především fakta, publicistika kromě informací obsahuje názor, hodnocení a subjektivní 

přístup, zahrnuje pojmy, soudy, postoje, kombinuje analytický a syntetický přístup, jejím 

výsledkem je poznání a eventuálně přesvědčení a získání recipienta.“ 

 Onen názor, hodnocení a subjektivní přístup je jedním z nejdůležitějších rozdílů 

mezi publicistikou a zpravodajstvím a jeho zkoumání hranic, kdy se dá mluvit ještě  

o nestranném zpravodajství a kdy už i o např. tzv. angažované publicistice, by vydalo  

na celou další práci. 

 Zde je na místě se ptát, zda právě např. předvolební diskuze Českého rozhlasu, 

jimiž se bude diplomová práce také zabývat v praktické části, nepatří spíše  

do publicistiky než do zpravodajství. Jejich programová stavba zaměřená  

na nejatraktivnější divácká témata či poskytnutí rovnoměrného časového prostoru všem 

zúčastněným kandidátům mohla dát zdání objektivního výběru jak témat,  

tak i rovnoměrného poskytnutí časového prostoru. Výsledky autorova výzkumu budou 

představeny v praktické části. 

 Problematika výběru jednotlivých kandidátů do takových diskuzí  

je pak kapitolou sama o sobě. Česká televize i Český rozhlas v historii vícekrát čelili 

nařčení, např. že neobjektivně vybírají kandidáty do diskuzí a pořadu – např. od člena 

sdružení KohoVolit.eu Michala Škopa, který na svém blogu na Aktuálně.cz opakovaně 

přicházel se svými výpočty a tabulkami zpochybňujícími relevantní výběr hostů 

předvolebních diskuzí před různými volbami.13 ČT i ČRo se samozřejmě bránily,  

i přesto toto může poukazovat na problematiku objektivnosti a případné vyváženosti  

u takových pořadů médií veřejné služby. Nemusí to být nutně špatně, pokud je jasně 

                                                 
13 ŠKOP, Michal. Skandální předvolební průzkumy ČT a/nebo ČRo. In: Aktuálně.cz/Blogy [online]. 2012-

09-06 [cit. 2014-12-07]. Dostupné z: http://blog.aktualne.cz/blogy/michal-skop.php?itemid=17406 
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řečeno, že jde o publicistický pořad. Ve výše uvedeném případě však je toto poměrně 

sporné a může vést u diváka k nesprávným závěrům o tom, že se dívá na vyvážené  

a objektivní politické zpravodajství. Kvůli výše uvedenému je třeba dbát a pořád  

se snažit dosáhnout na ideály objektivity a nezávislosti médií veřejné služby. 

 Média veřejné služby jsou podle Hvížďaly (2003, s. 236) financované 

prostřednictvím „tzv. cílené daně, tedy koncesionářských poplatků, a někdy ještě 

z přesně definovaného množství inzerce či státní dotace“. V České republice 

financování médií veřejné služby probíhá formou koncesionářských příspěvků – 

 u ČT 135 Kč a u ČRo 45 Kč měsíčně a je upraveno příslušným zákonem.14 

 Výše ročních rozpočtů dosahuje u jednotlivých médií až několik miliard českých 

korun (v roce 2014 u České televize cca 7 miliard českých korun,15 u Českého rozhlasu 

přes 2 miliardy korun16), které jsou investovány do samotného provozu médií, mzdové  

a další prostředky, ale také třeba na vyvíjení vlastní tvůrčí činnosti. Zde nastává bod 

sporu, protože např. u České televize z hlediska rozvíjení podnikatelské činnosti určitě 

lze obhájit již x-tou řadu tanečního seriálu Star Dance, z hlediska vyváženosti médií 

veřejné služby a plnění jejich zpravodajských cílů je už situace ošemetnější. Pořad má 

ambice bavit o sobotním večeru a kromě předvedení tanečního umění neklade na diváka 

vyšší požadavky či ho nijak nevzdělává. Star Dance může být přesný příklad toho,  

jak veřejné prostředky, resp. jejich nemalá část, mohou sloužit k nesprávnému cíli 

v médích veřejné služby z hlediska naplnění zpravodajských hodnot směrem k divákovi. 

 

1.7 České nezávislé zpravodajství v médiích veřejné služby a jeho 

naplňování 

 

 V předchozí kapitole představené aspekty politického zpravodajství jako úžeji 

zaměřeného tématu mohou být dále konfrontovány ve specifickém českém prostředí. 

                                                 
14 ČESKO. Zákon č. 348 ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně 

některých zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2005, číslo částky 122/2005, strana částky 6041. 

Dostupný také z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonInfo.jsp?idBiblio=60386&fulltext=o~20rozhlasov~C3~BDch~20a~

20televizn~C3~ADch~20poplatc~C3~ADch&rpp=15#local-content 
15 POLÁK, Lukáš. Česká televize bude v roce 2015 hospodařit s rozpočtem necelých sedmi miliard. In: 

DigiZone.cz [online]. 2014-12-10 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://www.digizone.cz/clanky/ceska-

televize-bude-v-pristim-roce-hospodarit-s-rozpoctem-necelych-sedmi-miliard/ 

 
16 ČTK. Rada Českého rozhlasu schválila rozpočet. Ředitel opět vysvětloval vulgarity. In: 

iHNED.cz/Byznys [online]. 2014-12-17 [cit. 2014-12-27]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-

63273400-rada-ceskeho-rozhlasu-schvalila-rozpocet-reditel-opet-vysvetloval-vulgarity 
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Z povahy zaměření práce se bude diplomová práce zaměřovat především na současnou 

dobu a historii samostatné České republiky. Téma dřívější doby a konfrontace 

cenzurních procesů a nesvobody slova s nezávislým zpravodajstvím a objektivitou  

by vydalo na další samostatnou diplomovou práci. 

 Přesto je potřeba z důvodu poukázání na vývoj a kontinuitu krátce nastínit 

historii České televize a Českého rozhlasu. Starší ze dvou médií, Český rozhlas, 

založený jako Československý rozhlas (Radiojurnal) v roce 1923, byl od svého počátku: 

„v různé míře závislý na státu“ (Končelík, Večeřa a Orság, 2010, s. 57). A byť  

se: „v roce 1927 objevil nový typ organizace rozhlasového vysílání, veřejnoprávní 

systém, v němž je vysílání chápáno jako veřejná služba,“ (Končelík, Večeřa a Orság, 

2010, s. 58) v Československém rozhlasu stále držel nadpoloviční podíl stát a měl na něj 

reálný vliv. 

 Ten se projevoval vícero způsoby. Z hlediska této práce bylo nejdůležitější 

prosazování tzv. reprodukční funkce, kdy bylo zpravodajství monopolem České tiskové 

kanceláře, zatímco od Československého rozhlasu se očekávala osvětová a zábavná 

činnost (Končelík, Večeřa a Orság, 2010, s. 60). Rozhlasové zpravodajství jako takové 

se ve větší míře projevilo až s koncem druhé světové války, kdy rozhlas převzal tuto 

činnost od ČTK, která ji do té doby zajišťovala (Končelík, Večeřa a Orság, 2010,  

s. 121). S nástupem komunistů k moci v roce 1948 se Československý rozhlas přestává 

dát považovat za svobodné médium, které má možnost poskytovat a šířit nestranné 

informace a stává se naplno nástrojem KSČ. Kromě krátké chvilky během Pražského 

jara v roce 1968, kdy se rozhlasu podařilo: „přinášet informace nejrychleji ze všech 

tehdy existujících médií… a patřil k nejvlivnějším médiím,“ (Končelík, Večeřa a Orság, 

2010, s. 234) tento stav trval až do sametové revoluce v roce 1989. Za začátek chápání 

Československého, nyní už Českého rozhlasu, jako média veřejné služby se tak dá 

považovat až začátek 90. let, kdy byl zřízen zákonem České národní rady  

č. 484/1991 Sb. jako veřejnoprávní médium. 

 Začátky Československé televize spadají do 50. let 20. století, kdy v roce 1953 

poprvé začala pravidelně zkušebně vysílat (Končelík, Večeřa a Orság, 2010, s. 159). 

Význam jejího vysílání v začátcích i v pozdějších časech v komunistické éře shrnuje  

asi nejlépe pojmenování její služební funkce ze Zákona č. 18/1964 Sb.,  

o Československé televizi: „Televize svou činností založenou na politice KSČ provádí 

masově politickou a výchovnou funkci, podporuje tvůrčí iniciativu lidu a přispívá 

k dovršení kulturní revoluce.“ (Končelík, Večeřa a Orság, 2010, s. 162). 
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 Stejně jako v případě rozhlasu samozřejmě i u Československé televize vytvářela 

zpravodajskou činnost, která přinášela veřejnosti informace, již z podstaty vládnutí 

nedemokratické KSČ ale ani tady nelze hovořit o jistotě nestrannosti, vyváženosti  

a objektivity médií. Po krátkém uvolnění během Pražského jara a následné normalizace 

se stala televize: „významnou oporou totalitní moci a během normalizace vystoupala  

na pozici nejvlivnějšího média v zemi“. (Končelík, Večeřa a Orság, 2010, s. 240).  

Po pádu komunismu v roce 1989 stejně jako rozhlas prošla Československá televize 

výraznou transformací a její zřízení k 1. lednu 1992 jako České televize  

a veřejnoprávního média bylo ustaveno zákonem České národní rady č. 483/1991 Sb. 

(Končelík, Večeřa a Orság, 2010, s. 260). 

 Média jako instituce by měla plnit roli (nejen v českém prostředí) společenské 

odpovědnosti vůči veřejnosti a jejím zájmům. Toto formování by mělo být ukotveno 

nejen v příslušné legislativě, ale např. i v kodexech novinářů, které by zejména média 

veřejné služby měly mít. Jak navíc podotýká Karel Hvíždala (2003, s. 239), etický 

kodex je základní normou, jež zaručuje objektivitu. 

 U českých médií veřejné služby takové kodexy samozřejmě také nalezneme. 

Konkrétně se jedná o Kodex ČT, jenž byl schválen v roce 1995 a vycházel z Rezoluce  

č. 1003 o etice žurnalistiky, kterou přijala Rada Evropy v roce 1993.17 Kodex ČRo, 

veřejně dostupný na stránkách rozhlasu,18 je 26 stránkový dokument, jenž má velice 

podobné charakteristiky jako Kodex ČT – dodržování nestrannosti, nezávislosti  

či rozvíjení svobody slova. 

 Vedle nich je tady též tzv. Etický kodex novináře, přijatý Syndikátem novinářů 

ČR v červnu 1998 a doplněný Komisí pro etiku v roce 2000,19 zde je ale nutné doplnit, 

že pracovníci veřejnoprávních médií nejsou povinni se jím direktivně řídit. Samotný 

Etický kodex se skládá ze tří částí. První s názvem Právo občanů na včasné, pravdivé  

a nezkreslené informace se zaměřuje především na obecné povinnosti novináře. Druhá 

s názvem Požadavky na vysokou profesionalitu v žurnalistice opět vyjmenovává 

povinnosti novináře, ale nyní ve vztahu především k jeho profesi. Závěrečná část 

                                                 
17 RADIOTV. Kodex České televize. Radiotv.cz [online]. ©2002-05-21 [cit. 2014-12-06]. Dostupné z: 

http://www.radiotv.cz/p_tv/t_obecne/kodex-ceske-televize/ 
18 ČESKÝ ROZHLAS. Kodex Českého rozhlasu. Rozhlas.cz [online]. ©2010-10-15 [cit. 2014-12-06]. 

Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/informace/legislativa/_zprava/kodex-ceskeho-rozhlasu--794563 

 
19 SYNDIKÁT NOVINÁŘŮ ČR, z.s. Etický kodex. Syndikat-novinaru.cz [online]. ©2014 [cit. 2014-12-

15]. Dostupné z: http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex/ 
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s názvem Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšuje autoritu médií pak představuje 

seznam povinností novináře vůči především morálním atributům jeho práce. 

 Problematické je to u samotných institucionálních kodexů. Šířeji definované 

normy a pravidla jsou v důsledku jen doporučení, která mohou být lehce při sporné 

situaci interpretována ve prospěch té které osoby. Mohlo by se tedy pak zdát, že kodex, 

podle kterého se pracovník může, ale vlastně nemusí řídit, je zcela zbytečný. 

 Vyvrácení tohoto argumentu není snadné, přesto by neměl definitivně platit. 

Autoregulační morální pravidla by měla být jedním z prvních mechanismů, kterými  

se mediální pracovník kontroluje. Kodexy pak by již měly přispívat ke kontrole práce,  

zda jsou dodržovány základní morální a etické principy práce. 

 V důsledku každé dílo z médií veřejné služby by mělo být schopné splnit body  

a požadavky etických kodexů. A pokud ne, tak by tyto případy měly být specificky 

řešeny právě mediálními radami či nadřízenými pracovníky s možností veřejné 

kontroly. Příkladů z ČR je jistě vícero – vyjmenování a rozbor nezvládnutých případů 

by však vydalo na celou další práci, o těch pozitivních případech se vlastně z logiky 

věci nedozvíme, protože skončí v regulačních mechanismech samotných autorů nebo 

redakcí. 

 

1.8 Koncepty nestrannosti, objektivity a vyváženosti v médiích veřejné 

služby 

 

 Mezi klíčové pojmy této diplomové práce patří objektivita, nestrannost  

a vyváženost. Podle Trampoty a Vojtěchovské objektivita představuje základní 

normativní požadavek k faktickým žánrům médií. Představuje distancovaný přístup  

ke zkoumané realitě, zatímco nestrannost má představovat odstup od všech 

zainteresovaných stran v dané problematice. Vyváženost pak představuje shodný přístup 

ke všem stranám ve zkoumané problematice a poskytnutí rovnocenného prostoru všem 

k vyjádření (Trampota, Vojtěchovská, 2010, 140). 

 Prvky objektivity a vyváženosti ve zpravodajství médií veřejné služby jsou 

předmětem nejen zkoumání, ale také dohadů už dlouhá léta. Operacionalizace pojmů  

či ověření, zda média dodržují definice teoretických konceptů, je věc ožehavá  

a v zásadě v praxi nesplnitelná. Přesto je dobré pojmy rozebrat a připomenout, jak by 

který měl být dodržován a vykonáván. 
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 Objektivita v médiích má kromě svého profesního rámce, který má dle dále 

představených pravidel poměrně přesné mantinely, i společenský rámec, který od něj 

demokratická veřejnost očekává.  

 Podle Karla Hvížďaly (2003, s. 238-239) je definice objektivity taková:  

„… pojem se používá k označení určité žurnalistické normy zpracování, která vyžaduje 

ověření informací ze dvou nebo nejlépe ze tří zdrojů, vyjádření celého vějíře názorů  

na sdělenou událost, neporušení lidského soukromí atd. Za objektivní zpravodajství  

je považováno takové, které je nepředpojaté, věcné, nestranné, prosté pocitů a věrné 

skutečnosti.“ 

 Pokud tato pravidla ovšem nejsou dodržována, jak mnohdy i informovaná 

veřejnost může odhalit tyto nesrovnalosti a nebýt záměrně ovlivňována? Podle Essera, 

Strömbäcka a H de Vreese (2012, 141) navíc proběhla v demokratických systémech 

velká změna v chování a přístupu médií, kdy se z nich jako pasivního předavače 

informací příjemcům staly aktivní hybatele veřejnými náladami a veřejným míněním. 

Navíc, u některých ještě proběhla další změna ve směru chápání sebe sama ne jako 

pouhé mediální instituce, ale jako instituce zastupující veřejnost lépe a účinněji  

než volení politici. 

 Výše zmíněné se může projevovat různě, např. větším zaměřením médií veřejné 

služby na osobní život politiků, vyzdvihování jen některých politických témat či již 

zmíněné formování veřejné nálady podle aktuální potřeby. Teoretických postupů,  

jak lze toto případně změřit, je několik, předně je potřeba představit, jestli lze vůbec 

objektivitu v příspěvcích médií veřejné služby ověřit, popřípadě jakým způsobem a jak 

celá operacionalizace probíhá. 

 Bohužel, hned ze začátku je nutné uvést, že teoretické koncepty jsou 

teoretickými bohužel nikoliv třeba z možného rozmaru autorů, ale nýbrž z důvodů 

mnohem prostšího – jsou to nedostižné ideály, kterým se lze v reálném světě  

jen přibližovat, ale bohužel nikdy plně dosáhnout. Barbora Osvaldová (2001, s. 12-13)  

o objektivitě napsala: „Neexistuje osoba bez předsudků, ať se jakkoli snaží nahradit 

tento handicap profesionální objektivností, protože sama objektivnost, hodnocená 

různými jedinci, je od přírody nespolehlivým měřítkem… Je jasné, že i v důsledku 

lidského faktoru nemůže existovat žádný zcela neideologický, apolitický, nestranný 

systém zpravodajského výběru a referování. Tím méně komentování.“ 

 Poznámka Barbory Osvaldové k objektivitě hned od počátku staví jeden 

z nejdůležitějších pojmů této diplomové práce do problematického světla. Odpověď  



   

 

21 

  

pro jeho použití je v měření míry naplnění objektivity jednotlivými institucemi  

a pracovníky. Společně s objektivitou pak Osvaldová (2001, s. 13) hovoří ještě  

o vyváženosti zpravodajství a nestrannosti, kde však musí být splněna jedna základní 

podmínka, a to zaručená svoboda médií a nezávislost médií a společnosti. 

V nedemokratických zemích světa ze samé podstaty nesvobody nikde nebylo a nelze 

hovořit o těchto pojmech v souvislosti s médii. 

 Lze tedy vůbec operacionalizovat něco tak abstraktního, čím vskutku objektivita 

je? I pokud je ošetřená legislativně v příslušných zákonech či říká, že má být dán např. 

v diskuzích vyvážený prostor oběma stranám, jak to lze v praxi zajistit?  

Zákony v demokracii sice vytvářejí zástupci veřejnosti, kteří by měli být možná 

zjednodušeně řečeno těmi „nejlepšími“ z nás, ale děje se tomu skutečně tak?  

Navíc i kdyby tomu tak skutečně bylo, tak je ve veřejném prostoru vyvíjen na média 

veřejné služby takový tlak a nespočet zájmů, že je nemožné vyhovět všem. Je nezbytné 

v České republice, která je v srdci Evropy, dávat stejný prostor reportážím o např. 

ekonomických problémech států v Tichomoří jako o reportážích o evropských státech, 

které se nás bezprostředně dotýkají? Či v intencích zaměření této diplomové práce je 

objektivní v reportáži o politické korupci dát stejný prostor jak korupčníkům,  

tak i poškozeným?  

 Hvíždala (2003, s. 240) v této spojitosti operuje s pojmem vyváženost: „sleduje, 

jestli ta která televizní či rozhlasová stanice pokrývá zájmy všech relevantních 

minoritních skupin obyvatelstva, které mezi sebou v rámci jednoho média soutěží  

o veřejné mínění… v rámci veřejnoprávních vysílačů bývá koncipována jako zájmově 

pluralistický a organizační princip.“ O dodržování výše uvedeného se mají starat 

mediální rady institucí, v českých veřejnoprávních médiích pak tedy především  

Rada ČT a Rada ČRo. 

 V problému definic nestrannosti, vyváženosti a objektivity jde ještě dále 

sociolog a teoretik Brian McNair, když tvrdí, že objektivní žurnalistika neexistuje  

a existují pouze: „žurnalistiky různého stylu a hierarchie zpravodajských hodnot, 

formované konkrétními společnostmi v konkrétní době“ (2004, s. 19). 

 Ve svých úvahách jde ještě dále, když tvrdí, že sociologové vidí žurnalistiku 

přese všechno pouze jako konstrukci, resp. jako: „intelektuální produkt zahrnující 

technologickou, hospodářskou, politickou a kulturní historii společnosti, v níž vzniká. 

Bez znalosti této historie je žurnalistika nevysvětlitelná. Bez kontextu, do něhož  

ji historie zasazuje, ji nelze interpretovat.“ (2004, s. 19). 
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 Ve vztahu objektivity a nestrannosti McNair předkládá popis vývoje (2004,  

s. 72), kdy se z pravidel objektivity platných pro tištěnou a vysílanou žurnalistiku 

vyvinuly po druhé světové válce v rozhlasové a televizní žurnalistice zásady 

nestrannosti. 

 Důležitým pojmem je pak také princip náležité nestrannosti, který je např.  

ve Velké Británii zákonným požadavkem BBC i dalších televizních a rozhlasových 

zpravodajských institucí na jejím území (McNair, 2004, s. 73). Ten spočívá v přiměřené 

nestrannosti hodné dané problematiky, nebo-li např. v případu pedofilie či jasné vraždy, 

že stejný prostor bude mít v médiích jak pachatel, tak obžalovaný. 

 Tento princip nestrannosti je v např. ve výše uvedených příkladech zřejmý  

a jeho nedodržení je vlastně očekávané, problematičtější ale to již může být právě třeba 

v politických diskuzích a pořadech. Relevance diskutujících, pozvánky pro ně a jejich 

počet nemusejí být předmětem zájmu pouze diskuzí, ale i např. pořadů a vysílání 

s pravidelnou periodicitou. Standardy objektivity a nestrannosti by měly být zde 

dodržovány stejně jako kdekoliv jinde. 

 Všechny tři termíny mají společné nepříliš lehké praktické vymezení.  

Jejich praktické zaměření musí mít jasně nastavené definice toho, co je vyvážené  

a co ne. To může být např. v pozvání aktérů do politické diskuze problém, kdy může být 

velice těžké určit, kdo má být pozván a kdo ne. V praktické části je pojem vyváženosti 

měřen účastí politiků zkoumaných stran v daných pořadech. Autorovo měřítko  

ale nemusí být nutně pro někoho dalšího vyvážené, objektivní a nestranné  

i za použití co nejpřísnějších kritérií. Proto závěr ze sociální teorie medií,  

že „objektivita je nedosažitelným ideálem“ (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 127), 

může být i analogicky přenesen na zbylé dva termíny a být jejich největšími nedostatky  

pro praktické využití. 

 V souvislosti s měřením objektivity ve výzkumné části bylo vycházeno z metody 

analýzy objektivity. Jeden z nejpoužívanějších konceptů pro toto zkoumání pochází  

od švédského akademika Jörgena Westerståhla a jeho kolegů z 80. let minulého století 

(Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 130). Podle konceptu lze rozlišit dvě stránky 

objektivity – kognitivní (poznávací) a hodnotící (Trampota, Vojtěchovská, 2010,  

s. 131). Zatímco u prvního případu se jedná o především o kvalitu informací 

konkrétního sdělení a co v něm je či není obsaženo, druhý případ je o formě prezentace. 

Tento teoretický základ pomohl v praktické části především v měření formy prezentace, 

neboť je toto zkoumáno především na základě porovnání prostoru či času věnovaného 
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konkrétním úhlům pohledů či názorům vůči daným tématům (Trampota, Vojtěchovská, 

2010, s. 133). Zmínka o častém použití metody kvantitativní obsahové analýzy  

pro posouzení těchto kritérií (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 133) též vedla  

k rozhodnutí použít tuto metodu pro výzkum diplomové práce. 
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2. Pořady médií veřejné služby 

 

 V praktické části diplomové práce byly vybrány pro výzkum pořady Politické 

spektrum na ČT24 a Dvacet minut Radiožurnálu na Českém rozhlasu Radiožurnálu. 

Výběr relací vycházel z hlavního faktu nepřetržitého a periodického vysílání obou 

pořadů po celé zkoumané období let 2010-2013, což bylo kritérium, kterého žádný jiný 

pořad médií veřejné služby nedosáhl. Reprízy pořadů nebyly ve výzkumné části 

zahrnuty z důvodu nemožnosti zpětného nalezení počtu repríz a tím možného zkreslení 

výsledků. 

 

2.1 Politické spektrum 

 

 Diskuzní platforma Politické spektrum je vysílaná na ČT24 od roku 2006  

v premiéře převážně každou sobotu odpoledne se stopáží okolo 25 minut. Zaměřuje se 

na náměty, témata a politické programy menších neparlamentních stran, vysílá se  

od roku 2006 a za tu dobu nedoznala velikých změn. Moderátoři ve zkoumaném období 

byli Veronika Paroulková a Vladimír Kučera. Koncept zhruba dvacetipětiminutového 

dílu je stále stejný – nad aktuálními i neaktuálními tématy za řízení moderátora obvykle 

tři a více hostů diskutují a rokují. Pořad je velice konzervativní a opravdu se jedná 

takřka pouze o diskuze. Výjimky ovšem i tu existují – jednak jsou to speciály před 

volbami (i komunálními či krajskými), zaměřující se opravdu jen na témata spjatá  

s volbami a pak také fakt, že někdy ve studiu nejsou jen politici, ale i odborníci z řad 

politologů, velvyslanců a dalších, někdy i s úplnou absencí politiků. 

 

2.2 Dvacet minut Radiožurnálu 

 

 Zkoumaným pořadem bylo Dvacet minut Radiožurnálu, vysílané každý všední 

den s premiérou po páté hodině odpoledne a reprízou následující den. Moderátory  

ve zkoumaném období byli Štěpánka Čechová, Veronika Sedláčková, Helena Šulcová  

a Martin Veselovský. Tento diskuzní pořad se nespecializoval výhradně na politické 

hosty, přesto byl jediným trvalým příspěvkem, který pravidelně zval do svého studia 

politické hosty a zpovídal je nejenom z osobního hlediska, ale i v případě politiků  

z jejich činnosti a práce ve straně, potažmo z práce na politických programech. 
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3. Představení politických programů stran KDU-ČSL, SPOZ, 

Suverenity a Strany zelených 

 

 Pro praktickou část diplomové práce jsou v této kapitole představeny 

programové a historické vývoje zkoumaných stran a v návaznosti na to programové 

body politických programů stran KDU-ČSL, Suverenity, Strany práv občanů 

Zemanovci a Strany zelených, se kterými šly strany do parlamentních voleb v roce 

2010.  

 Je zde nezbytné rozlišit, vzhledem i k samotnému názvu diplomové práce, co je 

myšleno pod souslovím mediální obraz programů politických stran. V základu je to 

jakýkoli audiovizuální, textový či elektronický místem a časem ohraničený obsah 

týkající se tématu politických programů stran, který je představen členem  

či sympatizantem strany. Toto ohraničení vedlo k oddělení zpráv o programech stran 

určených k analýze od zpráv obsahujících např. popis privátních činností jednotlivých 

představitelů stran, které neměly se stranickými politickými programy nic společného.  

 Výchozími zdroji byly informační soubory na stranických webových stránkách  

a programy byly v době psaní diplomové práce dostupné na webových stránkách 

zmíněných stran zejména ve formách PDF dokumentů. Výběr politických stran  

do výzkumu vycházel z vymezení hranic, kdy byly zkoumány strany, které nepřekročily 

v parlamentních volbách pětiprocentní hranici zaručující vstup do Poslanecké 

sněmovny, ale překročily 1,5% hranici všech odevzdaných hlasů, která nárokuje 

politickým stranám státní finanční příspěvek na jejich činnost. Tomuto vymezení  

v parlamentních volbách 2010 vyhovovaly právě KDU-ČSL, Suverenita, SPOZ a SZ. 

 

3.1 KDU-ČSL 

 

 KDU-ČSL jako jedna z nejdéle působících politických stran v československém 

a českém veřejném prostoru zažila v roce 2010 značnou ztrátu popularity a vlivu.  

Od doby svého vzniku sloučením tří katolických stran v roce 1919 byla vždy 

významným činitelem na československé politické scéně. Za předsedy strany Josefa 

Luxe našla v polovině 90. let minulého století své místo v politickém středu, které  

jí umožňovala v programových prioritách vytváření vládních koalic se stranami jak  

na levé, tak na pravé straně politického spektra. Neúspěšné parlamentní volby v květnu 
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2010 a zisk 4,39 % hlasů neumožňujících vstup do PS PČR vyústily v rezignaci Cyrila 

Svobody na post předsedy strany. 

 Jeho nástupci Pavlu Bělobrádkovi a novému vedení bylo jasné, že strana musí 

projít velkými změnami i v programových tématech strany za účelem opětovného 

získání přízně voličů. To nakonec dostalo podobu spíše než v představení nových témat 

v sazení a ve větším důrazu na tradiční lidovecké hodnoty, kterými však strana chtěla 

oslovit i nekřesťanské voliče – podpora rodiny, zemědělství, péče o životní prostředí  

či prosazování a udržování křesťanských hodnot. V důsledku byl tento posun pro stranu 

pozitivní, neboť výsledky parlamentních voleb v roce 2013 byly pro stranu úspěšné  

a znamenaly návrat do Poslanecké sněmovny. 

 Pootevření programových témat strany před volbami v roce 2010  

i nekřesťanským voličům bylo jednou z nejvýraznějších změn v lidoveckém programu. 

Důraz na integraci do struktur Evropské unie a její podporu a detailní popsání  

v programu, co strana chce a nechce, patřilo oproti dřívějším programovým tématům  

k novinkám. Další dlouhodobě prioritní programové oblasti KDU-ČSL, jako je sociální 

a hospodářská politika, zdravotnictví, výchova a vzdělávání se příliš nezměnily, 

nedoznaly oproti minulým létům větších změn, novinkou bylo zařazení programové 

priority boje proti korupci. 

 Mezi zkoumanými programovými body v pořadech médií veřejné služby  

u KDU-ČSL tak byly: podpora rodiny, zemědělství, péče o životní prostředí, 

prosazování a udržování křesťanských hodnot, podpora a větší integrace do struktur 

Evropské unie, sociální a hospodářská politika, zdravotnictví a výchova a vzdělávání, 

boj proti korupci, hospodářství a výkon, česká ekonomika.20 

 

3.2 Strana práv občanů Zemanovci 

 

 Strana práv občanů Zemanovci (do března 2014 s oficiálním přídomkem 

Zemanovci) před zrušenými parlamentními volbami v roce 2009 zahájila svou 

politickou kampaň postavenou takřka výhradně na osobě Miloše Zemana  

jako zkušeného politika, který si v problémech České republiky dokáže poradit.  

 Kvůli tomuto soustředění na osobu Miloše Zemana politické programové body 

strany byly v mediálním prostoru více upozaděné. SPOZ jako strana orientovaná spíše 
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do levého politického spektra šla do parlamentních voleb v roce 2010 s obecnými 

programovými body, které neodrážely její levicové zakotvení. Strana mezi svými 

hlavními programovými body uváděla prosazení přímé volby starostů, primátorů, 

hejtmanů či prezidenta republiky či snížení počtu volebních obvodů z důvodu větší 

obeznámenosti voliče s volenými kandidáty. V měřeném časovém období strana  

s propracovanějšími programovými body přišla až před dalšími parlamentními volbami 

v roce 2013, kdy zveřejnila svůj „Program 300“. Tento čtrnáctistránkový dokument 

obsahoval čtyři hlavní programové okruhy. Prvním byl „Demokracie a právní stát“, 

druhým „Ekonomika“, třetím „Kvalita života“ a čtvrtým „Česko ve světě“. Každý  

z okruhů měl své oblasti s různou délkou vysvětlovacího textu. Zde se už SPOZ jako 

levicová strana více věnovala pasážím týkajícím se např. nezaměstnanosti či pomoci 

rodinám, zatímco ty např. o ochraně životního prostředí či EU byly takřka nulově 

rozvedeny. 

 Mezi zkoumanými programovými body v pořadech médií veřejné služby  

u Strany práv občanů Zemanovci tak byly: přímá volba starostů, primátorů, hejtmanů  

či prezidenta republiky, obecná referenda, snížení počtu volebních obvodů z důvodu 

větší obeznámenosti voliče s volenými kandidáty, demokracie a právní stát, ekonomika, 

kvalita života a Česko ve světě, nezaměstnanost, pomoc rodinám, ochrana životního 

prostředí, EU.21 

 

3.3 Suverenita 

 

 Historie Strany zdravého rozumu, působící na politické scéně od roku 2002  

a od té doby se stálým předsedou Petrem Hannigem, prošla za svou existenci bouřlivým 

politickým vývojem, týkajícím se nejen názvy strany. Přesto pro účely práce je toto 

objasnění kruciální, poněvadž dává odpověď, proč i v titulu práce mohu operovat pouze 

s pojmem Suverenita, který nikdy nebyl oficiálním názvem. 

 Přejmenování strany na Suverenita – strana zdravého rozumu proběhlo  

v červenci 2009, pro výzkum je ale důležitý leden 2010, od kdy se strana oficiálně 

přejmenovala na Suverenitu – Blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu a pod 

                                                                                                                                               
20 KDU-ČSL. Volební témata. Volbydoep.cz [online]. ©1997-2013 [cit. 2014-12-11]. Dostupné z: 

http://volbydoep.cz/volebni-program/zamestnanost.aspx#.VKEyCl4AAA 
21 STRANA PRÁV OBČANŮ. Volební program - Program 300: POTŘEBA ZMĚNY. Stranaprav.cz 

[online]. ©2011-2014 [cit. 2014-12-11]. Dostupné z: http://www.stranaprav.cz/volby2013/volebni-

program.htm 
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tímto názvem šla do parlamentních voleb v roce 2010, kde získala 3,67 procent hlasů, 

což byl pro stranu historický úspěch. Výše zmíněný název ale dlouho nevydržel a již  

od listopadu 2010 se strana přejmenovala zpět na Suverenita – Strana zdravého rozumu 

a pod tímto názvem vydržela potom celé zkoumané období. V roce 2010 byla 

nepochybně nejvýraznější tváří strany Jana Bobošíková, bývalá moderátorka České 

televize nebo též parlamentní kandidátka KSČM na prezidentku republiky, která ovšem 

po politickém rozkolu s Petrem Hannigem v roce 2011 dala registrovat novou politickou 

stranu Suverenita - Blok Jany Bobošíkové, která se později přejmenovala na Českou 

Suverenitu. Samotná Bobošíková ve zmiňovaném období působila ještě v politických 

stranách Politika 21, Suverenita – Politika 21 a Hlavu vzhůru – volební blok.  

Ve výběrovém souboru a výzkumném vzorku v roce 2012 byli zahrnuti všichni politici, 

kteří alespoň po část zkoumaného období byli činní a spjatí se Suverenitou – stranou 

zdravého rozumu. 

 Suverenita v roce 2010 šla do voleb s politikou dle jejího vyjádření „zdravého 

rozumu“ a místo programových bodů s takzvanými tématy. Ty zahrnovaly oblasti  

od zdravotnictví po kulturu či průmysl a především pak Evropskou unii a permanentní 

odmítání a používání již „zdravého“ rozumu vůči čemukoliv bruselskému.  

 Pozdější politický rozchod obou Suverenit byl a je velice zmatečný jak  

pro voliče, tak i pro tuto práci. Zatímco zpočátku bylo hledání v mediálních obsazích 

bezproblémové a šlo pod Suverenitu zahrnout jak vystoupení Bobošíkové a Hanniga,  

od konce roku 2010 nastal výraznější problém. I přes politický rozchod a vznik nové 

strany však z důvodu možná překvapivého zachování stejných programových bodů  

u „nové“ i „staré“ Suverenity šlo měřit témata z politického programu podle stejných 

kritérií i nadále, neboť vycházely ze stejného zdroje. Nepochybně však je toto oblast, 

která by zasloužila bližší a další měření. 

 Mezi zkoumanými programovými body v pořadech médií veřejné služby  

u Suverenity tak byly: zdravotnictví, kultura, průmysl, Evropská unie, veřejná doprava 

zdarma.22 

 

 

 

 

                                                 
22 SUVERENITA - STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU. Naše desatero. Stranazdravehorozumu.cz 

[online]. ©2010-2014 [cit. 2014-12-11]. Dostupné z: http://www.stranazdravehorozumu.cz/nase-desatero 
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3.4 Strana zelených 

 

 Zelení, na československé a české politické scéně aktivní již od konce roku 

1989, byli po dlouhá léta spíše okrajovou stranou, ke které sice choval sympatie 

exprezident Václav Havel, výrazných volebních výsledků ale nedosahovali. Zlom přišel 

až v roce 2006, kdy strana poprvé a naposledy překročila 5% hranici nutnou pro vstup 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  

 Základní politické programové body Strany zelených od jejich založení – 

ekologická a udržitelná společnost, ochrana životního prostředí či dodržování lidských 

práv po celém světě – zůstaly po roky neměnné a strana skrze mnohostránkové 

dokumenty věnované popisu programových témat se je snažila zejména na webových 

stránkách prezentovat.  

 Mezi zkoumanými programovými body v pořadech médií veřejné služby  

u Strany zelených tak byly: ekologická a udržitelná společnost, ochrana životního 

prostředí a dodržování lidských práv po celém světě.23 

 

 Mezi jednotlivými programovými body pro výzkum této diplomové práce šlo 

nalézt shodu v sedmi oblastech: ekonomika, Evropská unie, životní prostředí, 

zdravotnictví, zemědělství, průmysl a obchod a sociální věci (např. nezaměstnanost, 

pomoc rodinám). Programové oblasti, které neměly průnik skrze všechny politické 

programy, jsem zařadil do kategorie jiné/ostatní a zde se jednalo o např. boj proti 

korupci, kulturu, výchovu a vzdělávání, dopravu nebo o přímou volbu starostů, 

primátorů a hejtmanů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 STRANA ZELENÝCH. Naše témata. Zeleni.cz [online]. ©2010-2014 [cit. 2014-12-11]. Dostupné z: 

http://www.zeleni.cz/temata/ 
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4. Metodologie výzkumu 

 

 V teoretické části představené koncepty chápání médií veřejné služby, 

zpravodajství, vyváženosti a objektivity naleznou uplatnění a podporu v praktické části 

práce. Nejprve je ovšem nutné představit možné metody výzkumů. 

 Metody se dělí do dvou skupin – kvalitativních a kvantitativních.  

U kvalitativních výzkumů je na počátku nějaký problém, po jehož definování následuje 

terénní výzkum, při němž se vytváří vzorek respondentů a sběr dat. Ta jsou po konci 

výzkumu následně roztříděna, analyzována a interpretována. Výstupem by pak měly být 

nově formulované hypotézy či teorie (Huk, 2007, s. 10). Při kvantitativním výzkumu 

zase nejprve formulujeme problém, který je zakotven v nějaké teorii či sociální realitě. 

Dalším krokem je nezbytná formulace pracovních hypotéz, nebo-li problémy, které 

umíme nějak změřit. Dále si vybereme populaci a vzorek a spustíme pilotní studii, díky 

níž zjistíme, zda je vůbec možné průzkum realizovat. Následuje rozhodnutí o technice 

sběru dat, konstrukce nástrojů pro tento sběr a potenciálně ještě tzv. předvýzkum  

(test toho, co chci využít). Posléze již probíhá vlastní sběr dat a jejich analýza, 

interpretace, závěry a jejich teoretické zobecnění (Huk, 2007, s. 11). 

 Samotné metody kvalitativních i kvantitativních výzkumů se dále liší  

i technikami sběru dat, což je jedna z nejdůležitějších částí praktického výzkumu.  

U kvalitativních výzkumů lze nalézt např. zúčastněné pozorování - výzkumník  

je v interakci s lidmi, které sleduje, nestandardizovaný rozhovor či analýzu dokumentů; 

u kvantitativních výzkumů naopak přímé pozorování - systematické pozorování 

vybraných jevů, rozhovor, dotazník nebo analýzu dokumentů, které nebyly vytvořeny 

pro účely daného průzkumu (Huk, 2007, s. 11). 

 

4.1 Typ výzkumu 

 

 Ve výzkumu mediálních obsahů médií veřejné služby je zde využívána 

kvantitativní metoda zkoumání – obsahová analýza. Podle Hendla (2005, s. 387) se dá 

definovat tato metoda jako: „Analýza dokumentů a textů s cílem rozkrýt jejich vlastnosti 

s ohledem na položenou otázku. V kvantitativní analýze jde o zjištění četností výskytu 

předem daných kategorií, případné vztahy mezi výskyty jednotlivých kategorií 

v jednotkách textu.“ Jak je dále představeno, díky ní mohly zkoumané obsahy relativně 
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dobře standardizovat, ale na rozdíl od kvalitativních výzkumů a metod výsledné 

informace představují hodnoty jen v předem definovaných mezích bez dalších hlubších 

informací. 

 Systematičnost, snadná ověřitelnost a znovu opakovatelnost výzkumu, kdy by 

měl každý výzkumník za použití stejné metody dojít k velice podobným výsledkům 

(Schulz, 2004, s. 34), patří k nejvýraznějším kladům kvantitativních metod zkoumání. 

 

4.2 Metoda kvantitativní obsahové analýzy v mediálních obsazích 

médií veřejné služby 

 

 Pro výzkum mediálních obsahů médií veřejné služby byla zvolena metoda 

kvantitativní obsahové analýzy z důvodu nejpřesnější metody pro zkoumání a sledování 

většího množství dat i v rámci delšího časového období či let. 

 Obsahová analýza patří k nejstarším metodám výzkumu obsahů. Kvantitativně, 

objektivně a systematicky popisuje určitý obsah komunikace a určuje množství jevů 

v obsazích, kdy je poté řadí do předem určených kategorií. Zjištění jsou posléze 

statisticky zpracována a zkoumána. Nedílnou podmínkou každého výzkumu jsou ještě 

dva aspekty. Jednak je to rozsáhlý zkoumaný vzorek, zaručující jeho platnost a jednak 

by to měla být snadná identifikovatelnost jednotek ve zkoumaných obsazích (Schulz, 

2004, s. 76). 

 Ke slabinám obsahové kvantitativní analýzy patří zejména absence vysvětlení 

zkoumaných jevů. Předem definované kategorie a jevy v nich obsažené tak ve výsledku 

mohou zkreslovat realitu, kdy se mohou opomínat jiné vlastnosti zkoumaných jednotek 

(Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 110). 

 Trampota a Vojtěchovská kvantitativní obsahovou analýzu vystavují  

na 10 krocích, které lze mezi sebou kombinovat: 

 

 „1. formulace výzkumné otázky nebo hypotézy, 

 2. definice výběrového souboru, 

 3. výběr patřičného vzorku z populace, 

 4. výběr a definice jednotky měření, 

 5. konstrukce kategorií obsahu, které budou analyzovány, 

 6. vystavení systému kvantifikace, 
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 7. trénink kódovačů a provedení pilotního výzkumu, 

 8. kódování obsahů, 

 9. analýza shromážděných dat,  

 10. definice závěrů“ (Trampota, Vojtěchovská 2010, 103-104). 

 

4.3 Výběrový soubor a výzkumný vzorek 

 

 Po zvolení výběrového souboru lze stanovit vzorek výzkumný. Nejdříve je třeba 

určit, jaká média a jejich obsahy bude výzkumník v analýze vůbec rozebírat, v jakém 

období a jak moc specifické budou zkoumané jevy. Z důvodu nejen časových  

či finančních, ale též nutnosti dospět k pokud možno nejrelevantnějším výsledkům,  

je nutné si vymezit co nejmenší vzorek médií (Schulz, 2004, s. 35). V případě této 

diplomové práce se jedná o pořad ČT24 Politické spektrum a pořad ČRo Dvacet minut 

Radiožurnálu. 

 Problematiku velikosti výběrového souboru, kdy mnohdy nebývá efektivní 

zkoumat jej celý, lze vyřešit právě ustanovením výzkumného vzorku, který ovšem musí 

splňovat kritéria reprezentativnosti pro celý soubor tak, aby byly výsledky co nejméně 

zkreslené (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 104-105). 

 Výběr vzorku může být učiněn vícero způsoby. Buď náhodným prostým 

výběrem dat bez vnitřní logické motivace, nebo umělou konstrukcí, aby byly brány 

v potaz případné rozdíly mediálních obsahů v různých specifických dnech (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010, s. 105). Ve výzkumu v této diplomové práci byla použita umělá 

konstrukce. 

 

4.4 Konstrukce vzorku 

 

 Ve výzkumu diplomové práce je pracováno s výzkumným vzorkem za období 

roku 2012, kdy byly vysílány oba zkoumané pořady – Politické spektrum na ČT 24  

a Dvacet minut Radiožurnálu na Českém rozhlasu Radiožurnál. Rok 2012 byl zvolen 

z důvodu konání krajských a senátních voleb, které byly předpokladem pro stabilnější 

účast představitelů politických stran ve zmíněných pořadech než v letech 2011 (žádné 

volby se nekonaly), potažmo i 2010 a 2013 (výběrový soubor byl záměrně postaven 
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v období po skončení parlamentních voleb v roce 2010 a končil před konáním 

předčasných parlamentních voleb v roce 2013). 

 Z důvodu periodicity obou zmíněných pořadů byl výzkumný vzorek dostatečně 

reprezentativní pro celé období (u obou pořadů více než 33 %) a zároveň již nemusel 

být dále nějak měněn, upravován či zmenšován. V přípravných pracích v konstrukci 

vzorku se autor zabýval i otázkou možnosti zkoumání časových trendů či změn  

u jednotlivých pořadů, z důvodu relativně malého období výběrového souboru (cca půl 

rok roku 2010, rok 2011, výzkumný vzorek rok 2012 a zhruba deset měsíců v roce 

2013) ale bylo od této otázky upuštěno. 

 Z množiny zmíněných let a období byly do výzkumného vzorku vybrány pořady 

z roku 2012, tzn. 36 vysílání Politického spektra (týdenní periodicita) a 254 Dvaceti 

minut Radiožurnálu (denní periodicita v pracovním týdnu). 

 

Tabulka a) Počet vysílání Politického spektra v jednotlivých měsících roku 2012 

Politické spektrum 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Počet vysílání 4 4 5 4 4 5 0 0 0 1 4 5 

Počet vysílání se zástupci zkoumaných stran 3 2 2 2 1 3 0 0 0 0 4 0 

 

Tabulka b) Počet vysílání Dvaceti minut Radiožurnálu v jednotlivých měsících roku 

2012 

Dvacet minut Radiožurnálu 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Počet vysílání 22 21 22 21 22 21 20 23 19 23 22 18 

Počet vysílání se zástupci zkoumaných stran 1 4 0 0 0 0 0 3 3 1 2 3 

 

 Do výběrového vzorku – 17 vysílání Politického spektra a shodou okolností též 

17 vysílání Dvaceti minut Radiožurnálu - byla zahrnuta ta vysílání, ve kterých byli 

fyzicky přítomni zástupci zkoumaných stran Strany práv občanů Zemanovci,  

Strany zelených, Suverenity a Křesťanské a demokratické unie – Československé strany 

lidové. Ta vysílání, kde strany byly třeba zmíněny, ale žádný z jejich představitelů nebyl 

přítomen, byla z výběrového vzorku vyloučena a též podrobena zkoumání, zda v nich 

náhodou přece jen není nějaká zmínka o programech stran. 
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4.5 Kódovací jednotka 

 

 U obsahové kvantitativní obsahové analýzy je jednou z nejdůležitějších věcí 

správná volba jednotky měření či lépe kódovací jednotky, tj. toho nejmenšího prvku 

analýzy. Zatímco u tištěných médií jde povětšinou o článek, ale může jít taky o aktéra 

zprávy nebo nějaký argument (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 105), zde bylo 

obtížnější nasazení odpovídající kódovací jednotky u televizního a rozhlasového 

vysílání. 

 Ve výzkumu v této diplomové práci byla jako kódovací jednotka zvolena 

alespoň dvojitá slovní reakci představitele parlamentní strany na témata, jež má strana 

v programu, která pak byla zaznamenána slovem ANO, v opačném případě NE.  

Zda reakce politika byla za sebou nebo v průběhu pořadu, nehrálo roli. Jednovětné 

odpovědi na otázku, byť se týkající tématu politických programů stran, byly z výzkumu 

vyloučeny z důvodu absence dalšího rozvinutí v pořadech a tím pádem tematické 

bezvýznamnosti. 

 Nebylo lehké nastavit nějakou metriku, která by pomohla změřit míry 

objektivity, nestrannosti a vyváženosti ve zkoumaných pořadech. Přesto byla 

nadefinována stupnice tří proměnných, kdy slovo ANO u pojmů znamenalo pořad 

objektivní, vyvážený i nestranný, slovo NE přesný opak a NELZE URČIT dostávalo 

svému významu. 

 Již toto je velice problematické určení a dosahuje velké míry zjednodušení. 

Podle Čmejrkové a Hoffmannové by nestranný moderátor neměl stranit žádnému  

ze zpovídaných hostů, nesouhlasit či souhlasit s nimi a používat na jednoho mírné  

a na druhého agresivní otázky. Protože podle nich nemůže být moderátor nikdy úplně 

neutrální, přesto se musí alespoň snažit být nestranný a své výpovědi a soudy připisovat 

třetím osobám (Čmejrková, Hoffmannová, 2003, s. 102). 

 Výše uvedený koncept byl využit ve výzkumu a na jeho základech byly měřeny 

míry objektivity, nestrannosti a vyváženosti. I Kunczik argumentuje, že např. objektivita 

a: „kvalita a tendence aktuálního zpravodajství mohou být beze všeho posuzovány 

kvantitativně“ (Kunczik, 1995, s. 112-113). Označení ANO v kódovací knize jako 

vysílání pořadu objektivního, vyváženého i nestranného bylo možné dosáhnout, pokud 

k danému tématu v pořadu měli možnost hovořit všichni zúčastnění diskutující, 

moderátorka kladla otázky pouze k tématu a neodbíhala k jiným a téma bylo 
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představeno v kontextu dalších témat. U označení NE jde o přesný opak  

a u označení NELZE URČIT bylo sporné určit, zda pořad a moderátor byl objektivní, 

vyvážený i nestranný ve smyslu poskytnutí stejného časového prostoru všem 

diskutujícím v případě Politického spektra i Dvaceti minut Radiožurnálu a alespoň 

třicetivteřinové možnosti představit svou myšlenku v případě Dvaceti minut 

Radiožurnálu (měření vyváženosti), vymezení tématu z politických programů 

zkoumaných stran jako klíčového v pořadu bez představení a znalosti dalšího kontextu 

(měření objektivity) a neutrálního postoje moderátora k diskutujícím (měření 

nestrannosti). 

 

4.6 Kódovací postup 

 

 Pro zaznamenání sledovaných jevů pro pozdější analýzu byla vytvořena 

kódovací kniha, která obsahuje soubor proměnných a jejich kategorií. Po jejím 

ustanovení dojde k samotnému procesu kódování a zpracování zkoumaných vzorků 

mediálních obsahů. Ke statistickému zpracování výsledku byl použit program Microsoft 

Excel 2013, byť jsou zde také další programy, které jsou ke zpracování výsledku také 

velice relevantní, jako je např. software SPSS (Statistical Package for Social Science).  

 Dohromady bylo analyzováno 36 vysílání pořadů u Politického spektra a 254 

vysílání pořadů u Dvaceti minut Radiožurnálu. K hodnocení jednotlivých vysílání 

pořadů byly posuzovány tyto kategorie proměnných: 

 

a) Rok vysílání 

b) Měsíc vysílání 

c) Datum vysílání 

d) Název média veřejné služby 

e) Název pořadu 

f) Jméno politika 

g) Stranická příslušnost 

h) Téma z politického programu 

i) Vyváženost pořadu 

j) Objektivita pořadu 

k) Nestrannost moderátora 
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5. Výsledky analýzy 

 

 Pro větší přehlednost jsou výsledky analýzy shrnuty do podkapitol se zaměřením 

na zkoumanou proměnnou. Oddíly začínají tabulkami s výsledky měření s následnými 

vysvětlujícími texty pod nimi. 

 

5.1 Podíl pořadů Politického spektra se zástupci zkoumaných 

politických stran vůči celkovému počtu v roce 2012 

 

Tabulka a) Počet vysílání Politického spektra v jednotlivých měsících roku 2012 

Politické spektrum 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Počet vysílání 4 4 5 4 4 5 0 0 0 1 4 5 

Počet vysílání se zástupci zkoumaných stran 3 2 2 2 1 3 0 0 0 0 4 0 

 

 Z původního ročního předpokladu 52 vysílání Politického spektra jako pořadu 

s týdenní periodicitou se nakonec relace vysílala pouze 36. Důvodem byla dvouměsíční 

prázdninová pauza protažená do září, kdy Česká televize na úkor vysílání Politického 

spektra dávala ve svém vysílání prostor sérii předvolebních debat před krajskými 

volbami. 

 Z celkového počtu 36 vysílání pak ve skoro půlce z nich – 17 – byli přítomni 

političtí představitelé zkoumaných stran a měli možnost hovořit o aktuálních tématech  

i stranických programech. Politické spektrum jako pořad poskytující mediální prostor 

pro primárně neparlamentní politické strany tak průměrně v každém druhém vysílání 

v roce 2012 hostil někoho ze zástupců KDU-ČSL, Suverenity, SZ či SPOZ. Žádné jiné 

politické strany, uskupení či další instituce na základě výsledků kódování větší 

zastoupení v pořadu neměly. Vzhledem k tomu, že výše uvedené strany v rámci 

neparlamentních stran po volbách do PS PČR 2010 patřily ziskem voličských hlasů 

k nejúspěšnějším, zastoupení a počet jejich hostů v Politickém pořadu odpovídal 

výsledkům voleb. 
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5.2 Podíl pořadů Dvaceti minut Radiožurnálu se zástupci zkoumaných 

politických stran vůči celkovému počtu v roce 2012 

 

Tabulka b) Počet vysílání Dvaceti minut Radiožurnálu v jednotlivých měsících roku 

2012 

Dvacet minut Radiožurnálu 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Počet vysílání 22 21 22 21 22 21 20 23 19 23 22 18 

Počet vysílání se zástupci zkoumaných stran 1 4 0 0 0 0 0 3 3 1 2 3 

 

 Denní periodicita vysílání Dvaceti minut Radiožurnálu v roce 2012 nabídla 

divákům 236 dílů pořadu. V průměru na měsíc připadalo skoro 20 dílů, což zhruba 

odpovídá vysílání každý den v pracovním týdnu v měsíci. Relace se zástupci 

zkoumaných stran v roce 2012 dosáhly počtu 17. Tzn., že zhruba v sedmi procentech 

celého vysílání v roce byli tito zástupci přítomni.  

 Na první pohled je toto číslo extrémně malé, avšak je nutné podotknout,  

že Dvacet minut Radiožurnálu posluchačům nenabízí hosty primárně z české politiky,  

ale i z oblastí umění, vědy a sportu. Pořad taktéž nijak nerozlišuje mezi parlamentními  

a neparlamentními stranami a z tohoto úhlu může být výsledných sedm procent bráno 

jako úspěch.  

 Z hlediska procentuálního zastoupení na tom byl nejlépe měsíc únor,  

kdy zástupci neparlamentních stran byli přítomni skoro v pětině vysílání v daném 

měsíci. Naopak jejich absence v dlouhém období mezi měsíci březnem a červencem 

nepochybně ovlivnila výsledné číslo směrem dolů. Pozdně letní a podzimní nárůst 

účasti politiků v pořadu spočíval v jejich pozvání do diskuzí v některých krajích před 

krajskými podzimními volbami. 

 

5.3 Počet pozvaných politiků zkoumaných stran ve srovnání s dalšími 

politiky v Politickém spektru v roce 2012 

 

Tabulka c) Počet hostů v Politickém spektru v jednotlivých měsících roku 2012 

Politické spektrum 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkově 

Celkový počet pozvaných hostů 13 12 15 12 12 17 0 0 0 3 12 17 113 

Počet hostů ze zkoumaných politických stran 5 2 3 3 2 3 0 0 0 0 5 0 23 
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 Politické spektrum má v drtivé většině svých vysílání koncept moderátorem 

řízené diskuze se třemi hosty. Jen výjimečně pořad nabídne více hostů skrze třeba 

záznam diskuze, která zapadá do dramaturgického rámce pořadu. To je vidět především 

v měsících červnu a prosinci. Celkové číslo 113 hostů ve všech 36 vysílání pořadu 

v roce 2012 pak v sobě potvrzuje koncept tří diskutujících, kdy průměrně v jednom díle 

bylo 3,14 hostů. 

 Celkový počet 23 hostů zkoumaných politických stran a jejich procentuální 

počet 20,35 % mezi všemi 113 hosty pořadu v roce 2012 věrně kopíruje výsledky 

uvedené v tabulce a) Počet vysílání Politického spektra v jednotlivých měsících roku 

2012. Rozdíly mezi počty vysílání a počty hostů v pořadu spočívaly především ve vyšší 

koncentraci politiků zkoumaných stran v jednotlivých dílech a byly znatelné především 

v měsíci lednu, kdy díl s názvem „Rok 2012“ nabídl diskuzi mezi zástupcem  

KDU-ČSL, SPOZ a Strany zelených. 

 

5.4 Počet pozvaných politiků zkoumaných stran ve srovnání s dalšími 

politiky ve Dvaceti minutách Radiožurnálu v roce 2012 

 

Tabulka d) Počet hostů ve Dvaceti minutách Radiožurnálu v jednotlivých měsících roku 

2012 

Dvacet minut Radiožurnálu 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkově 

Celkový počet pozvaných hostů 25 21 22 28 25 21 22 32 49 34 22 18 319 

Počet hostů ze zkoumaných politických stran 1 4 0 0 0 0 0 4 3 1 2 3 18 

 

 Výrazný skok mezi počtem vysílání pořadu v roce 2012 – 236 na 319 – byl 

způsoben sérií debat před krajskými volbami, kdy byl v diskuzích stabilně nejmenší 

počet účastníků čtyři. Odpovídá tomu především srpnových 32, zářijových  

49 a říjnových 34 hostů, kdy především zářijových 49 hostů bylo kromě měsíce května 

vždy více než dvojnásobně větší než zbývající měsíce. 

 Mezi těmito 319 hosty bylo 18 hostů ze zkoumaných politických stran,  

což je procentuálně vyjádřeno 5,64 % z celku. Toto číslo je výsledkem jednak stejně 

jako u počtu vysílání absencí hostů v relaci mezi březnem a červencem, ale jednak  

i malou účastí jejich politiků v předvolebních krajských debatách vysílaných v rámci 
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Dvaceti minut Radiožurnálu. Důvodem bylo právo Radiožurnálu vybírat si do diskuzí 

hosty podle jeho předem stanovených kritérií, což zkoumané neparlamentní strany 

splňovaly pouze v některých krajích – chronologicky podle data vysílání  

ve Zlínském, Pardubickém, Moravskoslezském, Kraji Vysočina, Plzeňském  

a Jihomoravském kraji. 

 

5.5 Počet témat z politických programů zkoumaných stran v porovnání 

s dalšími tématy v Politickém spektru v roce 2012 

 

Tabulka e) Počet témat ve vysílání Politického spektra v jednotlivých měsících roku 

2012 

Politické spektrum 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkově 

Celkový počet témat ve vysílání 4 4 5 4 4 5 0 0 0 1 4 5 36 

Počet témat spojených s politickými programy 

zkoumaných stran 3 2 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0 12 

Podíl zkoumaných témat vůči všem tématům  

(v procentech) 75 50 20 50 0 40 0 0 0 0 50 0 33 

Celkový počet témat ve vysílání se zástupci 

politických stran 3 2 2 2 1 3 0 0 0 0 4 0 17 

 

 Politické spektrum nabídlo v roce 2012 v 36 pořadech 36 témat. Téma  

ve vysílání chápu jako širší oblast konkrétní problematiky, v rámci které se mohou 

rozebírat dílčí problémy. Pokud se tedy např. v jednom díle řešila česká zahraniční 

politika směrem k EU, ale i např. problémy EU, zastřešujícím tématem do kódování 

bylo téma EU a ne dvě rozdílná témata. Takový postup byl zvolen až po zhlédnutí všech 

36 dílů, poněvadž bez tohoto rozdělení by nebylo možné výzkum v této oblasti rozumně 

představit. 

 Původní předpoklad rozebírání více témat v jednom dílu se tak nepotvrdil  

a výsledná čísla se shodují. V případě prezentace v pořadu témat spjatých s programy 

zkoumaných politických stran se jejich počet vyšplhal na 12, což představuje celou 

třetinu všech témat v pořadu v daném roce. 

 Obhájení tohoto čísla vychází z předpokladu, že aby mohlo být téma započítáno, 

tak v díle musel být fyzicky přítomen zástupce dané politické strany. Tím pádem toto 

číslo nemohlo nikdy být větší než 17, což byl počet dílů se zástupce SPOZ, KDU-ČSL, 
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SZ a Suverenity. Toto měření tedy vůči celku není zcela přesné, vůči vymezené části 

mého zkoumání pak již ale ano. 

 Jestliže v 17 vysíláních v roce 2012 a ze 17 témat měli zástupci politických stran 

možnost diskutovat o 12 z nich, které jsou spjaté a obsažené v politických programech 

daných stran, pak je jejich výsledná část 70,5 % z celku velice vysokým číslem.  

Ve dvou třetinách ze všech možností politici mluvili o věcech a záležitostech spojených 

s programy jejich stran, kdy měli možnost představit své názory, postoje či jak by 

konkrétní věc řešili, kdyby měli možnost ji řešit. 

 

5.6 Počet témat z politických programů zkoumaných stran v porovnání 

s dalšími tématy ve Dvaceti minutách Radiožurnálu v roce 2012 

 

Tabulka f) Počet témat ve vysílání Dvaceti minut Radiožurnálu v jednotlivých měsících 

roku 2012 

Dvacet minut 

Radiožurnálu 

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkově 

Celkový počet 

témat ve 

vysílání 22 21 22 21 22 21 20 34 64 42 22 18 329 

Počet témat 

spojených s 

politickými 

programy 

zkoumaných 

stran 1 3 0 0 0 0 0 9 11 3 2 5 34 

Podíl 

zkoumaných 

témat vůči všem 

tématům  

(v procentech) 4,5 14,2 0 0 0 0 0 26,4 17,2 7,14 9,1 27,8 10,33 

Celkový počet 

témat ve 

vysílání se 

zástupci 

politických stran 1 2 0 0 0 0 0 14 21 5 2 5 50 

 

 Dvacet minut Radiožurnálu ve svých studiových relacích nabízelo vlastně 

moderovaný rozhovor s hostem nad aktuálním tématem, který pokryl celou stopáž. 

Oproti tomu speciální vysílání pořadu v podobě 13 krajských předvolebních debat 

nabídlo v každém díle od čtyř a výše témat, kterým se diskutující v pořadu věnovalo. 

Tento výkyv je zcela evidentní v měsících srpnu, září a říjnu a výrazně přispívá 

k celkovému číslu 329 témat v pořadu za celý rok. 
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 Měření zkoumaných témat se muselo omezit na vysílání pořadů, kde byli 

zástupci stran přítomni. I bez toho je ale konečných 10,33 % témat spjatých s programy 

politických stran z celkového počtu ne zcela malé číslo, bere-li se v potaz, že Dvacet 

minut Radiožurnálu není pořad striktně o politice. 

 V pořadech, kde byli přítomni představitelé zkoumaných stran, bylo dohromady 

probíráno 50 témat. 34 témat spjatých s programy zkoumaných politických stran pak 

z tohoto počtu dává 68 %, což je stejně jako u Politického spektra velice signifikantní 

číslo. Více než dvou třetinová převaha témat z politických programů naznačuje vysoké 

zaměření pořadu na tuto tematiku a ne třeba osobní život politiků. 

 

5.7 Vyváženost pořadů Politického spektra se zástupci zkoumaných 

politických stran v roce 2012 

 

Tabulka g) Tabulka vyváženosti jednotlivých dílů Politického spektra se zástupci 

zkoumaných stran v roce 2012 

Politické spektrum 2012 - Vyváženost jednotlivých pořadů ANO NE NELZE URČIT 

Rok 2012 - 7. 1. 2012 ✓   

Budoucnost EU. Jak hodnotí situaci Evropské unie a naše 

postavení v ní mimosněmovní politické strany - 14. 1. 2012 ✓   

Návrat církevního majetku - 21. 1. 2012 ✓   

Reforma zdravotnictví očima mimoparlamentních stran - 4. 2. 

2012  ✓  

Dluhy českých domácností raketově stoupají. Co s tím? - 25. 2. 

2012   ✓ 

Úloha Senátu - 10. 3. 2012  ✓  

Mimoparlamentní strany o české zahraniční politice - 31. 3. 

2012 ✓   

Obecné referendum - 21. 4. 2012  ✓  

Kroky kabinetu Petra Nečase očima mimoparlamentních stran - 

28. 4. 2012 ✓   

Omezení imunity zákonodárců - 26. 5. 2012 ✓   

Protesty zemědělců očima mimoparlamentních stran - 9. 6. 

2012 ✓   

Kolik by měla platit Česká republika do společné evropské 

pokladny? - 16. 6. 2012 ✓   

O financování politických stran - 30. 6. 2012 ✓   

Povolební politické otřesy - 3. 11. 2012 ✓   

Úsporný balíček - 10. 11. 2012 ✓   

O důvěře v politiku - 17. 11. 2012 ✓   

Rozpočet 2013 - 24. 11. 2012 ✓   

Celkově 13 3 1 
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 Na měření vyváženosti jednotlivých dílů Politického spektra z pohledu toho,  

zda mají všichni diskutující stejný časový prostor, bylo zásadní potřeba najít měřitelný 

klíč. Z průměrných 26 minut na jeden díl by měření diskuzního času vyšlo na enormní 

množství času, což v důsledku ani nebylo třeba. Základní jednotkou vyváženosti se tak 

stalo alespoň 30 vteřinová možnost k vyjádření se k dané problematice a stejně  

tak dlouhá možnost reakce na otázku moderátora či dalšího hosta v další diskuzi. 

 Ze 17 pořadů toto kritérium splnilo 13. Ve třech případech toto splněno nebylo 

(v jednom z nich diskutující již neměl k tématu co říci, ve zbylých dvou politiky 

nezkrotila moderátorka a vždy dva ze tří tak měli více času než ten třetí) a v jednom 

nebylo možné danou věc určit – díl z 10. 3. 2012 s názvem „Úloha Senátu“  

byl specifický chováním pana Cibulky, který své protivníky v diskuzi neustále 

označoval za agenty StB a proruské agenty a tematická diskuze nad Senátem nebyla  

po značnou část stopáže umožněna. 

 

5.8 Vyváženost pořadů Dvaceti minut Radiožurnálu se zástupci 

zkoumaných politických stran v roce 2012 

 

Tabulka h) Tabulka vyváženosti jednotlivých dílů Dvaceti minut Radiožurnálů  

se zástupci zkoumaných stran v roce 2012 

Dvacet minut Radiožurnálu 2012 - Vyváženost jednotlivých 

pořadů ANO NE NELZE URČIT 

Miloš Zeman, čestný předseda Strany práv občanů Zemanovci  – 30. 

1. 2012 ✓   

Jan Březina, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL – 7. 2. 

2012   ✓ 

Jana Bobošíková, předsedkyně České Suverenity - 13. 2. 2012  ✓  

Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL – 15. 2. 2012   ✓ 

Zuzana Roithová, europoslankyně KDU-ČSL – 22. 2. 2012   ✓ 

Ondřej Liška, předseda Strany zelených – 1. 8. 2012 ✓   

Volební speciál Martina Veselovského ze Zlínského kraje – 28. 8. 

2012   ✓ 

Volební speciál Martina Veselovského z Pardubického kraje – 30. 8. 

2012  ✓  

Volební speciál Martina Veselovského z Moravskoslezského kraje – 

11. 9. 2012 ✓   

Volební speciál Martina Veselovského z Vysočiny – 13. 9. 2012   ✓ 

Volební speciál Martina Veselovského z Plzeňského kraje – 27. 9. 

2012   ✓ 

Volební speciál Martina Veselovského z Jihomoravského kraje – 8. 

10. 2012 ✓   

Martin Bursík - Strana zelených - 20. 11. 2012   ✓ 

Jana Bobošíková, vyřazená prezidentská kandidátka – Česká ✓   



   

 

43 

  

Suverenita - 23. 11. 2012 

Zuzana Roithová, prezidentská kandidátka – KDU-ČSL - 7. 12. 

2012 ✓   

Miloš Zeman, prezidentský kandidát – SPOZ - 17. 12. 2012   ✓ 

Jana Bobošíková, prezidentská kandidátka – Česká Suverenita - 20. 

12. 2012   ✓ 

Celkově 6 2 9 

 

 Základní jednotka měření vyváženosti – možnost vyjádřit svůj názor  

po 30 vteřin a možnost reakce na další otázku moderátora či protivníka po stejnou dobu 

– u Dvaceti minut Radiožurnálu vedla k zajímavým výsledkům jak u jejich speciálních 

vysíláních v rámci předvolebních krajských debat, tak i u studiových dílů. 

 U více než půlky dílů nemožnost určení vyváženosti spočívala především  

ve dvou věcech – jednak v nedodržení základního požadavku časového limitu,  

kdy zejména u speciálních dílů politik zkrátka neměl požadovaných třicet vteřin  

na prezentaci tématu či reakci a jednak v případě především studiových dílů v zaměření 

dílu na jiné téma než bylo ve stranických programech a taktéž nedostatečném či žádném 

časovém prostoru.  

 

5.9 Objektivita pořadů Politického spektra se zástupci zkoumaných 

politických stran v roce 2012 

 

Tabulka i) Tabulka objektivity jednotlivých dílů Politického spektra se zástupci 

zkoumaných stran v roce 2012 

Politické spektrum 2012 - Objektivita jednotlivých pořadů ANO NE NELZE URČIT 

Rok 2012 - 7. 1. 2012 

  

✓ 

Budoucnost EU. Jak hodnotí situaci Evropské unie a naše 

postavení v ní mimosněmovní politické strany - 14. 1. 2012 ✓ 

  Návrat církevního majetku - 21. 1. 2012 

 

✓ 

 Reforma zdravotnictví očima mimoparlamentních stran - 4. 2. 

2012 ✓ 

  Dluhy českých domácností raketově stoupají. Co s tím? - 25. 2. 

2012 ✓ 

  Úloha Senátu - 10. 3. 2012 

 

✓ 

 Mimoparlamentní strany o české zahraniční politice - 31. 3. 2012 ✓ 

  Obecné referendum - 21. 4. 2012 ✓ 

  Kroky kabinetu Petra Nečase očima mimoparlamentních stran - 28. 4. 

2012 ✓ 

 Omezení imunity zákonodárců - 26. 5. 2012 

  

✓ 

Protesty zemědělců očima mimoparlamentních stran - 9. 6. 2012 ✓ 

  Kolik by měla platit Česká republika do společné evropské 

pokladny? - 16. 6. 2012 ✓ 
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O financování politických stran - 30. 6. 2012 

  

✓ 

Povolební politické otřesy - 3. 11. 2012 

 

✓ 

 Úsporný balíček - 10. 11. 2012 

 

✓ 

 O důvěře v politiku - 17. 11. 2012 

 

✓ 

 Rozpočet 2013 - 24. 11. 2012 ✓ 

  Celkově 8 6 3 

 

 V měření objektivity u Politického spektra bylo jako základní měření použito 

představení tématu z politických programů stran v pořadu jako klíčového v daném díle  

a zasazeného do kontextu, proč je potřeba zrovna toto téma v té době rozebírat. 

 Těmto kritériím ze 17 pořadů vyhovovalo osm, tedy o trochu méně než polovina. 

U šesti tyto požadavky nebyly splněny. Hlavním důvodem byla absence zkoumaných 

témat v diskuzi v pořadu. U třech pořadů s označením Nelze určit hrál roli především 

fakt, že byť se v pořadech probíraly témata ze stranických programů – ekonomika, 

přímá volba a boj proti korupci, byly zmíněny jen okrajově bez zasazení  

do kontextu, případně nebyly v pořadu klíčové. 

 

5.10 Objektivita pořadů Dvaceti minut Radiožurnálu se zástupci 

zkoumaných politických stran v roce 2012 

 

Tabulka j) Tabulka objektivity jednotlivých dílů Dvaceti minut Radiožurnálu  

se zástupci zkoumaných stran v roce 2012 

Dvacet minut Radiožurnálu 2012 - Objektivita jednotlivých pořadů ANO NE NELZE URČIT 

Miloš Zeman, čestný předseda Strany práv občanů Zemanovci  – 30. 1. 

2012 ✓   

Jan Březina, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL – 7. 2. 2012   ✓ 

Jana Bobošíková, předsedkyně České Suverenity - 13. 2. 2012 ✓   

Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL – 15. 2. 2012  ✓  

Zuzana Roithová, europoslankyně KDU-ČSL – 22. 2. 2012  ✓  

Ondřej Liška, předseda Strany zelených – 1. 8. 2012 ✓   

Volební speciál Martina Veselovského ze Zlínského kraje – 28. 8. 2012   ✓ 

Volební speciál Martina Veselovského z Pardubického kraje – 30. 8. 2012   ✓ 

Volební speciál Martina Veselovského z Moravskoslezského kraje – 11. 9. 

2012 ✓   

Volební speciál Martina Veselovského z Vysočiny – 13. 9. 2012 ✓   

Volební speciál Martina Veselovského z Plzeňského kraje – 27. 9. 2012   ✓ 

Volební speciál Martina Veselovského z Jihomoravského kraje – 8. 10. 

2012 ✓   

Martin Bursík - Strana zelených - 20. 11. 2012   ✓ 

Jana Bobošíková, vyřazená prezidentská kandidátka – Česká Suverenita - 

23. 11. 2012 ✓   
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Zuzana Roithová, prezidentská kandidátka – KDU-ČSL - 7. 12. 2012 ✓   

Miloš Zeman, prezidentský kandidát – SPOZ - 17. 12. 2012   ✓ 

Jana Bobošíková, prezidentská kandidátka – Česká Suverenita - 20. 12. 

2012   ✓ 

Celkově 8 2 7 

 

 U Dvaceti minut Radiožurnálu lze v případě splnění kritérií na objektivitu 

pořadu najít shodné číslo jako u Politického spektra, poměr nesplnění kritérií a pořadu, 

u kterých nejde určit, je však takřka naprosto opačný než u pořadu ČT24. 

 Tento opačný poměr byl dán především tématy jednotlivých dílů pořadu,  

kdy host diskutoval jiné téma, v rámci kterého se ale pár větami zmínil o tématu  

ze stranických programů. Např. Martin Bursík v pořadu ze dne 20. 11. 2012 se jednou 

zmínil o problematice životního prostředí (jedno ze stěžejních programových témat 

Strany zelených), celý zbytek dílu se však točil okolo jeho ohlášené opětovné 

kandidatury na předsedu Strany zelených, na jeho politický vztah s Ondřejem Liškou, 

ale také třeba na to, jak si Strana zelených vedla ve vládách Mirka Topolánka. Obdobně 

tomu tak bylo i u dalších dílů, které nevyhověly kritériím a nesplnily míry objektivity 

pořadu. 

 

5.11 Nestrannost moderátorů Politického spektra se zástupci 

zkoumaných politických stran v roce 2012 

 

Tabulka k) Tabulka nestrannosti moderátorů v jednotlivých dílech Politického spektra 

se zástupci zkoumaných stran v roce 2012 

Politické spektrum 2012 - Nestrannost moderátorů ANO NE NELZE URČIT 

Rok 2012 - 7. 1. 2012 ✓   

Budoucnost EU. Jak hodnotí situaci Evropské unie a naše postavení v ní 

mimosněmovní politické strany - 14. 1. 2012 ✓   

Návrat církevního majetku - 21. 1. 2012 ✓   

Reforma zdravotnictví očima mimoparlamentních stran - 4. 2. 2012  ✓  

Dluhy českých domácností raketově stoupají. Co s tím? - 25. 2. 2012 ✓   

Úloha Senátu - 10. 3. 2012   ✓ 

Mimoparlamentní strany o české zahraniční politice - 31. 3. 2012 ✓   

Obecné referendum - 21. 4. 2012 ✓   

Kroky kabinetu Petra Nečase očima mimoparlamentních stran - 28. 4. 

2012 ✓   

Omezení imunity zákonodárců - 26. 5. 2012 ✓   

Protesty zemědělců očima mimoparlamentních stran - 9. 6. 2012 ✓   

Kolik by měla platit Česká republika do společné evropské pokladny? - 

16. 6. 2012 ✓   
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O financování politických stran - 30. 6. 2012 ✓   

Povolební politické otřesy - 3. 11. 2012 ✓   

Úsporný balíček - 10. 11. 2012 ✓   

O důvěře v politiku - 17. 11. 2012 ✓   

Rozpočet 2013 - 24. 11. 2012 ✓   

Celkově 15 1 1 

 

 Měření nestrannosti u Politického spektra spočívalo ve sledování vedení diskuze 

a pořadu od moderátora a moderátorky pořadu. Neutrální postoj ke všem zúčastněným 

v diskuzi, nezaujatost a neprosazování tématu na úkor času poskytnutého diskutujícím  

a taktéž absence návodných či jinak zabarvených otázek, vedoucích k závěru,  

že moderátor sympatizuje s oním politikem či stranou, byly měřícími jednotkami v této 

oblasti. 

 V 17 dílech pořadu moderátoři těmto kritériím dostáli 15x, když všem 

diskutujícím nechali stejný prostor a žádné jejich otázky nevykazovaly známky podpory 

nějakého kandidáta a strany. V jednom případě – díl Úloha Senátu z 10. 3. 2012,  

ve kterém Petr Cibulka neustále své spoluhosty označoval jako ruské agenty a narušoval 

tím plynulost diskuze, moderátorka ke konci pořadu již na něj zvyšovala hlas 

s důraznými žádostmi o uklidnění. Vzhledem k povaze chování diskutujícího takové 

jednání mohlo být na místě, přesto k dalším dvěma bylo moderátorčino chování jiné. 

Proto je tento díl zařazen do kategorie Nelze určit. A konečně v jednom případě – v díle 

ze 4. 2. s názvem Reforma zdravotnictví očima mimoparlamentních stran,  

Ludvík Hovorka (KDU-ČSL) představoval stranický koncept reformy zdravotnictví,  

který ale druzí dva hosté neměli připraveni. Moderátorka se chtěla posunout k jinému 

dílčímu tématu ze zdravotnictví, Ludvík Hovorka chtěl ale pokračovat v představování. 

Moderátorka tak na konci pořadu divákům nabídla možnost vyhledání dalších informací 

na stranickém webu KDU-ČSL, čímž je divákům vlastně nepřímo doporučila oproti 

jiným. Ať již byly pohnutky jakékoliv, u dalších dvou hostů se tak nestalo a v tomto díle 

nebyla splněna kritéria nestrannosti. 
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5.12 Nestrannost moderátorů Dvaceti minut Radiožurnálu se zástupci 

zkoumaných politických stran v roce 2012 

 

Tabulka l) Tabulka nestrannosti moderátorů v jednotlivých dílech Dvaceti minut 

Radiožurnálu se zástupci zkoumaných stran v roce 2012 

Dvacet minut Radiožurnálu 2012 - Nestrannost moderátorů ANO NE NELZE URČIT 

Miloš Zeman, čestný předseda Strany práv občanů Zemanovci  – 30. 

1. 2012 ✓   

Jan Březina, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL – 7. 2. 

2012 ✓   

Jana Bobošíková, předsedkyně České Suverenity - 13. 2. 2012 ✓   

Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL – 15. 2. 2012 ✓   

Zuzana Roithová, europoslankyně KDU-ČSL – 22. 2. 2012 ✓   

Ondřej Liška, předseda Strany zelených – 1. 8. 2012 ✓   

Volební speciál Martina Veselovského ze Zlínského kraje – 28. 8. 

2012   ✓ 

Volební speciál Martina Veselovského z Pardubického kraje – 30. 8. 

2012   ✓ 

Volební speciál Martina Veselovského z Moravskoslezského kraje – 

11. 9. 2012 ✓   

Volební speciál Martina Veselovského z Vysočiny – 13. 9. 2012 ✓   

Volební speciál Martina Veselovského z Plzeňského kraje – 27. 9. 

2012 ✓   

Volební speciál Martina Veselovského z Jihomoravského kraje – 8. 

10. 2012 ✓   

Martin Bursík - Strana zelených - 20. 11. 2012 ✓   

Jana Bobošíková, vyřazená prezidentská kandidátka – Česká 

Suverenita - 23. 11. 2012 ✓   

Zuzana Roithová, prezidentská kandidátka – KDU-ČSL - 7. 12. 2012 ✓   

Miloš Zeman, prezidentský kandidát – SPOZ - 17. 12. 2012 ✓   

Jana Bobošíková, prezidentská kandidátka – Česká Suverenita - 20. 

12. 2012 ✓   

Celkově 15 0 2 

 

 U Dvaceti minut Radiožurnálu bylo měření ještě jasnější než u Politického 

spektra, kdy kritériím vyhovělo ze 17 dílů hned 15 a žádný nevyhověl. Dvojice 

moderátorů měla zlehčenou situaci oproti Politickému spektru ve většině dílů tím,  

že měla ve studiu jen jednoho hosta a nemusela jich korigovat více, na druhé straně 

speciální a především živé díly z krajských debat s pěti a více hosty byly na toto 

nesrovnatelně náročnější. Přesto byla kritéria splněna ve všech těchto dílech. 

 U dvou, kde nešlo kritéria určit, se jednalo o možné porušení moderátorské 

nestrannosti ve formě ignorace hosta. V krajské debatě ze Zlína moderátor  
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Martin Veselovský po slovní výměně s tehdejším hejtmanem kraje Stanislavem 

Mišákem (ČSSD) o formě a způsobu moderace diskuze se posléze dlouhé minuty 

hejtmana na nic neptal, i když ostatní hosté již vícekrát hovořili. Druhým sporným 

příkladem je krajská debata v Pardubickém kraji, kdy Zdeněk Štengl ze SPOZ jako člen 

publika a ne na panelu si stěžuje na tuto skutečnost. Martin Veselovský mu vysvětlí 

kritéria výběru do panelu, což pan Štengl nechápe a na výzvu k dotazu na přísedící 

hosty žádnou otázku nevznese. Martin Veselovský mu pak nechá vzít mikrofon  

a do další debaty je mu již znemožněno zasahovat. Zde bylo problematické určit, kam 

až může nepozvaný straník do diskuze toto v samotné diskuzi již řešit, rázné vyřešení 

problému a další nemožnost promluvy člena SPOZ ale mohlo být úmyslné,  

proto je tento díl ohodnocen nelze určit. 

 

5.13 Shrnutí 

 

 Výsledky kvantitativní obsahové analýzy měly za úkol ukázat dvě věci. Jednak 

míru zastoupení, počet politiků ze zkoumaných politických stran a počet témat  

z politických programů těchto stran v pořadu ČT24 Politické spektrum a Českého 

rozhlasu Radiožurnálu Dvacet minut Radiožurnálu a následném porovnání s celkovými 

počty a tématy v daných pořadech. Druhý úkol spočíval v pokusu měření objektivity  

a vyváženosti každého dílu se zástupcem zkoumané strany v roce 2012 a v měření 

nestrannosti moderátorů pořadu na základě předem popsaných kritérií. Problematika 

měření těchto pojmů byla představena v teoretické části práce. 

 Z celkových výsledků u první oblasti vyplývá, že zástupci neparlamentních 

zkoumaných stran byli do Politického spektra zváni velice často a počet jejich zástupců 

byl taktéž velmi vysoký. Jejich účast v takřka polovině všech vysílání v roce 2012  

a z celkových sta procent hostů cca pětinový podíl (20,35 %) v počtu hostů lze 

považovat za významnou část na to, aby se dalo říci, že politici SPOZ, KDU-ČSL, 

Strany zelených a Suverenity měli v pořadu dostatečný prostor na svou prezentaci. 

 U Dvaceti minut Radiožurnálu jsou tyto podíly o mnoho menší –  

politici ze zkoumaných stran byli přítomni cca v sedmi procentech všech vysílání  

a jejich počet odpovídal 5,64 % z celkového počtu všech hostů. Toto je způsobeno 

především zaměřením Dvaceti minut Radiožurnálu na různé obory lidské činnosti  

a nejenom na politiku. Lze říci, že uvedená procenta jsou odpovídající z pohledu 
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nezastoupení zkoumaných stran v Parlamentu ČR a zároveň za předpokladu,  

že do pořadu byli zváni i představitelé parlamentních stran. Nebylo možné ale přidat 

srovnání, zda tato čísla jsou opravdu malá, průměrná či velká, neboť Český rozhlas 

nenabízel posluchačům v uvedeném období žádnou obdobnou relaci s takovouto 

periodicitou. 

 Dalším sledovaným aspektem bylo početní zastoupení témat z politických 

programů zkoumaných politických stran v Politickém spektru a Dvaceti minutách 

Radiožurnálu. Politické spektrum v roce 2012 svým divákům představilo 36 témat,  

z nichž 12 odpovídalo tématům obsaženým v politických programech stran.  

Pokud se navíc vezme v potaz, že kvůli přítomnosti v daných dílech měli politici 

zkoumaných stran možnost hovořit o maximálně 17 tématech, pak je číslo 12 (70,5 %) 

opravdu signifikantní. Toto vysoké číslo vskutku naznačuje, že Politické spektrum dává 

prostor menším stranám a šanci hovořit o jejich programech. 

 U Dvaceti minut Radiožurnálu je početní zastoupení témat z politických 

programů o desítky procent nižší – 10,33 %. Opět je to způsobeno především tím,  

že pořad není striktně o politice. Avšak za použití stejného měřítka jako u Politického 

spektra, tj. zkoumání pouze pořadů, kde byli přítomni představitelé zkoumaných stran, 

by takových témat bylo 50 a z nich by pak bylo 34 (68 %) témat spjatých s programy 

zkoumaných politických stran. Stejně jako u Politického spektra je toto velice 

signifikantní číslo a i Dvacet minut Radiožurnálu by se tak dalo označit za program, 

který dává prostor politikům vyjádřit se k programům svých politických stran  

a nezkoumá třeba jejich osobní život. 

 Jak již bylo výše uvedeno, nastavení proměnných pro měření objektivity  

a vyváženosti u pořadů a nestrannosti u moderátorů neslo problematické znaky.  

Cílem však bylo alespoň se pokusit tyto jevy změřit na základě určených proměnných. 

Pečlivě změřený časový prostor daný kandidátům k jejich vyjádření, jeho porovnání  

s ostatními kandidáty či např. zkoumání skladby otázek od moderátora a jejich vyznění 

byly domnívám se legitimní prostředky, jak šly jevy analyzovat. 

 V případě vyváženosti u pořadů Politické spektrum a Dvacet minut 

Radiožurnálu v kladném smyslu slova dominovalo Politické spektrum, kdy ze 17 dílů 

měřící kritéria splnilo 13. Ačkoliv by ideál měl být samozřejmě sto procent, tyto více 

než tři čtvrtiny jsou jednoznačně pozitivním výsledkem pro diskuzní pořad, který mohl 

často sklouznout v nerelevantní hádky diskutujících. 
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 U Dvaceti minut Radiožurnálu byla situace složitější, poněvadž u více než půlky 

dílu se projevila kvůli vysokému nastavení kritérií nemožnost vyváženost změřit.  

V drtivé většině případů se jednalo o nedodržení požadavků 30 vteřin, zároveň ale nejde 

říci, že hosté neměli šanci projevit své názory. Zatímco tak o Politickém spektru lze říci, 

že na základě daných kritérií je vyvážený, u Dvaceti minut Radiožurnálu se tato kritéria 

ukázala příliš svazující a neumožňující prokázat ověřitelný výsledek. 

 Dále byly v pořadech sledovány požadavky objektivity. U Politického spektra 

požadavku představení tématu z politického programu jako klíčového v daném díle  

a zasazeného do kontextu vyhovovalo osm pořadů z 17 a u šesti tyto požadavky nebyly 

splněny. Bez tří pořadů, u kterých nešlo určit, zda byly objektivní či ne, poměr  

8 vyhovujících a 6 nevyhovujících značil mimo absenci témat z politických programů  

v pořadu i mnohdy zkratkovité představení tématu bez kontextových znalostí, které 

dávaly dojem povrchní a nedůležité problematiky, což podle kritérií bylo vysoce 

neobjektivní. 

 V případě Dvaceti minut Radiožurnálu se objevil podobný problém z jiného 

úhlu, kdy v mnoha dílech politik rozebíral jiné téma, aby posléze pár větami sklouzl  

k tématu z politických programů. Na základě nastavení měření objektivity nešlo zcela 

jednoznačně zamítnout, že nebyly požadavky splněny, o splnění však taky nešlo, proto 

u Dvaceti minut Radiožurnálu byl tak velký počet dílů s označením nelze určit. 

 Měření vyváženosti, ale i objektivity v pořadech úzce souviselo s měřením 

nestrannosti moderátorů, jejichž činnost mohla přímo ovlivnit první dvě měřené 

veličiny. U obou pořadů na základě zvolených kritérií - neutrálního postoje ke všem 

zúčastněným v diskuzi, nezaujatosti a neprosazování tématu na úkor času poskytnutého 

diskutujícím a taktéž absence návodných či jinak zabarvených otázek, se objevily 

poměrně jednoznačné výsledky. 

 U Politického spektra i u Dvaceti minut Radiožurnálu kritériím moderátoři 

dostáli v obou případech 15x ze 17 vysílání. U zbývajících dílů navíc ve třech případech 

nešlo určit, zda byl moderátor či moderátorka nestranný, resp. nestranná, a pouze  

v jednom případě u Politického spektra šlo moderátorku označit jako zaujatou. Lze tedy 

jednoznačně říci, že moderátoři a moderátorky požadavkům nestrannosti dostáli  

ve vysokém procentu případu a sledující divák mohl mít jistotu, že odvádí svou práci  

v médiu veřejné služby poctivě a v jeho zájmu. 
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Závěr 

 

 Média veřejné služby v České republice Česká televize a Český rozhlas od svého 

vzniku nabízejí svým divákům a posluchačům nejen zábavní a volnočasový obsah, 

musejí ale taktéž ve svých programech nabízet edukativní či další obsah, který 

by na komerčním rádiu či televizi byl např. z důvodů nízké sledovanosti zrušen. 

 Nastavení míry produkce takovýchto obsahů je předmětem delší diskuze a této 

diplomové práci nepřísluší hodnotící kritéria zpochybňovat. Faktem ovšem zůstává,  

že v oboru tématu této diplomové práce – mediální prezentace témat z politických 

programů neparlamentních stran – na médiích veřejné služby šlo mezi lety 2010-2013 

nalézt pouze dva pořady – Politické spektrum a Dvacet minut Radiožurnálu,  

které se tematikou hlouběji a pravidelně zabývaly.  

 V teoretické části byla nejprve věnována pozornost představení přístupů  

ke zkoumání médií veřejné služby. Byly představeny klíčové pojmy práce,  

se kterými diplomová práce operuje – zpravodajství, veřejný zájem či mediální prostor  

a byly aplikovány na česká média veřejné služby a představeno, jak s nimi operují  

a pracují. Představení České televize a Českého rozhlasu bylo základem pro kapitolu  

o obecných možnostech a nutnosti a míře regulace médií veřejné služby. 

 Dále byly v teoretické části jako základ pro výzkumnou část představeny 

zkoumané pořady výzkumu – Politické spektrum a Dvacet minut Radiožurnálu. 

Následovalo představení měřených zkoumaných, témat z politických programů 

politických stran KDU-ČSL, SPOZ, SZ a Suverenity. 

 V případě představení druhé části měřených zkoumaných – objektivity  

a vyváženosti dílů pořadů se zástupci zkoumaných stran a nestrannosti moderátorů bylo 

nejdůležitější především určit, zda tyto veličiny lze vůbec jakkoliv měřit. Na základě 

odborné literatury a vlastní operacionalizace byl nalezen klíč, podle kterého byly tyto 

pojmy ve výzkumu skutečně měřeny. Toto byla nejvíce problematická část práce  

a může nabízet výrazný prostor pro zlepšení. 

 V praktické výzkumné části po představení metodologie výzkumu  

a zvolené metody výzkumu – kvantitativní obsahové analýze, byly podrobeny analýze  

ve výběrovém souboru všechna vysílání Politického spektra a Dvaceti minut 

Radiožurnálu v roce 2012. Ve výzkumném vzorku, jenž obsahoval díly se zástupci 

zkoumaných stran, pak byly měřeny zvolené proměnné spjaté s tématy  
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z politických programů stran a míry objektivity a vyváženosti pořadů a nestrannosti 

moderátorů. 

 Hypotézy práce, které jsou za: a) absence témat z politických programů stran 

KDU-ČSL, SPOZ, Strany zelených a Suverenity v pořadech Politické spektrum  

a Dvacet minut Radiožurnálu, za b) nevyváženost a neobjektivnost obsahů těchto 

pořadů a zaujatost moderátorů v dílech se zástupci zkoumaných a výše uvedených 

politických stran, se nepotvrdily. Při stanovení hypotéz před samotným psaním 

diplomové práce autor vycházel z přesvědčení, že média veřejné služby v současné 

době v oblasti politického zpravodajství řádně neplní roli, jež je pro ně ukotvena  

v zákoně, a to především z pohledu poskytování vyvážených a všestranných informací 

pro svobodné vytváření názorů. Mělo být zkoumáno, zda autorovy předpoklady,  

že Česká televize ani Český rozhlas malým neparlamentním stranám neposkytují takřka 

žádný prostor k prezentaci názorů, jsou správné. V období let 2010-2013, které se staly 

časovým ohraničením výzkumu, autor pracoval na různých pozicích v médiích veřejné 

služby i v občanských sdruženích zaměřujících se na politiku, a dojem absence malých 

parlamentních stran ve zpravodajství i publicistice médií veřejné služby mu připadal 

velice silný a byl prvotním impulzem k vybrání tématu diplomové práce.  

 Toto trochu mimoděk popisuje největší slabinu práce, avšak zároveň nabízí  

i prostor pro další výzkum. Bez hlubších znalostí si autor myslel, že měření  

tak komplexních pojmů, jako je objektivita, vyváženost a nestrannost, může být 

relativně snadno kvantitativně měřitelné a poskytující výsledky pro analýzu. Po načtení 

příslušné literatury ovšem dospěl k názoru, že je tomu naopak a žádná striktní kritéria 

zde neexistují a je na každém výzkumníkovi, jak se je pokusí nastavit a obhájit.  

Co jednomu však může připadat objektivní, vyvážené a nestranné, druhému může 

připadat zcela opačné a nesplňující kritéria měření. 

 Proto byl věnován velký důraz vysvětlení těchto pojmů v teoretické části  

a v popisu praktické části, aby bylo obhájeno konečné přistoupené k pokusu tyto 

veličiny měřit. Je však velice možné, že zkušenější výzkumníci by si kritéria určili jinak 

či by konstatovali, že tyto míry objektivity, nestrannosti a vyváženosti zkrátka nejdou 

kvantitativně změřit. I tento výsledek diplomové práce může být možná nakonec 

malým, ale legitimním závěrem. 

 Bez ohledu na tyto možnosti výzkumná část však přinesla výsledky, jimiž šly 

otestovat obě hypotézy. První hypotéza - absence témat z politických programů stran 

KDU-ČSL, SPOZ, Strany zelených a Suverenity v pořadech Politické spektrum  
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a Dvacet minut Radiožurnálu – se nepotvrdila. Výsledky kvantitativní obsahové analýzy 

ukázaly, že nejen že politici zkoumaných stran byli v obou pořadech přítomni a měli 

možnost diskutovat o svých programech, ale že tomu tak skutečně i bylo. U Politického 

spektra ze 36 témat v roce 2012 se 12 týkalo témat z politických programů zkoumaných 

stran, u Dvaceti minut Radiožurnálu to bylo 10,33 % z celkového počtu.  

Detailnější vysvětlení čísel je podáno v předchozí kapitole, jako závěr lze ovšem 

konstatovat, že absence témat z politických programů zkoumaných neparlamentních 

stran se nekonala a politici měli možnost o nich hovořit, obhajovat a debatovat v 

přiměřeném časovém prostoru odpovídajícím jejich výsledkům ve volbách do PS PČR 

2010. 

 Druhá z hypotéz - nevyváženost a neobjektivnost obsahů Politického spektra  

a Dvaceti minut Radiožurnálu a zaujatost moderátorů v dílech se zástupci zkoumaných 

politických stran – pak také nebyla potvrzena, a to poměrně výraznými čísly.  

V případě vyváženosti u Politického spektra byl pozitivní výsledek více  

než tříčtvrtinový, v případě Dvaceti minut Radiožurnálu se vyskytl problém z hlediska 

nastavení kritérií, kdy sice nebyly splněny stanovené požadavky na vyváženosti v této 

diplomové práce, úplný opak však také nenastal. Nejblíže tak lze na základě měření říci, 

že zatímco Politické spektrum lze označit za vyvážený pořad, u Dvaceti minut 

Radiožurnálu toto nelze určit ani s doplňující informací, k čemu se pořad blíží více. 

 U měření neobjektivnosti obsahů pořadů byly výsledky obdobné.  

Zatímco ve výzkumném vzorku u Politického spektra 8 ze 17 pořadů splňovaly 

požadavky objektivity, u Dvaceti minut Radiožurnálu kvůli nesplnění možná příliš 

vysokých kritérií na objektivitu, avšak zároveň jejich částečné splnění vedlo  

k nemožnosti určení, zda pořady byly či nebyly objektivní. 

 U předpokládané zaujatosti moderátorů byl výsledek nejmarkantnější, kdy jak  

v případě Politického spektra, tak v případě Dvaceti minut Radiožurnálu u každého  

ze 17 dílů 15x moderátoři dostáli požadavkům nestrannosti a nezaujatosti. 

 U šesti měření konkrétních požadavků tak došlo 4x k nepotvrzení hypotézy  

a 2x k nemožnosti určení. Z výše popsaného poměrně jasně vyplývá, že hypotézy byly 

velice mylné a neopírající se na relevantních zjištěních. Je ovšem také třeba dodat,  

že z hlediska zaměření se pouze na jeden pořad z každého média veřejné služby není 

možné paušalizovat výsledky na celé médium. 

 Všechny zjištěné aspekty mohou být zkoumány v dalších výzkumech.  

Pro tematiku diplomové práce jediné relevantní pořady z časového pohledu  
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a periodicity Politické spektrum a Dvacet minut Radiožurnálu mohou přinést základní 

obraz o tom, jaký mají prostor neparlamentní strany v médiích veřejné služby.  

Prostor zkoumání přítomnosti témat z politických programů těchto stran ve striktně 

určeném prostoru zpravodajských relací ČT a ČRo je ovšem určitě námětem pro další 

rozšíření výzkumu. Nepochybně přínosnou prací by také bylo zkoumání mediálního 

obrazu KDU-ČSL ve zkoumaném obdobní 2010-2013 jako neparlamentní strany  

a po roce 2013 jako znovu parlamentní a vládní strany a změn v prezentaci jejího 

politického programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

55 

  

Summary 

 

 This thesis presents and analyzes the media image of political programs  

of parties Christian and Democratic Union – Czechoslovak People's Party, Green Party, 

Party of Civic Rights – Zemanovci and Sovereignty after parliamentary elections  

in 2010 in programs of publice service media Czech Television and Czech Radio 

Political Spectrum and Twenty Minutes of Radiojournal. 

 The theoretical part is introduced by description of the relationship between 

public service media and political sphere together with the different approaches to the 

study and exploration of public service media. There is a description of concepts  

of news coverage in the media public service generally as well specifically in the Czech 

Republic. This thesis also includes a description of management concepts  

of broadcasting public service media. Further more ale explained ideas of impartiality, 

objectivity and balance in public service media. The last area of theoretical part 

presented political programs of examined parties and surveyed programs. 

 After the introduction of a methodology practical section contains a description 

of the results of the author's research. There were two tested hypothesis. First was about 

an absence of political programs examined parties in media programs Political 

Spectrum and Twenty Minutes of Radiojurnal. Second was about the the lack  

of objectivity, impartiality and balance in the content of these programs and with their 

hosts. None of these was proven. 

 The final part of the thesis contains the interpretation of results  

and recommendations for further research. 
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Přílohy 

 Příloha č. 1: Kódovací kniha (tabulka) 

 

Název proměnné Hodnoty proměnné 

Rok vysílání YYYY 

Měsíc vysílání MM 

Datum vysílání DD 

Název média veřejné 

služby 1 - Česká televize 

 2 - Český rozhlas 

Název pořadu 1 - Politické spektrum 

 2 - Dvacet minut Radiožurnálu 

Jméno politika Příjmení Jméno 

Stranická příslušnost 1 - KDU-ČSL 

 2 - Suverenita 

 3 - Strana práv občanů Zemanovci 

 4 - Strana zelených 

 5 - Jiná/Bez politické příslušnosti/Neuvedeno 

Téma z politického 

programu 
1 - ekonomika 

 2 - EU 

 3 - životní prostředí 

 4 - zdravotnictví  

 5 - zemědělství 

 6 - průmysl a obchod 

 7 - sociální věci (nezaměstnanost) 

 

8 - jiné/ostatní (např. boj proti korupci, přímá volba, doprava, kultura, 

výchova a vzdělávání) 

Vyváženost pořadu 1 - Ano 

 2 - Ne 

 3 - Nelze určit 

Objektivita pořadu 1 - Ano 

 2 - Ne 

 3 - Nelze určit 

Nestrannost 

moderátora 
1 - Ano 

 2 - Ne 

 3 - Nelze určit 


