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Abstrakt 

Diplomová práce přináší náhled na televizní zpravodajství optikou internetových 

zpravodajských serverů a poukazuje na vliv večerního televizního zpravodajství 

České televize, FTV Prima a TV Nova na mediální agendu internetových 

stránek Aktuálně.cz, iDnes.cz, Lidovky.cz a Novinky.cz. Prostřednictvím 

kvantitativní obsahové analýzy na 646 tématech ověřuje předchozí výzkumy 

zahraničních studií, které se věnují zrcadlení témat mezi internetem a televizí, 

porovnává řazení témat v mediální agendě a poukazuje na to, že i v českém 

prostředí je internetová agenda složená z více soft news než ta televizní. Cílem 

práce bylo potvrdit, nebo vyvrátit hypotézu, že večerní televizní zpravodajství 

nastoluje internetovým serverům agendu témat. Tato teze se na malém vzorku 

témat potvrdila, a to v případě České televize, která u každé z výše uvedených 

zpravodajských stránek jednou prokazatelně ovlivnila jejich obsah. Lze tak 

konstatovat, že Události České televize jsou v českém mediálním prostředí 

nastolovatelem agendy.    

 

 

Abstract 

The thesis provides an insight into TV news through the optic of internet news 

sites and highlights the influence of the evening TV news of Czech Television, 

FTV Prima and TV Nova on the media agenda of the websites Aktuálně.cz, 

iDnes.cz, Lidovky.cz and Novinky.cz. Through quantitative content analysis 

of 646 topics validates previous foreign studies that deal with mirroring topics 

between the Internet and television, compares the listing of topics in the media 



   

agenda, and points out that even in the Czech environment the internet agenda 

is composed more of soft news than the television one. The aim of the thesis 

was to prove or disprove the hypothesis that evening TV news establishes the 

topics agenda of internet news sites. This hypothesis was proved on a small 

sample of topics in the case of Czech Television, which demonstrably 

influenced the content of each of the above mentioned internet news site once. 

It can be thus concluded that the TV news Události of the Czech Television 

represent an agenda establisher in the Czech media environment.  
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Úvod 

Proč se zdají být mediální obsahy napříč médii velmi podobné bez ohledu na to, 

zda hovoříme o rozhlasu, tisku, on-linových médiích či televizi? Je to tím, 

že diváci, posluchači, čtenáři a internetoví uživatelé touží po shodných článcích 

a reportážích nebo je důvod prostší a začíná uvnitř mediálních organizací? Má 

televizní zpravodajství vliv na to internetové, nebo se jedná jen o dojem, který 

nelze potvrdit? Jedním z normativních požadavků na média je názorová 

a obsahová pluralita. Důraz má být kladen na rozmanitost, avšak pokud pečlivý 

čtenář otevře stránky rozdílných novin nebo zpravodajských internetových 

serverů, jejich obsah je často tematicky téměř identický. Co vede média napříč 

žánry a mediatypy k velmi podobnému zpravodajství nejen u důležitých témat?  

Už ze samé podstaty sdělovacích prostředků vychází nutnost zveřejňovat 

zásadní zprávy. Ty se přirozeně objevují ve všech médiích, a to v obdobné 

formě, mimo jiné proto, že novináři a editoři ve své každodenní rutině neustále 

porovnávají své obsahy s těmi konkurenčními. Činí tak z toho důvodu, že se 

vzájemně ujišťují, že jejich zpravodajství je správné a zahrnuje všechno důležité 

[McCombs, 1997]. 

Výše načrtnuté myšlenky mísí osobní pozorování autorky s debatami, které jsou 

vedeny na akademické půdě, a protože se takto zamýšlí i mnozí mediální 

teoretici, rozhodla se pisatelka některé uvedené teze utřídit a dát jim empirickou 

průkaznost na poli diplomové práce. Ta reflektuje nastolování témat 

ve večerních relacích českých televizí, ale zároveň sleduje jejich obraz vůči 

zpravodajským internetovým stránkám. Ústředním tématem práce se stala 

teorie o nastolování agendy v českém prostředí, konkrétně intermediální 

agenda mezi televizním a internetovým zpravodajstvím. Na následujících 

stránkách budeme porovnávat tematickou agendu večerních zpravodajských 

relací České televize a jejích Událostí, Zpráv FTV Prima a Televizních novin TV 

Nova a zrcadlo jim nastaví čtyři internetové zpravodajské servery: Aktuálně.cz, 

iDnes.cz, Lidovky.cz a Novinky.cz. V rámci čtyř pečlivě zvolených hypotéz bude 

autorka hledat souvislosti mezi televizními zpravodajstvími, která v České 

republice svou vysokou sledovaností významně nastolují veřejnou agendu,  

a obsahy internetových zpravodajských serverů. Jsou témata odvysílaná  
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v televizi a ta zveřejněná na internetu shodná? A pokud ano, lze mezi nimi 

prokázat vztah? Sledují internetoví novináři televizní zpravodajství a pokládají 

jej skrytě nebo prokazatelně za svůj zdroj? Kopírují internetové stránky 

důležitost televizních témat? Koresponduje pořadí témat, která zveřejňuje 

televize a internet, anebo se významně liší? Řazení v mediální agendě 

napovídá, na kolik je téma dominantní.  

Předchozí zahraniční výzkumy sledují také míru bulvarity zpravodajství 

a docházejí k závěrům, že internet zveřejňuje více soft news než zpravodajství 

televizní. Na následujících řádcích se autorka pokusí potvrdit, zda platí tato teze 

i v českém mediálním prostředí. Závěrečná a nejdůležitější část práce se bude 

věnovat tématům, která se v agendách obou typů médií překrývají. Existuje vliv 

televize na internetové zpravodajství a lze jej prokázat?  

Autorka na všechny uvedené myšlenky aplikuje kvantitativní obsahovou 

analýzu. Na denní bázi srovná televizní vysílání se záznamy úvodních stránek 

internetových serverů. Každou homepage uloží před začátkem vysílání 

televizního zpravodajství a podruhé zaznamená otisk asi hodinu po odvysílání. 

Získá tak unikátní možnost detailně porovnat změny v jednotlivých tématech. 

Pro zjištění vlivu televize na internet by se nabízela i kvalitativní metoda 

hloubkových rozhovorů s šéfredaktory či šéfeditory internetových stránek, 

ovšem autorka došla k přesvědčení, že kvantitativní metoda nepřinese na rozdíl 

od rozhovorů riziko zkreslení. Naopak kódování přinese jasné a jen velmi 

obtížně zpochybnitelné výsledky.    

Diplomová práce ctí základní dílo Maxwella McCombse a Donalda Shawa, 

jejich studii Chapel Hill i následující McCombsovy výzkumy. Ve svých 

hypotézách naváže na konferenci, z níž vzešel výzkum News on the Web: 

Agenda Setting of Online News in Web Sites of Major Newspaper, Television 

and Online News Services, která se již v roce 2005 mimo jiné zabývala dělením 

zpráv na soft a hard news v agendě amerických televizí a internetu. O pět let 

později provedl Scott Maier ve své studii All the News Fit to Post? Comparing 

News Content on the Web to Newspapers, Television, and Radio obsahovou 

analýzu 3900 zpráv a dotazoval se na to, zda domácí a zahraniční zprávy 

na internetu korespondují s nejdůležitějšími zprávami v novinách, televizi, 

kabelové televizi a rozhlase.  
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Diplomová práce prošla od své formulace v tezích vývojem a výsledek aktuální 

podoby je dán vlivem několika elementů. Původní směr práce byl určen v roce 

2011 a časový odstup dal autorce větší rozhled a zkušenosti. Záměr uvedený 

v tezích se věnoval výhradně zpravodajství o médiích, dění uvnitř mediálních 

organizací a souvisejícím kauzám. Při přípravě materiálů ovšem autorka 

narazila na problém etického rázu. Česká média jsou v praxi velmi malým 

prostorem, v němž se většina důležitých aktérů zná osobně. Potíž nastává 

v momentě, kdy média zpravují o svých spolupracovnících. Takové informace 

by mohly být jednostranné a stavovsky bránící své kolegy. Debaty tohoto 

charakteru vedené mezi autorkou a vedoucím práce vyvrcholily úpravou 

směřování a koncentrací na téma nastolování mediální agendy. To přineslo 

potřebný odstup, fokus a odstranilo rušivé směry, které do té doby bránily 

v cestě za jasným cílem. V průběhu četných konzultací mezi vedoucím práce 

a autorkou došlo k vyprecizování struktury, která se nyní důsledně věnuje 

nastolování agendy v televizním zpravodajství v souvislosti s nejdynamičtějším 

typem média, kterým je internet. Pro upravený směr již nebylo třeba popisovat 

vývoj mediální krajiny v ČR ani analyzovat jednotlivé mediální kauzy.  

Srovnáním televizního a internetového zpravodajství hodlá práce 

poukázat na vliv televize na rychlé internetové zpravodajství a posunout hranice 

poznání na poli intermediální agendy v českém prostředí o několik kroků dál. 

Metodika práce byla podřízena nově nastavenému tématu nastolování agendy, 

kterému je vlastní buď kvalitativní metoda, v tomto případě uvažované 

kvalitativní rozhovory, nebo nakonec použitá kvantitativní obsahová analýza, jež 

mimo zmíněné důvody přináší jedno velké plus: metodologicky navazuje na ty 

výzkumy, z nichž práce vychází a jejichž výsledky hodlá potvrdit, nebo vyvrátit. 
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1. Teoretická východiska  
 

Mediální krajina je velmi členitá a je nutné jejím záhybům i údolím rozumět, její 

projevy pojmenovávat a zkoumat. Jeden z významných jevů účinků médií 

uplynulých čtyřiceti let se nazývá nastolování agendy1 a zabývá se 

nastolováním témat, ať už v mediální, politické nebo veřejné sféře. Velmi 

zjednodušeně lze říci, že se věnuje procesu, jehož prostřednictvím se dané 

téma dostává do úst médiím, běžným lidem nebo třeba politikům a jejich 

stranám.  

Termín nastolování agendy v rámci mediálně-vědního ukotvení spadá 

do skupiny působení médií na společnost. Budeme-li chtít být konkrétnější, pak 

mezi účinky médií. Přesné ukotvení mediálních účinků je pro akademiky 

poměrně komplikované, neb se obor stále vydává novými cestami a myšlenky, 

které výzkumy před několika málo lety verifikovaly, v době elektronických médií 

doznávají značných změn. Samotné přijímání zpráv z internetových 

zpravodajských stránek a zabydlení sociálních sítí dává čtenáři větší nabídku  

a možnost volby v podobě například specializovaných serverů. Tomu se 

budeme podrobněji věnovat v kapitolách uvedených dále.  

Ve společenských vědách, které mapují a studují dynamiku našeho bytí, může 

každá drobná odchylka znamenat nový přístup k jednotlivým oborům, na něž 

rychle se vyvíjející mediální prostředí reaguje velmi citlivě a živě. Denis McQuail 

se nad zmíněnou relativitou pozastavuje: „Panuje všeobecně rozšířené 

přesvědčení hraničící s jistotou, že masová média jsou mocným nástrojem, 

který dokáže ovlivnit názory a chování lidí. Současně je ale nesmírně obtížné 

předvídat jejich účinky nebo po určité události dokázat, že se skutečně 

projevily.“2 Jak popíší následující stránky, které se soustřeďují na teorii 

nastolování témat s důrazem na intermediální agendu v českém prostředí, lze 

                                                 
1
 Terminologie textu se bude řídit českým překladem knihy MCCOMBS, Maxwell E. Agenda 

setting: nastolování agendy – masová média a veřejné mínění. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 251 
s. ISBN 9788073675912., který stanoví užívání českého termínu nastolování agendy pro jev 
a anglického originálu agenda-setting pro teorii.  
2
 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozšířené a přepracované vyd vyd. 

Praha: Portál, 2009, 639 s. ISBN 9788073675745, strana 468. 
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některá tvrzení prokázat, ale velká část teorií má i své kritiky, kteří předchozí 

výzkumy relativizují, posouvají dál, nebo minimálně kladou další otázky.  

 

1.1. Teorie nastolování agendy a její vývoj v čase 

Proces nastolování agendy lze obecně definovat jako neustálou soutěž mezi 

tématy, které se snaží získat pozornost mediálních pracovníků, veřejnosti 

a politických elit.3 Tato formulace pochází od Jamese W. Dearinga a Everetta 

M. Rogerse a jejich knihy Agenda-Setting, tedy jedné ze stěžejních publikací 

k tématu. Ovšem za zakladatele a hlavního hybatele teorie pokládáme 

Maxwella McCombse, jemuž se budeme věnovat dále. Popisovaný pojem 

ukotvují též politologové Roger Cobb a Charles Elder. Agendu-setting vidí coby 

řadu témat, která jsou v konkrétním časovém bodě spojena hierarchií důležitosti 

[Cobb a Elder, 1971]. Různé definice této teorie pramení z faktu, že se 

pohybujeme na pomezí mediálních věd, politologie a též psychologie a každý 

obor na nastolování agendy nahlíží z vlastního úhlu pohledu. Předmětem této 

práce bude pouze perspektiva masmediální.   

1.1.1. Předpoklady vzniku teorie agenda-setting 

Přesnější ukotvení teorie agenda-setting nabízí pohled na průřez myšlením 

o účincích médií. Počátky zkoumání agendy-setting spadají do roku 1922 

k Walteru Lippmanovi, který ve svém díle Public Opinion upozornil na vztah 

mezi masmediální agendou a veřejnou agendou, ovšem v samotném díle 

termín agenda-setting vůbec nezazní.4 Novinář a spisovatel Walter Lippman 

ve své knize z roku 1922 Public Opinion uvádí: „Svět, s nímž se musíme 

politicky potýkat, leží mimo náš dosah, je vzdálen smyslům 

i myšlenkám.“5Lippman popisuje porozumění agendě coby obrazy v naší hlavě. 

Téma upoutá naši pozornost, ale dokud mu neporozumíme, nenastane 

přenesení agendy [McCombs, 2009, str. 112]. Lippman tyto myšlenky formuluje 

v době, kdy již sedmdesát let existuje britská zpravodajská agentura Reuters, 

začínají se rozmáhat filmy a rozbíhá se první rozhlasové vysílání – 

                                                 
3
 DEARING, James W. a Everett M. ROGERS. Agenda-Setting. Thousand Oaks: SAGE, 1996, 

138 s. ISBN 0761905634, strana 2. 
4
 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, 207 s. 

ISBN 8071786977, strana 152. 
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ve Spojených státech v Pittsburghu stanice KDKA v roce 1920 a ve Velké 

Británii BBC v roce 1922 [Osvaldová a Halada, 2002, strany 17 a 161].   

Lasswell uvádí, že média hrají rozhodující roli v řízení naší pozornosti vůči 

tématům. Dále jmenujme Bernarda C. Cohena, který v roce 1963 vystavěl 

základ budoucí teorie se svou tezí: „Média nejen ukazují, o čem mají lidé 

přemýšlet, ale také jak o tom mají přemýšlet. Svět vypadá pro různé lidi 

rozdílně, a to v závislosti na mapě, kterou jim nakreslili spisovatelé, editoři nebo 

vydavatelé těch novin, které daní lidé čtou.“6 Své domněnky o mediálním vlivu 

rozebral v knize The Press and Foreign Policy z roku 1963. Právě zde 

formuloval myšlenku, že média neříkají lidem, co si mají myslet, ale o čem mají 

přemýšlet. Namísto přesvědčujících účinků tak přisuzoval tisku a jiným 

sdělovacím prostředkům spíše kognitivní účinky. Přestože ve své práci nepoužil 

označení agenda-setting, můžeme říci, že se tomuto konceptu značně přiblížil 

a velkou měrou se zasloužil o jeho objevení [Nečas, 2008, strana 16]. 

 

1.1.2. Studie v Chapel Hill  

Termín agenda-setting byl publikován na Univerzitě v Severní Karolíně 

ve Spojených státech v roce 1972. Základy vycházejí z praktického výzkumu, 

který proběhl v rámci předvolební prezidentské kampaně v Chapel Hill. Podle 

tohoto v současnosti sedmapadesátitisícového městečka byla studie 

pojmenována. Její autoři – mladý učitel žurnalistiky Maxwell McCombs 

a historik Donald Shaw – se na podzim roku 1968 rozhodli navázat na sérii 

volebních průzkumů a provést vlastní výzkum mezi nerozhodnutými 

prezidentskými voliči. Na tomto místě je nutné podotknout, že volba hlavy státu 

je v USA tradiční a veřejností velmi sledovanou událostí, která i na konci 

šedesátých let nabízela prostředí pro jednoduché a jasné otázky. McCombs 

a Shaw se zajímali o to, která témata voliči vnímali coby důležitá a výsledky pak 

srovnali s mediálními obsahy u devíti médií. U všech provedli obsahovou 

analýzu. Očekávali, že váhající voliči se nechají snadno ovlivnit tím, co jim 

předkládají noviny, televize a rozhlas. Šlo o takové respondenty, kteří měli 

                                                                                                                                               
5
 LIPPMANN, Walter. Public opinion. Mineola, N.Y.: Dover Publications, 2004, 234 p. ISBN 04-

864-3703-5, strana 15. 
6
 COHEN, Bernard C. The Press and foreign policy. Berkeley: Univ. of California, 1993, 288 s. 

ISBN 087772346x, strana 13.  
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o volby a politické dění zájem, ale dosud se nepřiklonili ani k jedné straně 

[McCombs, 2009, strana 18 a 29]. Doslovné znění hypotézy: „Masová média 

nastolují agendu témat politické kampaně, protože ovlivňují, jak voliči vnímají 

významnost tématu.“7 Autoři srovnali veřejnou agendu, tedy témata, která byla 

pro veřejnost důležitá, a témata mediální agendy čili ústřední témata 

zpravodajských médií. Cílem bylo potvrdit, nebo vyvrátit silný vliv médií 

na veřejnost, a právě proto hovoříme o účincích médií. Autoři se dotazovali 

stovky voličů na média, která sledují, a na pět témat dne, která se jim zdají 

klíčová. Otázka zněla: „Co vás v posledních dnech nejvíce znepokojuje? 

Bez ohledu na to, co říkají politici: co jsou dvě nebo tři hlavní věci, o nichž si 

myslíte, že by se na ně měla vláda zaměřit a něco s nimi dělat?“8  

Z dotazování vzešlo 5 nejčastěji zmiňovaných témat: zahraniční politika, zákon 

a pořádek, fiskální politika, veřejný blahobyt a občanská práva. Ta témata, která 

se objevila nejčastěji, se dostala na vrchol seznamu. Výsledný list témat 

nazýváme veřejná agenda. Voliči uvedená média byla podrobena obsahové 

analýze a četnost zpráv, editorialů a odvysílaných reportáží vydala mediální 

agendu, která se vztahovala na uplynulých 35 dní. Veřejná a mediální agenda 

byla téměř identická, a to včetně důležitosti témat. Ta témata, jimž veřejnost 

přikládala vyšší váhu, zaujímala významnější postavení  

ve zpravodajství. Korelace mezi pěti hlavními tématy a mediální agendou byla 

téměř dokonalá, stejných výsledků dosáhla i veřejná agenda. Například 

zahraniční politika byla v žebříčku pěti témat na vrcholu jak v mediální, tak 

veřejné agendě [McCombs a Shaw, 1972, strana 180]. V období studie 

z Chapel Hill ještě nebyl objeven jakýkoli behaviorální impuls směrem k publiku.  

Termín nastolování agendy přesně vystihuje zmíněný proces a pro své 

konkrétní pojmenování se okamžitě po svém publikování v časopisu Public 

opinion quarterly pod názvem The agenda-setting function of mass media vžil. 

Rozšíření značně pomohlo, že jej vědecká obec ještě v roce vzniku začala 

aktivně používat. Do dnešních dní bylo o tomto jevu v odborných periodicích 

publikováno několik stovek studií, které základní myšlenku nejprve potvrdily, 

rozvinuly a později též aplikovaly globálně ve všech koutech země. 

                                                 
7
 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy – masová média a veřejné 

mínění. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 251 s. ISBN 9788073675912, strana 29. 
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Studie v Charlotte 

Maxwell McCombs a Donald Shaw se čtyři roky po Chapel Hill rozhodli pro 

nashromáždění většího množství důkazů a provedli nové šetření, a to opět 

v Severní Karolíně ve městě Charlotte. V průběhu studie, která se odehrála 

opět při prezidentských volbách v létě a na podzim roku 1972, zkoumali celkem 

třikrát reprezentativní vzorek všech voličů, které vybrali panelovou metodou.  

Na třech televizích a třech denících hodlali detailněji ověřit předchozí premisu 

z Chapel Hill, tedy zda existuje vztah mezi veřejnou a mediální agendou. V létě 

byl potvrzen vyšší vliv deníků, které oproti televizím měly větší možnosti díky 

svému počtu stran, a tedy vyšší kapacitě. Později se vliv televizí i deníků 

sjednotil, a nebylo možné prokázat, zda má silnější vliv ten, či ten druh média. 

Díky časově odstupňovanému zkoumání bylo možno pozorovat „vzájemné 

korelace v závislosti na čase“ [McCombs, 2009, strana 34]. 

1.1.3. Studie The Issue of the Sixties  

Doktorand Stanfordské univerzity Ray Funkhouser publikoval rok po vydání 

studie v Chapel Hill ve stejném periodiku svůj výzkum The Issue of the Sixties. 

Jak název napovídá, šetření probíhalo celou dekádu až do roku 1970. 

Ač v celém textu není použit termín agenda-setting, studie nezávisle 

na McCombsovi a D. Shawovi přispívá k rozšíření teorie a mapuje téma 

z jiného úhlu. Funkhouser sledoval agendu celých Spojených států na poli 

médií, výzkumů veřejného mínění a skutečného stavu věcí. V mediální agendě 

se věnuje třem týdeníkům na poli deseti let, a v jejich obsahové analýze sleduje 

počet článků u konkrétních 15 témat. Ty konfrontoval s veřejnou agendou, 

kterou nesbíral u respondentů sám, ale vycházel z podkladů, které od třicátých 

let 20. století vydává Gallupův ústav, který sbírá odpověď na otázku: „Co je 

největší problém, kterému dnes čelí tato země?“. Realitu pak posuzuje  

na základě americké statistické ročenky nazvané Statistical Abstract of The 

United States. Studie následně mapuje vztah mediální agendy a veřejného 

mínění, nově také mediální agendy a reálného stavu věcí, pro který používá 

termín indikátory skutečnosti9. Reálnými indikátory jsou myšleny například 

                                                                                                                                               
8
 DEARING, James W. a Everett M. ROGERS. Agenda-Setting. Thousand Oaks: SAGE, 1996, 

138 s. ISBN 0761905634, strana 6. 
9
 indikátory skutečnosti – v anglickém originále real-world indicator 
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statistické informace typu počet prodaného zboží, výskyt kriminálních činů, a to 

vše vztažené k určitému období. Funkenhouserovy výsledky říkají, že témata 

často se vyskytující v médiích mají vliv na veřejné mínění. Lidé se dozvídají 

o některých událostech jen z médií, nemohou mít s tématy vlastní zkušenost. 

Ze studie dále vyplývá, že to, s jakou intenzitou a frekvencí média zpravují 

o tématech, nekoresponduje se reálným světem [Funkenhouser, 1973]. Jinými 

slovy, že média témata a kauzy zveličují. Ve skutečnosti se totiž neprojevují tak 

silně, jak zpravodajci uvádějí.  

1.1.4. Kritika nastolování agendy 

Nesouhlas s teorií nastolování agendy předestřenou v prvních McCombsových 

studiích vyslovují například Dearing a Rogers, kteří hodnotí témata z pohledu 

umístění na žebříčku témat důležitých pro veřejnost. Uvádějí, že nastolování 

témat je podmíněno shodnými agendami napříč médii, která jsou podle nich 

splněna. Ovšem Denis McQuail v Úvodu do teorie masové komunikace 

argumentuje, že tuto část nabourává rozpolcenost síťových médií, dostupnost 

mnoha internetových zdrojů, a tedy roztříštěnost mediální agendy, v níž má 

příjemce možnost výběru dle vlastních preferencí [McQuail, 2009, strana 529].  

I toto McQualovo tvrzení z roku 2009 bude podrobeno revizi, neb dále budou 

uvedeny další argumentace, které i v období, kdy je užívání internetu naší 

běžnou praxí, podporují původní myšlenku Dearinga a Rogerse.   

Další diskusi vyvolává například měření reálných faktorů, které ovlivňují 

agendu, a mají též své otazníky. Některé výzkumy žádnou korelaci neukazují, 

nebo mají opačný efekt, jako například u výzkumu Christiny Ader. Ten se snažil 

dát do souvislosti znečištění ovzduší a mediální agendu. Ukázalo se, že se 

znečištění ovzduší od roku 1970 do 1990 snižovalo, ovšem počet zmínek 

v médiích narůstal [Dearing a Rogers, 1996, strana 29].  

 

1.2. Vymezení pojmu nastolování agendy 

Podobně jako například propaganda, mediální kampaň nebo rámování, spadá 

i nastolování agendy do účinků plánovaných [McQuail, 2009, strana 481]. 

Nastolování témat má na společnost dlouhodobé účinky [Trampota, 2006, 

strana 112]. Již první studie potvrdily, že „přenos významnosti tématu 

z mediální agendy na veřejnou agendu“ je poměrně krátký, nejčastěji trvá 
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4-8 týdnů [McCombs, 2009, strana 79]. Načasování ovlivňují jak významné 

události, tak i lidé či společenství lidí, kteří agendu nastolují. Tradičně jsou 

za nastolovatele témat pokládáni politici v předvolebním období, ale nelze se 

omezovat pouze na ně. Settlery neboli těmi, kteří přinášejí témata, bývají též 

mediální agentury, nejrůznější společenství lidí bojující za konkrétní myšlenku, 

jako jsou například ekologičtí aktivisté nebo příslušníci náboženských uskupení. 

Téma do agendy přináší i významná událost, jako jsou například významné 

soudní spory, letecká neštěstí nebo živelní katastrofy. Není výjimkou, že témata 

nastolují i jednotlivci s vysokou koncentrací moci nebo respektu, jako jsou 

monarchové a prezidenti, významné kulturní a vědecké osobnosti. 

Ve Spojených státech jsou dlouhodobě největšími settlery aktuální prezident 

USA a deník New York Times [Dearing a Rogers, 1996, strana 25]. 

Proces nastolování je založen na vztazích mezi mediální, veřejnou a politickou 

agendou (schéma 1). Mediální agendu ovlivňují gatekeepeři, vlivná média 

a zásadní zpravodajské události. Ta má dále vliv na utváření veřejné i politické 

agendy. Veřejná zase na politickou agendu, a ta též dovede ovlivňovat mediální 

agendu. Všechny tři agendy jsou zasaženy osobní zkušeností jednotlivců, 

komunikací elit a významných jednotlivců. Dalším hybatelem z běžného dění 

jsou význačné indikátory důležitých témat nebo událostí. Někdy jsou 

spouštěčem agendy například emočně vypjaté události [Dearing a Rogers, 

1996, strana 91]. 
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Schéma 1: Tři hlavní elementy procesu nastolování agendy: mediální, veřejná a politická 
agenda. Zdroj: Rogers a Dearing, 1996. 

 

 

1.2.1. Nastolování agendy prvního a druhého stupně  

Nastolování agendy prvního stupně pracuje s kvantitativní obsahovou analýzou 

médií, klade tedy důraz na plošné a množstevní hledisko, jde po povrchu 

problému. Do této kategorie řadíme první výzkumy McCombse a Shawa 

v Chapel Hill i v Charlotte a též práci Raye Funkhousera nazvanou The Issue 

of the Sixties. „Analýzy prvního stupně se soustřeďují na hledání vztahu mezi 

pozicí zpráv v médiích (frekvence a rozsah pokrytí) a pozicí stejných témat 

na veřejnosti.“10 Základním předpokladem je přenos významnosti tématu11 

z jedné agendy do druhé [McCombs, 2009, strana 130]. Nastolování agendy 

prvního stupně slouží k přenosu agendy objektů a jednotlivé objekty nesou 

                                                 
10

 NEČAS, Vlastimil. Tradice výzkumů agenda-setting. IN: ČERVENKA, Jan. Agenda-setting: 

teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008,15-27 s. ISBN 
9788073301514, strana 23.  
11

 významnost – v anglickém originále salience 
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rozdílné postavení v žebříčku. Zjednodušeně řečeno, první stupeň nastolování 

agendy sleduje, jak hodně se například o konkrétním politikovi či události hovoří  

v médiích nebo na veřejnosti.         

Nastolování témat druhého stupně se od nastolování prvního stupně liší hlavně 

tím, že klade důraz také na způsob zobrazení témat a jejich rámcování12. 

Analyzuje se pak jak míra důležitosti, tak agendy atributů. Proto je využíván 

spíše kvalitativní přístup ke zkoumání. Spadají sem i vlastnosti objektů neboli 

atributů, které mají též svou agendu s vlastní hierarchií. McCombs zde 

navazuje na Bernarda Cohena a říká: „Média nejen ukazují, o čem mají lidé 

přemýšlet, ale také jak o tom mají přemýšlet.“13    

  
Rámcování  
V obecné rovině jsou rámce souborem informací, které si jedinec dává 

dohromady proto, aby pochopil danou situaci [Goffman, 1986, strana 21]. 

Pojem se protíná se sociální psychologií, v mediálních studiích je však důležité, 

jakou váhu daný rámec získá v médiích, které prvky redakce vyzdvihne a jakou 

jim dá významnost. Významnost je pak posuzována dle toho, jak zapadne 

do rámců přímo u publika. Pro definici použijme tezi Stephena Reese: „Rámce 

jsou organizační principy, které jsou sociálně sdílené a trvalé v čase, které 

fungují symbolicky, aby významně strukturovaly sociální svět.“14  

 

Vypíchnutí 
Součástí politických výzkumů je vypíchnutí, v originále jej nazýváme priming, 

tedy zdůrazňování témat. S vypíchnutím přišli Iyengar a Kinder, kteří ve své 

knize News that matters v roce 1987 prokázali souvislost mezi tématy, kterým 

se dostává nejvíce pozornosti a nejvýznamnějšího umístění v médiích, s tím, 

skrze která témata veřejnost hodnotí politiky. Pro strany a politiky je důležité 

věnovat se tématům, v nichž jsou silní a díky nimž mohou v očích svých 

potenciálních voličů zvýraznit své postavení. „Zdůrazňováním určitých 

záležitostí a ignorováním jiných ovlivňuje televizní zpravodajství standardy, 

kterými jsou posuzovány vlády, prezidenti, politici a kandidáti na veřejné funkce. 

                                                 
12

 rámcování – v anglickém originále framing 
13

 COHEN, Bernard C. The Press and foreign policy. Berkeley: Univ. of California, 1993, ix, 288 

s. ISBN 087772346x, strana 13.  
14

 REESE, Stephen D. The Framing Project: A Bridging Model for Media Research Revisited. 

Journal of Communication. 2007, vol. 57, issue 1, s. 148-154. DOI: 10.1111/j.1460-
2466.2006.00334.x. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1460-2466.2006.00334.x 



   

 

14 

  

Priming odkazuje ke změnám standardů, které lidé používají při politických 

rozhodnutích“15.  Součástí této teorie je též termín z psychologie – dostupnost 

názorů nebo informací [Paulína Tabery, 2008, strana 37]. „Toto spojení mezi 

efekty nastolování agendy, které ústí ve významnost témat nebo jiných prvků 

ve veřejnosti, a následným vyjadřováním názorů o jistých veřejných osobách je 

nazýváno vypíchnutím.“16  

 
1.3. Měření agend 

Základní měření agendy vychází z dotazníkových šetření, která pracují 

s dotazem, který pokládá Gallupův institut. Otázka zní: „Co je největším 

problémem, kterému dnes čelí tato země?“ Pro tento otevřený dotaz se používá 

zkratka MIP, tedy The most important problem. Gallupův institut tyto průzkumy 

provádí pravidelně každý rok, a to od roku 1935, kdy s tímto dotazováním začal 

George Gallup [Dearing a Rogers, 1996, strana 18]. V obecné rovině hovoříme 

o výzkumu veřejného mínění. Na tomto základě lze stanovit aktuální veřejnou 

agendu. 

Dalším potřebným prvkem pro měření agendy je obsahová analýza 

zpravodajských médií. V analýze jsou zaznamenávány počty zmínek o daném 

tématu, případně jeho umístění v médiu nebo rozsah reportáže či článku. Jiným 

způsobem prokazování agendy jsou indikátory skutečnosti neboli opravdové 

změny v chování veřejnosti, které se projeví konkrétní akcí [Dearing a Rogers, 

1996, strana 18], které poprvé popsal Funkhouser ve své studii The Issues 

of the Sixties. 

Jako příklad vlivu mediální agendy na realitu uveďme situaci z německé 

energetické krize. Tu média posilovala tím, že o nedostatku ropy pravidelně 

informovala, a západoněmecká veřejnost získala dojem, že je třeba se zásobit 

ropnými produkty. Téma se dostalo do veřejné agendy, což potvrzuje i série 

výzkumů mínění. Tato situace měla též behaviorální efekt. Na podzim 

a na počátku zimy 1973 se meziročně zvýšil prodej ropných produktů o 7 až 31 

procent dle typu produktu. Tento fakt je jasným důkazem účinků nastolování 

                                                 
15

 IYENGAR, S. a Donald R. KINDER. News that matters. Chicago: University of Chicago 

Press, 1987, 187 s. ISBN 0226388573, strana 63. 
16

 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy – masová média a veřejné 

mínění. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 251 s. ISBN 9788073675912, strana 122.         
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agendy na spotřebitele. Podobný případ nastal ve Spojených státech v druhé 

polovině osmdesátých let. Agenda se točila kolem drog a jejich uživatelů. 

Výzkumy ukázaly, že lidé mají obavy z nárůstu konzumentů drog, ovšem 

ve skutečnosti k žádnému navýšení nedošlo. Po odeznění zájmu médií 

o zmíněné téma ochladly i obavy veřejnosti [McCombs, 2009, strany 55–56]. 

Nastolování agendy a jeho projevy ve veřejné agendě souvisí s jevem 

nazvaným znepokojivý objev. Výše popsané nevychází z reálného stavu, ale 

protože se o něm začínají zmiňovat masová média, dostává se do veřejné 

agendy. Je tak důkazem, že zpravodajská média mají zásadní vliv 

na nastolování veřejné agendy [McCombs, 2009, strana 62].  

Měření mediální agendy se liší i dle fokusu a podrobnosti. Základ tvoří časové 

hledisko a v něm počet příspěvků v jednom, nebo více médiích. Dalším 

upřesněním může být volba hlavního a vedlejšího příspěvku. Dále se pracuje 

s pořadím v mediální agendě a též délce televizní reportáže či centimetrech 

v novinovém papíru [Červenka a Kalvas, 2009, strana 48]. 

 

1.4.  Typologie dle dominantní agendy 

Budeme-li vycházet z typologie, kterou stanoví Dearing a Rogers, pak budeme 

agendy dělit na politickou, veřejnou a mediální agendu [Dearing a Rogers, 

1996]. Mohli bychom využít dalších typologií nebo pokračovat agendou 

interpersonální či intrapersonální, ale toto členění by nás odvádělo od směru 

této práce. Mediální a intermediální agendě se budeme věnovat podrobněji  

v dalších kapitolách.   

 

Veřejná agenda 

Pojem veřejná agenda by se mohl svým názvem zdát celoobsažný, 

nepotřebující detailnější vysvětlení. Při snaze o obecnou formulaci lze použít 

definici Jana Červenky: „Ve velmi širokém pojetí si veřejnou agendu můžeme 

zastřešujícím způsobem zjednodušeně představit jako celkovou reflexi různých 

témat ve veřejnosti v daném čase.“17 Nutno ale myslet také na celkové 

uspořádání zpráv, povědomí, které o tématech veřejnost má, zájem 

                                                 
17

 ČERVENKA, Jan a František KALVAS. Veřejná agenda. IN: ČERVENKA, Jan. Agenda-

setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008,48-62 s. ISBN 
9788073301514. strana 48. 
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či rozšířenost témat. Veřejná agenda se do jisté míry prolíná s pojmem veřejné 

mínění, nelze tyto dva termíny však zaměňovat, neb veřejné mínění je 

podmnožinou agendy a je jejím neodlučitelným motorem. Veřejná agenda je 

mapována téměř výhradně prostřednictvím kvantitativních výzkumů, otevřených 

a uzavřených otázek. Ve Spojených státech je často využíván Gallupův institut 

a jeho pravidelné dotazování na nejdůležitější problémy (MIP). Kvalitativní 

faktor je uplatňován při nastolování agendy druhého stupně v pohledu 

na způsob zobrazování témat [Červenka a Kalvas, 2008, strana 49]. „O téměř 

všech zájmech ve veřejné agendě platí, že se občané zabývají 

zprostředkovanou skutečností, realitou poskládanou ze zpráv novinářů.“18 

Veřejná agenda se tak často odvíjí od toho, jak nám svět předkládají média. 

Publikum začne klást důraz na to, co jim nabízejí média, na prvky, které 

upřednostňuje mediální agenda [McCombs, 2009, strana 109].  

 

Politická agenda 

Počátky politické agendy, byť ještě ne takto pojmenované, mapují Rogger Cobb 

a Charles Elder a též studie v Chapel Hill, která jako následně řada dalších 

sleduje dění v období volební kampaně. Z mediálního pohledu lze jmenovat 

i Bernarda Cohena a jeho tezi, že média nedovedou lidem říci, co si mají 

myslet, ale o čem mají přemýšlet [Cohen, 1993, strana 13]. Výzkumy politické 

agendy se dělí na tradici politologickou a mediální. Politologický směr pracuje 

s trochu odlišným pojmoslovím než směr, který je předmětem této práce.  

V základu se věnuje veřejným problémům19 neboli politickým kontroverzím. 

V obsazích médií jsou pak sledovány hlavní témata článků a reportáží, což je 

v rozporu se sledovanými kontroverzemi, proto se někteří vědci zaměřují pouze 

na editorialy nebo komentáře [Kalvas, 2008, strana 65]. Polická agenda má 

svou vlastní širokou tradici zkoumání, která se však rozchází s mediálním 

směřováním této práce. 

 

 

                                                 
18

  MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy - masová média a veřejné 

mínění. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 251 s. ISBN 9788073675912, strana 25. 
19

 veřejný problém - v anglickém originále buď znám jako issue nebo problem 
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1.4.1. Vymezení pojmu mediální agenda 

Mediální agenda, která je centrem této práce, neříká, co o tématu média píší 

a vysílají, ale kolik toho píší a vysílají. Fokusuje se na četnost a ve své většině 

přehlíží kvalitativní hledisko. Mediální agenda se měří převážně kvantitativní 

obsahovou analýzou, jen okrajově jsou využívány metody kvalitativní.  

Ve výzkumu se též pracuje s pojmem významnost. Zde se sleduje nárůst 

a pokles významnosti, a to včetně důvodů, které k pohybům vedou. Kvalitativní 

obsahová analýza zkoumá množství zpravodajských příspěvků k tématu. Klady 

kvantitativní analýzy jsou zřejmé: snadná replikovatelnost, použití vysokého 

množství vstupních dat a systematičnost. Výzkumná tradice sledující mediální 

agendu se dělí na dvě části. Jedna poměřuje témata a subtémata v celé šíři 

zpravodajských médií a později zkoumá jedno téma a jeho mediální pokrytí. 

Druhá tradice zkoumá kdo, nebo co má potenciál tvarovat a ovlivňovat mediální 

agendu. Tomuto jevu říkáme agenda building, tedy budování agendy 

[Trampota, 2008, strana 41]. 

Mezi tématy, která se mohou dostat do mediální a následně veřejné agendy, 

panuje velká konkurence, neboť počet témat, která mohou zaujmout místo 

v médiích, je limitní. Na tomto místě neuvádíme limit obsahový, který by se týkal 

stránek v tiskovinách, počtu vysílacích minut nebo kapacity redakcí 

připravujících internetové zpravodajství. Limit se týká kapacity za strany 

příjemců. Veřejnost se v jednom okamžiku dovede hlouběji zabývat jen 

jednotkami témat (nejčastěji 2–5 tématy) a jejich význam kolísá. Když jedno 

téma ztrácí na důležitosti a jeho křivka atraktivity padá k zemi, postupně narůstá 

zájem o téma nové, silnější [McCombs, 2009, strana 71]. Trvanlivost 

jednotlivých témat se pohybuje od 4 do 8 týdnů [McCombs, 2009, strana 79]. 

 

Metafora cibule 

Vztahy mezi agendami lze vyjádřit na metafoře cibule (schéma 2). Její vrstvy 

zobrazují jednotlivé vlivy, které utváří mediální agendu. Těsně pod slupkou 

cibule, tedy nejnižší vliv, přinášejí zpravodajské zdroje, následují ostatní 

zpravodajská média. S nimi se žurnalisté a editoři poměřují, a tím si vzájemně 

utřiďují názor na to, která zpráva je doopravdy důležitá a které informace je 

nutné do vlastního zpravodajského balíku doplnit. Nejblíže centru cibule se 

nacházejí zpravodajské normy, které jsou nejsilnějším hybatelem mediální 
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agendy [McCombs, 2009, strana 148]. „Hluboko uvnitř cibule narazíme 

na vzájemný vliv mezi různými masovými médii, jev, který se dnes obvykle 

označuje jako intermediální nastolování agendy.“ 20 

 

 

Schéma 2: Metafora cibule. Zdroj: McCombs, 2009. 

 

 

Je velmi zajímavé, že nelze s jistotou říci, zda prezident Spojených států 

nastoluje agendu médiím, nebo je tomu naopak. Můžeme to ilustrovat 

na tradičním projevu prezidentů USA, na zprávě o stavu Unie, které je vždy 

věnována značná pozornost sdělovacích prostředků. Výzkum, který sledoval 

vliv zprávy o stavu Unie prezidenta Jimmyho Cartera z roku 1978, nenalezl 

v hlavních médiích žádné ze stěžejních témat prezidentovy řeči. Naopak témata 

se výrazněji objevovala v měsíci před prezidentským projevem. Můžeme proto 

poznamenat, že média měla vliv na prezidentovu agendu. Opačný příklad se 

stal o sedm let dříve. Řeč prezidenta Richarda Nixona nastolila témata 

pro deníky New York Times, Washington Post a ve dvou ze tří celostátních 

televizí [McCombs, 2009, strana 15]. 

                                                 
20

 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy – masová média a veřejné 

mínění. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 251 s. ISBN 9788073675912, strana 149. 
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1.4.2. Vymezení pojmu intermediální agenda 

Chceme-li znát odpověď na otázku, kdo v médiích nastoluje témata, můžeme 

použít metody jako gatekeeping, mediální rutiny, zpravodajské hodnoty nebo 

právě teorii o nastolování mediální agendy. Výzkumy, které se výhradně věnují 

agendě, v médiích bývají nazývány budování agendy21, intermediální 

nastolování agendy nebo nastolování agendy v médiích [Nečas, 2008, strana 

24]. Všechny uvedené koncepty pracují s faktem, že média využívají coby zdroj 

informací mediální či tiskové agentury nebo vybírají obsahy z konkurenčních 

médií.  

Novináři operují ve speciálním prostředí, bez zásadnějšího kontaktu s okolním 

světem a svými čtenáři, proto některá témata, jejichž dopad se v reálném světě 

se snižuje, jsou stále mediálně aktivní a nastolují agendu. Klíčem k určování 

toho, co je důležité, novinářům bývají další média. Ty novináři sledují pro 

ujištění, že dělají zprávy správně, že vybírají ta témata, která jsou důležitá 

[Dearing a Rogers, 1996, strana 33]. Podstatnou úlohou například televizních 

editorů je sledování toho, jak zpravodajství zpracovávají jejich konkurenti, a to 

do té míry, že editoři u svých reportérů zjišťují, zda se na místě události 

nacházeli i další novináři z jiných médií. Pokud ano, exkluzivita příběhu klesá. 

[Ehrlich, 2009, strana 200]. 

Většina mediálních pracovníků vystudovala podobné žurnalistické nebo 

mediální školy, učila se ze stejných skript a v rámci praxe procházela 

podobným rámcem myšlení a představ o médiích. Zároveň v rámci fluktuace 

v redakcích se řídila obdobnými etickými kodexy a skrze přechody mezi médii si 

předávala know-how a nesla jej do nových pracovišť. To je důvod, proč je 

výsledné pokrytí témat napříč médii velmi podobné. Bernard Cohen vyslovuje 

myšlenku, že editoři by měli tisknout to, co lidé chtějí číst, ale namísto toho 

kladou důraz na to, co si čtenáři budou myslet a o čem budou mluvit, než jejich 

pozornost uchvátí jiné téma [Cohen, 1993, strana 13].  

Postupně vznikala potřeba pojmenovat ty, kteří mediální agendu ovlivňují. Proto 

proběhlo několik výzkumů, které se zaměřovaly na roli inzerentů, public 

relations, technických zdrojů a dalších médií. Jak bylo řečeno dříve, vliv 

na zvýraznění tématu mají určitá prestižní média, specifické události. Výzkumy 
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 budování agendy – vychází z anglického originálu agenda building 
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ukazují, že témata ve Spojených státech nastolují americký prezident a deník 

New York Times, Kongres již má nižší vliv na agendu a indikátory z běžného 

života většinou nebývají vůbec zásadním hybatelem [Dearing a Rogers, 1996]. 

Dalo by se očekávat, že díky neustálé kontrole editorů, zda mají podobné 

zpravodajství jako jejich kolegové z konkurenčních médií, by měla být 

pokrývaná témata a jejich obsah podobný ostatním médiím. Studie Rogerse 

a Changa na třech televizních zpravodajských relacích a třech celostátních 

amerických denících ukazují korespondenci konkrétního tématu napříč 

zmíněnými médii. Téma strádání etiopských žen se objevilo na NBC 23. října 

1983 a v mediální agendě se průběžně drželo až do konce osmdesátých let.  

V denících bylo dvojnásobné množství témat, ovšem míra pokrytí a časové 

srovnání ukazují, že se téma objevovalo v médiích prakticky v téměř identických 

datech a v podobném množství článků či reportáží. Média se k tématu 

nevyjadřovala naprosto shodně, rozdílný byl pohled na hodnotu tématu a míře 

jeho pokrytí [Dearing a Rogers, 1996]. 

Do zpráv se nedostane každý, přístup do médií mají převážně zdroje 

důvěryhodné a kontinuálně nosící informace. Které sociální skupiny mohou 

vystupovat v médiích, tím se zabývá sociologie zdrojů [Trampota, 2006, strana 

78].  

Polovinu zdrojů v USA tvoří deníky New York Times a Washington Post, hned 

další v pořadí jsou vládní úředníci. Sigal též tvrdí, že novináři často sahají 

po vyzkoušených a spolehlivých zdrojích, po těch, které se již v minulosti 

osvědčily. Takové zdroje informací jsou totiž efektivní a profesionální [Sigal, 

1973, strana 130]. Dalším důležitým médiem pro americké žurnalisty je National 

Public Radio, které má podle 88 % žurnalistů kladný vliv na novinařinu 

[Shoemaker a Reese, 1996, strana 189]. 

 

1.5.  Nastolování agendy dle typu média 

 
1.5.1. Nastolování agendy a tisk 

Tisku se v teoriích o nastolování agendy věnuje většina studií až do konce 

20. století. Později totiž dominanci přebírají síťová média. Stále ale bývají 

poměřována optikou deníkového zpravodajství nebo televizních relací. Proto 
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do této kapitoly patří základní studie v Chapel Hill, Charlotte study, 

Funkhouserovy studie The Issue of the Sixties a mnohé další.  

Ve zobecnění je ve Spojených státech za nejprestižnější médium pokládán 

deník New York Times. Jakmile se tyto noviny začnou věnovat nějakému 

tématu, pak jej dále přebírají novináři, editoři a reportéři z konkurenčních médií. 

Zároveň si tito žurnalisté všímají, kolik prostoru téma dostalo, na které stránce 

v novinách bylo umístěno, a podle toho korigují své následné kroky [McCombs, 

2009, strana 32].  

Z pohledu čtenářů čtou tisk ti lidé, kteří mají zvýšenou potřebu orientace třeba 

proto, že se jich téma týká a nevědí o něm dosud dostatek informací. Při svém 

hledání zpráv se obracejí častěji na noviny anebo specializované internetové 

stránky než ti, kteří mají nižší potřebu orientace, a vystačí si s televizními 

zprávami nebo publicistikou [McCombs, 2009, strana 105]. Zprávy na titulní 

straně novin přečte dvakrát více čtenářů než obsah novin uvnitř vydání. 

Zároveň čím větší titulek nebo fotografie, tím větší zájem čtenáře. Analogicky 

hovoříme i o rozhlasu nebo televizi [McCombs, 2009, strany 85–89]. 

Ve Spojených státech byl na denících New York Times, USA Today 

a Washington Post pozorován zajímavý intermediální efekt. Jeongsub Lim se 

snažil zmapovat, jak od sebe navzájem deníky přebírají mimořádné události, 

takzvané breaking news. Studie ukázala, že tyto deníky si vzájemně tento 

exkluzivní obsah nepřebírají, nejčastěji ho vzájemně ignorují. A dochází-li 

k následování, tak jen ve výjimečných příležitostech. Pokud článek svého 

konkurenta následují, pak velmi často dochází k zásadnímu obratu obsahu, 

či méně často pouze k rozšíření původní informace [Lim, 2011]. 

 

1.5.2. Nastolování agendy a televize 

Téma nastolování agendy vychází z nejsledovanějších médií, mezi které již 

od Chapel Hill patří i televizní zpravodajství. Ve srovnání nastolování agendy 

prostřednictvím televizního a novinového zpravodajství nelze v polovině případů 

průkazně stanovit, zda je televizní, či novinová agenda silnější. Tento fakt závisí 

na mnoha faktorech a v rámci sledování agendy vychází rozdílně v závislosti 

na regionu či tématu. Jedna polovina případů upřednostňuje noviny 

před televizí dvě ku jedné. Obecný předpoklad by nabízel opačné řešení, je 

však nutné zahrnout fakt, že noviny mají na informace o tématu více prostoru, 
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a  čtenář má díky tištěnému formátu více času si článek pečlivě prostudovat 

a nebo se k němu vrátit. To televizní obrazovka, jejíž program plyne 

bez možnosti zastavení, neumožňuje. Pomineme-li možnost si zprávy nahrát 

nebo přehrát zpětně na internetové platformě, většina diváků zprávy vidí jednou 

a nemůže si tok informací ani načasovat, ani si jej nemůže zopakovat. 

Pro společnost je ovšem z pohledu názorové diverzifikace mnohem důležitější 

šíře zpravodajských témat než konkrétní médium (ať už televize, rozhlas nebo 

denní tisk), které události přenáší [McCombs, 2009, strany 85–89]. Agendy 

jednotlivých médií na sebe mají vzájemný vliv, hlavně televize a velké deníky 

[Roberts a McCombs, 1994].  

Studie Guye Golana porovnávala tematickou agendu zaměřenou na zahraniční 

zpravodajství mezi večerními zpravodajskými relacemi tří amerických 

televizních stanic (ABC, CBS, NBC) a deníku New York Times, který vychází 

ráno. Autoři potvrzují závěr, že zahraniční zpravodajství není utvářeno 

na základě teorie o gatekeepingu ani na základě zpravodajských hodnot, ale 

hlavním hybatelem je intermediální nastolování agendy. Umístění tématu 

v televizním vysílání též ve značné míře kopíruje zařazení tématu v tisku. Deník 

New York Times je vydáván v ranním čase, zatímco sledované zpravodajství 

ve večerních hodinách, proto ve studii padnou argumenty, že New York Times 

ovlivňují pokrytí zahraničního zpravodajství v televizním vysílání. Sám autor 

v závěru uvádí, že jeho text může být zpochybněn s ohledem na 24hodinový 

cyklus a že New York Times naopak může přebírat agendu televizního 

zpravodajství z předchozího dne [Golan, 2006].  

  

1.5.3.    Nastolování agendy a tiskové agentury 

Novináři při své rutinní práci využívají škálu zdrojů – veřejnou správu, tiskové 

agentury, konkurenční média a nejrůznější databáze nebo informátory. Ovšem 

i jejich pohled je omezený, proto se spoléhají na soustavy profesních norem. 

A proto zpravodajství přináší jen omezený pohled na okolní svět, který 

McCombs přirovnává k úzké okenní štěrbině [McCombs, 2009, strana 52]. 

Dále je třeba si uvědomit, že všichni novináři, byť by jejich snaha byla co 

nejintenzivnější, nedovedou sami postihnout celou realitu světa. Aby byli 

schopni popsat co největší množství událostí, využívají zdrojů zpravodajských 

agentur, přebírají obsah od konkurentů anebo píší své texty na základě 
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tiskových zpráv, které se k nim dostávají z PR agentur, od jednotlivců 

i politických uskupení. Leon V. Sigal provedl v průběhu dvaceti let studii, která 

mapovala zdroje informací v médiích. S ohledem na ekonomickou úspornost 

výzkumu zvolil ve zmíněném období pětileté odstupy. Data pocházejí z let 

1949, 1954, 1959, 1964 a 1969. Studie uvádí, že v denících New York Times 

a Washington Post byla pro téměř polovinu zpráv zdrojem některá z tiskových 

zpráv nebo podobný informační zdroj. Dalším velkým zdrojem byly tiskové 

konference, které tvořily 32 procent. Alespoň část obsahu článků vycházela 

z tiskových materiálů v 17,5 procenta případů [Sigal, 1973, strany 120–130]. 

Profesoři Charles D. Whitney a Lee B.Becker uspořádali v květnu 1979 

experiment se 47 editory zpravodajství z různých redakcí. Dali jim k dispozici 

balík agenturních zpráv začleněných do kategorií a nechali je zvolit, které 

zprávy by vybrali do zpravodajství. Korespondence editory vybraných témat 

byla značně vysoká [Whitney a Becker, 1982]. To potvrzuje výše popsané, 

že mediální pracovníci přemýšlejí velmi podobně a sdílejí rutiny napříč 

redakcemi.  

Většina médií přebírá značnou část svého obsahu z tiskových agentur. 

Překvapivý jev spojený s nástupem internetu popsal ve své studii Jeongsub 

Lim, který mapoval jihokorejská on-line média a tiskové agentury. Výzkum jej 

dovedl k závěru, že dvě hlavní korejská on-line zpravodajská média Chosun 

Ilbo a JoonAng Ilbo jsou zdrojem informací pro místní tiskovou agenturu. Autor 

si to vysvětluje tak, že zpravodajská agentura prověřuje a potvrzuje velká 

témata on-line zpravodajských stránek. Zároveň se agentura soustřeďuje 

na ekonomická témata, zatímco zmíněné weby na domácí témata, kriminalitu, 

Severní Koreu a ekonomiku. Tato rozdílnost může být dalším elementem, který 

způsobuje zmíněný výsledek [Lim, 2006]. 

 

1.5.4. Nastolování agendy a veřejnoprávní versus komerční média 

Z mnoha analýz vyplývá, že korelace v nastolování agendy je vyšší, pokud ji 

vysílá komerční televize a ne veřejnoprávní. Veřejnoprávní televize jsou ale 

v různých koutech světa přijímány rozdílně. Často je však veřejnoprávní 

televize synonymem pro státní instituci, kterou řídí a ovlivňuje státní aparát, 

proto je přijímání veřejnoprávního média přijímáno často s nedůvěrou 

[McCombs, 2009, strana 117]. Pro sledování účinků nastolování agendy je 
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třeba otevřeného a svobodného mediálního systému. Proto lze v našem 

českém prostředí výše uvedené zpřesnit. Ve srovnání českých veřejnoprávních 

médií a médií komerčních nejsou v tematické agendě zásadní rozdíly. Překryv 

obsahů obou druhů médií se příliš neliší [Nečas, 2008, strana 25]. 

 

1.6. Nastolování agendy v síťových médiích  

Se vznikem a užíváním elektronických médií souvisí i jejich přijímání publikem, 

které není závislé na gramotnosti, jako bylo v počátcích knihtisku, kdy nebyl 

každý edukovaný ve čtení a psaní. Hovoříme-li o médiích elektronických, je 

podmínkou technické vybavení a schopnost jej obsluhovat. V současné době 

dovede každý s minimálním množstvím znalostí napsat knihu, film, založit 

časopis nebo noviny [Monako, 2004, strany 440–444]. Stačí k tomu čím dál tím 

uživatelsky přívětivější elektronické zázemí, a možnosti se otevírají 

pro všechny.  

Analogicky lze přemýšlet o konzumaci médií, která jsou dnes snadno dostupná 

i na mobilních zařízeních. Mobilní telefon připojený k internetu dnes dovede ve 

svých aplikacích nabídnout jak tištěná média v jejich doslovné podobě bez 

ohledu na to, zda jsou to časopisy, anebo noviny, tak rozhlasové nebo televizní 

vysílání. K tomu doplňme internetové zdroje a sociální sítě, jejichž konzumaci 

však v mobilních zařízeních již pokládáme za samozřejmou. Internetové 

prostředí ale kromě snadné dostupnosti všech typů médií nabídlo lidem 

možnost zjišťovat si informace přímo u zdrojů a nespoléhat se pouze na tradiční 

média [McCombs, 2009, strana 207]. Každý dnes může být sám sobě 

novinářem. Blogy v současnosti zakládají jak běžní čtenáři, tak profesionální 

novináři a publicisté. Zároveň podle Helen Sissons v elektronických médiích 

agendu nenastoluje novinář, ale sami uživatelé. Ti sami totiž v on-line prostředí 

rozhodují, co do své agendy zařadí a které články si přečtou [Sissons, 2006].  

S touto tezí by korespondovaly výzkumy o fragmentaci a oslabení nastolování 

agendy, které jsme detailně popisovali výše. Dalším kanálem, který 

zpravodajství často využívá, jsou sociální sítě. Všem těmto elementům se 

budeme věnovat podrobněji dále.  
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1.6.1. Diskuse o fragmentaci mediální agendy v prostředí internetu 

Mediální agenda je podřízena typu média. Tisk může otisknout pouze takový 

počet článků, pro který je prostor v jednom vydání, zde platí omezení stránkové. 

Televize zase odvysílá tolik reportáží, kolik jí umožní stopáž. V takovém případě 

hovoříme o omezení časovém. U on-linových médií, u nichž neuvádíme limit 

prostorový, jsou hranice dané zájmem uživatelů. On-linoví editoři nebudou 

informovat o něčem, co sleduje jen minimum čtenářů. Budou se spíše 

koncentrovat na témata, která jsou čtená více uživateli, a tedy více čtenářsky 

atraktivní. Taková témata pak média řetězí a věnují jim více energie. Druhý limit 

je dán kapacitou žurnalistů, kteří zpravodajství připravují, tedy redakčně--

technologickými podmínkami [McCombs, 2009, strana 72].  

Mezi jednotlivými agendami panuje silná konkurence, jak bylo uvedeno výše. 

U on-linového prostředí navíc existuje předpoklad, že si internet budou 

usměrňovat sami lidé, ale to podle McCombse nefunguje. Většina uživatelů 

bude spíše využívat servis, který jim připraví internetový editor, a přijme takové 

uspořádání stránky, které pro ně připraví mediální profesionál [McCombs, 2009, 

strana 210].  

Nekonečné internetové prostředí nabízí miliony archivních materiálů 

a záznamů, tiskových zpráv, zápisů z jednání státních úřadů ale i uměleckých 

děl, statistických informací nebo vědeckých výzkumů a s tím zároveň nese 

vysokou svobodu pro čtenáře a uživatele. V on-line prostředí existují miliony 

agend, které jsou snadno k dispozici. Ovšem neomezenost zdrojů také klade 

na uživatele vysoké nároky v podobě času a znalostí. Budoucnost bude podle 

McCombse díky internetu zaměřená na osobní agendy, kdy si každý jednotlivec 

sestaví svou směs informací a jejich zdrojů. Osobní agendy budou velmi 

rozličné, a jejich mapování tak značně komplikované. „Je pochopitelné, že takto 

vysoký stupeň podobnosti mezi širokým spektrem webových stránek 

na internetu není možné nalézt, což vede k předpovědi, že éra nastolování 

agendy pomalu končí.22  Panuje předpoklad, že se příjemci budou nadále stále 

více drobit a fragmentovat a každý bude mít svou vlastní agendu. Veřejná 

agenda tak bude velmi rozptýlená a nesourodá, a proto McCombs očekává, že 

bude nutné hovořit o volném svazku individuálních agend. Již nebude platit 

                                                 
22

 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy – masová média a veřejné 

mínění. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 251 s. ISBN 9788073675912, strana 208.  
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vysoká míra korelace, a podoba výzkumu nastolování agendy, jak byla popsána 

výše, tak povede k zániku.  

Ve výhledu do budoucna zůstává McCombs na poli hypotéz a dohadů, pro tuto 

vizi zatím nemá žádné důkazy [McCombs, 2009, strana 209]. Navíc se ukazuje, 

že malá část silných webových stránek ovládá většinu zpravodajského internetu 

a tato monopolizace přebíjí tisíce drobnějších zdrojů, které by mohly veřejnou 

agendu natolik fragmentovat, že by zkoumání nastolování agendy dovedly 

k úplnému zániku. 

Naopak studie News on the Web: Agenda Setting of Online News in Web Sites 

of Major Newspaper, Television and Online News Services tvrdí, že technologie 

natolik ovlivňují mediální agendu, že by každý druh média měl mít vlastní 

agendu. Vlastní agendu by tak měl rozhlas, tisk, televize a on-line. Například 

on-line zpravodajství má více zahraničních zpráv proto, že nabízí svůj obsah 

i za hranice státu, v němž sídlí redakce, takové publikum je globální. Navíc 

internetové agregátory typu Google News zveřejňují více zahraničních zpráv, 

protože neslouží pouze americkým uživatelům. Tato proměna internetu má 

hluboký dopad na americkou veřejnost, která byla pokládána za tu, již 

zahraniční politika nezajímá. První hypotéza zmíněného výzkumu staví 

na předpokladu, že různá média mají různou míru význačnosti. Ovšem 

myšlenka, že každý typ média má odlišný vliv, se nepotvrdila. Další hypotéza, 

že mediální agenda on-line médií je odlišnější od hlavní agendy než mediální 

agenda noviny a televize, se potvrdila. Je proto jasné, že mediální agendy on-

linových médií a zbytku médií jsou rozdílné [Aikat a YU, 2005].     

Do diskuse přispívá též Matthew Schafer, který obavy z fragmentace agend 

v oblasti síťových médií nepotvrzuje. Mediální agenda se stále v denících, 

televizním zpravodajství i on-line zpravodajství objevuje a má velmi podobnou 

strukturu témat jako před masivním nástupem internetu. Výzkum ukazuje 

lehkou tendenci fragmentace mediální agendy, která byla pozorována na on-

line médiích [Schafer, 2011].  

 

1.6.2. Nastolování agendy a sociální sítě 

Mluvíme-li o síťových médiích, rozhodně nelze opomenout sociální sítě v čele 

s Facebookem a Twitterem. Sami novináři vnímají Facebook coby osobní síť, 

tedy platformu pro vlastní privátní zážitky a pocity, zatímco Twitter jim slouží 
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jako pracovní nástroj. Facebook však žurnalisté používají jako zdroj informací, 

a to když jde o veřejné profily [Sherwood a Nicholson, 2013, strana 952]. 

O zmíněných sítích se mluví jako o elementu, který bude schopný rozbít 

monopol nastolování agendy, který dosud patří novinářům. „Počet 

a rozmanitost odkazů z vnějších zdrojů nasvědčuje tomu, že sociální média 

jsou součástí ekosystému, v němž média i veřejnost budují své agendy.“23 

Studie Susan Jacobson sleduje, jak facebooková stránka ovlivňuje agendu 

amerického televizního pořadu The Rachel Maddow Show. Témata probíraná 

na facebookovém profilu pořadu se dostávají do editorialu, ovšem autorka si je 

vědomá, že vlivy mohou přicházet nejen z Facebooku. Zároveň korelace témat, 

které televize odvysílá, je velmi vysoká s obsahy diskusí na facebookové 

stránce pořadu. I redakce pořadu má vliv na veřejnou agendu, protože 

podněcuje diskusi příspěvky obsahujícími otázky [Jacobson, 2013, strany 350–

351].  

Kvalitativní analýza, kterou v rakouském prostředí provedl Klaus Bichler, tvrdí, 

že sociální média jsou ochráncem kvalitní žurnalistiky, a to proto, že upozorňují 

na chyby v médiích [Bichler, 2012, strana 10]. Zkvalitnění mediálních obsahů 

vidí v sociálních sítích i Hai Tran, který dodává, že internetová média 

mnohokrát neměla přístup na místo události, ale uživatelé sociálních sítí 

médiím přinesli detailní obraz toho, co se na místě právě odehrává. V případě 

zásadních událostí média upřednostňují okamžitost zprávy před její verifikací 

[Tran, 2014, strana 224].   

 

1.6.3. Nastolování agendy a blogosféra 

Blogovou scénu lze dělit na dva základní světy. Jeden je na tradičních 

mediálních značkách zcela nezávislý a zveřejňuje své příspěvky bez ohledu 

na redakční agendu. Tato linie většinou není tvořena mediálními profesionály. 

Druhá část je součástí zavedených médií a lze na ni nahlížet ze dvou úhlů. 

Jednu část tvoří blogeři z řad čtenářů, ti nepřijdou s profesionály nikdy přímo 

                                                 
23

 JACOBSON, Susan. Does Audience Participation on Facebook Influence the News Agenda? 

A Case Study of The Rachel Maddow Show. Journal of Broadcasting. 2013, vol. 57, issue 3, s. 

338-355. DOI: 10.1080/08838151.2013.816706. Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08838151.2013.816706, strana 350. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08838151.2013.816706
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do kontaktu a píší volně své myšlenky. Zatímco druhou skupinou jsou ti, kteří 

jsou sami novináři a editory daného média, nebo patří mezi významné 

osobnosti, a tak bývají součástí mediálních sdělení jako zdroje informací nebo 

názorů. Bez ohledu na výše popsané sleduje blogosféru Jae Kook Lee, který 

potvrzuje vzájemný vliv agendy mainstremových médií a agendy blogů, která 

homogenizuje mediální agendu. Nedostatek zdrojů, které by umožňovaly 

blogerům shromažďovat vlastní informace, vede k tomu, že nevzniká 

samostatná agenda blogů. Naopak blogeři ve velké míře přebírají agendu 

hlavních médií [Lee, 2007]. „Přestože existuje model rozmanitých 

zpravodajských zdrojů, agendy, které přicházejí různými kanály, jsou si velmi 

podobné.“24  

 

1.6.4. Srovnání mediální agendy televize a internetu 

V současnosti má každá velká televizní stanice vysílající večerní zpravodajskou 

relaci i její internetovou mutaci. Agendy těchto sesterských médií bývají 

podobné, ovšem ne shodné. Předpoklad, že on-line zprávy pokrývají více soft 

news než noviny a televize, potvrdila studie News on the Web: Agenda Setting 

of Online News in Web Sites of Major Newspaper, Television and Online News 

Services. On-line nabízí méně politických témat a soustředí se spíš na zábavu, 

sport a kulturu [Aikat a YU, 2005]. Pro tuto práci bude uvedená studie 

podkladem pro třetí hypotézu.  

Mike Conway a Jeffrey R. Patterson se ve své experimentální studii ptali 

respondentů na řazení zpráv, které předtím polovina z nich viděla v televizním 

zpravodajství CNN a druhá polovina si je přečetla na webové mutaci CNN. 

Respondenti si měli bezprostředně poté, co přijali informace z televize nebo 

internetu, volně vybavit, které zprávy se objevily v mediální agendě. Poté dostali 

seznam zpráv a řadili je dle důležitosti určené vlastními preferencemi. Závěry 

studie poukazují na rozdílné vnímání zpráv konzumovaných skrze televizi 

a internet. Televize má ve srovnání s internetovým zdrojem silnější vliv 

na nastolování agendy. Agenda těch respondentů, kteří přijali informace 

                                                 
24

 LEE, J. K. The Effect of the Internet on Homogeneity of the Media Agenda: A Test of the 

Fragmentation Thesis. Journalism. 2007, vol. 84, issue 4, s. 745-760. DOI: 

10.1177/107769900708400406, strana 755. 
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z internetových stránek, se ve srovnání s televizními diváky, více lišila od jejich 

vlastní agendy, respektive byla negativní [Conway a Patterson, 2008].  

 

1.7. Nastolování agendy v českém prostředí 

Na poli české akademické sféry se nastolování agendy věnuje několik desítek 

diplomových prací na humanitních fakultách, nejčastěji mediálního zaměření. 

Zásadní přínos nese Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK 

a Sociologický ústav při Akademii věd ČR, který má na svém kontě například 

publikaci Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné 

sféry, pod níž jsou podepsáni Markéta Škodová a Vlastimil Nečas. Cílem 

dvouletého projektu, který probíhal v letech 2007 a 2008, bylo zmapovat, 

zanalyzovat a popsat procesy nastolování a vzájemné provázanosti témat 

v agendě české veřejnosti a v nastavení tematické agendy tuzemských 

masových médií [Škodová, 2008, strana 75]. V rámci studie proběhl panelový 

výzkum v celkem dvanácti týdenních vlnách, v období duben až červenec 2008. 

Vzorek obsahoval 550–650 respondentů. Součástí každého dotazníku, 

složeného z otevřených i uzavřených otázek, byla otázka na MIP. Další dotazy 

se v průběhu času proměňovaly. Obsahová analýza zahrnovala tři celoplošné 

televize, Český rozhlas, Rádio Impuls a deníky MF Dnes, Hospodářské noviny, 

Blesk, Lidové noviny a Právo. Soubor kódovaných jednotek zahrnoval téměř 

30 tisíc jednotek. 

Výsledkem analýzy byla specifikace témat, která česká média přinášela. 

Převažovala ekonomická, kriminální témata, zprávy o přírodních katastrofách, 

dopravních nehodách a násilí na dětech, které souviselo s Kuřimskou kauzou. 

Toto téma pak pronikalo do veřejné agendy nejsilněji. V nižší míře 

se objevovala zdravotnická témata ve spojitosti se zdravotnickými poplatky. 

Potvrdila se souvislost mezi mediální a veřejnou agendou i její časové hledisko. 

Zároveň studie přinesla důkazy, že nastolování agend bylo silnější i u témat, 

s nimiž nemají respondenti vlastní zkušenost [Červenka, Nečas, Škodová, 

2009].     

Dalším počinem Akademie je publikace Agenda-setting: teoretické přístupy, 

v níž jsou prezentovány výzkumy hlavních tuzemských akademiků věnujících 
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se nastolování agendy, kterými jsou Markéta Škodová, Jan Červenka, Vlastimil 

Nečas, František Kalvas, Paulína Tabery a Tomáš Trampota.  

Dalším významným přispěvatelem k tématu je František Kalvas a jeho 

Nastolování agendy: role masové a interpersonální komunikace, osobní 

zkušenosti a genderu. 

Pokud bychom v České republice hledali žebříček podobný Gallupově otázce 

MIP ze Spojených států, pak bychom se museli obrátit na Centrum pro výzkum 

veřejného mínění. Výzkum z roku 2007 se ptá: „Jak moc je podle vás naléhavé 

zabývat se letos v České republice následujícími oblastmi…?“ Následuje výčet 

25 témat, k nimž se v odpovědích procentuálně vyjadřují jednotliví respondenti. 

Odpovědi jsou kategorizovány do těchto tří oblastí: „Je to velmi naléhavé“, 

„Je to docela naléhavé“, „Není to naléhavé“25. Nejde tedy o stejný princip jako 

v případě Gallupova institutu.  

S novým pohledem na nastolování přichází diplomová práce Jakuba Malého, 

který pomocí kvalitativních rozhovorů s vysoce postavenými editory nebo 

šéfredaktory českých deníků Mladá fronta Dnes, Lidové noviny a Hospodářské 

noviny zmapoval, jak dochází v redakcích k nastolování agendy. Došel 

k závěru, že redakce nemají při nastolování témat pevné postupy [Malý, 2010]. 

„Redakce se řídí nejvíce citem, intuicí, zkušenostmi. Jedná se tedy o čistou 

dojmologii, co novináře vede.“26 

České zpravodajství je založeno převážně na hlasech politiků, kteří zabírali 

ve zpravodajské relaci televize Prima a České televize až třetinu promluv, 

v Televizních novinách na TV Nova byl politikem každý pátý [Trampota, 2006, 

strana 81]. Minimálně byli v reportážích napříč stanicemi zastoupeni studenti, 

důchodci a ženy v domácnosti. Ti byli zařazování ve 3 procentech. „Do médií 

má mnohem snazší přístup vysoce postavený politický aktér, jenž disponuje 

reálnou politickou mocí, potažmo lze předpokládat, že této moci nabyde 

                                                 
25

 ČERVENKA, Jan a František KALVAS. Veřejná agenda. IN: ČERVENKA, Jan. Agenda-

setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008,48-62 s. ISBN 
9788073301514. strana 59.  
26

 MALÝ, Jakub. Zkoumání vlivu mediální agendy na veřejnost, způsoby nastolování vlastní 

tematické agendy v domácím zpravodajství některých českých tištěných periodik. Olomouc, 
2010. 132 s. Diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Katedra 
žurnalistiky. Vedoucí práce Ing. David Macháček, strana 125. 
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po volbách.“27 Z jiné obsahové analýzy vzešlo, že Česká televize a Mladá fronta 

Dnes jevily v předvolebním období zájem o kuriózní témata a zábavné elementy 

[Hannich, 2012, strana 89]. 

 

1.7.1. Intermediální nastolování agendy v českém prostředí 

Mezi zásadnější české příspěvky patří práce Vlastimila Nečase. Nečas sleduje 

vývoj v českých médiích a na poli intermediální agendy přináší zobecnění 

v mediálních obsazích, které vysílají tuzemské zpravodajské televizní relace. 

České celoplošné stanice, tedy TV Nova, TV Prima a Česká televize, na ploše 

večerní zpravodajské relace v průběhu let vykazují značnou míru shodných 

témat i zpovídaných respondentů, kteří o tématech hovoří [Nečas, Vochocová, 

2012, strana 41]. 

Zároveň Nečas s Trampotou popsali vazbu mezi televizním vysíláním a tiskem. 

Přes 80 procent televizních reportáží zmiňovalo tiskoviny, zatímco rádiové 

vysílání bylo v tomto směru nejslabší a objevovalo se minimálně [Nečas 

a Trampota, 2007]. Kritika v tomto případě vede k tomu, že zkoumaná média 

nemusejí vždy přiznat zdroj. Pravděpodobně nastává mezi konkurenčními médii 

situace, kdy médium sice obsah převezme, ale neuvede původce. To by bylo 

možné odhalit kvalitativní srovnávací analýzou v čase.    

Doklad o intermediálním nastolování agendy v českých médiích přináší ve své 

bakalářské práci Lucie Strolená, která porovnávala zahraniční zpravodajství 

on-line médií Novinky.cz, iDnes.cz a Aktuálně.cz s důrazem na zdroje 

informací. „Jedním z dílčích výsledků analýzy bylo zjištění, že sledovaná média 

hodně využívají za zdroje jiná média, hojně citují ČTK i zahraniční agentury, což 

podporuje efekt právě intermediálního nastolování agendy.“28  

Významný vztah mezi mediální a veřejnou agendou potvrdil v českém prostředí 

Petr Veselka, jehož práce se soustředila na hospodářskou politiku. Ve své 

diplomové práci došel k závěru, že odstup sledovaných agend v případě 

domácích témat bývá 2–3 týdny, jde-li o témata zahraniční, vztah nastává už 

                                                 
27

 HANNICH, Jiří. Mediatizace politické sféry. Praha, 2012, 103 s.  Diplomová práce. Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních 
studií Vedoucí práce Mgr. Vlastimil Nečas, strana 89. 
28

 STROLENÁ, Lucie. Komparace zahraničního zpravodajství vybraných českých 
zpravodajských serverů. Praha, 2011. 65 s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta 
sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí 
práce Ludmila Trunečková, strana 46. 
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po týdnu a trvá i po čtyřech týdnech [Veselka, 2014, strana 64]. Pozoruhodný je 

též genderový postřeh: „Počty událostí uvedených muži korespondovaly 

s postavením probíraného tématu v mediální agendě v daleko větší míře než 

počty odpovědí, které uváděly ženy, a to bez ohledu na dosažený věk nebo 

vzdělání.“29 V pohledu na přenos agendy z televize na příjemce byla výrazně 

úspěšnější Česká televize před TV Nova [Veselka, 2014, strana 65]. 

1.8. Dělení zpráv na soft news a hard news 

Původ termínů soft news a hard news30 nepochází z ryze akademického světa, 

ale vznikl na poli praxe mezi americkými novináři, kteří tak svým způsobem 

označovali zprávy doslova tvrdé a měkké. V polovině 20. století Wilbur 

Schramm (1949) začal zprávy pojmenovávat z pohledu diváků a přiblížil se 

dělení na soft a hard news. Gaye Tuchman kritizovala zmíněný termín a jeho 

chybné užívání novináři, ovšem přesto se výrazy velmi rychle vžily 

i na akademické půdě [Reinemann, Stanyer, Scherr, Legnante, 2012].  

Definice není dodnes naprosto přesná a řada autorů termíny vykládá s lehkými 

odchylkami, navíc dochází ke sbližování těchto dvou skupin zpráv [Čuřík, 2012, 

strana 36]. V souhrnu různých přístupů však můžeme říci, že mezi hard news 

se řadí ty zprávy, které mají vysokou zpravodajskou hodnotu. Zároveň jsou 

na tolik aktuální, že jejich zveřejnění nesnese odkladu a musí se je publikum 

dozvědět co nejdříve. Nejčastěji mezi hard news řadíme zprávy ze zahraničí, 

z ekonomické, politické nebo sociální oblasti. Hard news se věnují důležitým 

událostem a faktům, které stojí za detailnější analýzu.  

Soft news naopak mohou být odvysílány kdykoliv a neexistuje zásadní důvod, 

proč by měly být zveřejněny právě dnes. Často slouží pro pobavení a mají 

vyvolat emoce. Nejčastěji mezi ně spadají sportovní zprávy, informace 

ze společnosti, hluboké lidské příběhy a neobvyklé historky, záhady či zprávy 

o zvířátkách. Denis McQuail za soft news pokládá ty zprávy, které svým 

obsahem doplňují hard news, ale samotné se mezi hard news řadit nemohou 

[McQuail, 2009].  

                                                 
29

 VESELKA, Petr. Nastolování agendy masovými sdělovacími prostředky. Praha, 2014, 76 s. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Katedra sociologie. Vedoucí práce 
Milan Tuček, strana 64. 
30

 Soft a hard news zůstanou v textu bez překladu, budeme je používat v anglickém originále. 

Český ekvivalent by zněl měkké a tvrdé zprávy, v akademickém jazyce je však užíván jen 
zřídka.  
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Dle Tuchman patří mezi soft news takové zprávy, kterým novináři ve své praxi 

říkají human-interest stories31. „Hard news se týkají důležitých záležitostí a soft 

news zajimavých záležitostí.“32 Hard news jsou často zprávy, které musejí být 

zveřejněny neodkladně a hned, novináři o nich vědí dopředu, protože jsou 

plánované jako například prohlášení vlády, schvalování zákona v parlamentu 

a setkání státníků, nebo se stanou neplánovaně. Naopak u soft news není tlak 

na zveřejnění v daný den tak vysoký a v praxi některé tyto zprávy novináři 

plánují na víkendová vydání [Tuchman, 1978, strany 48–52].     

Revizi modelu soft news a hard news provedli mezi jinými například Wilzig 

a Seletzky, kteří přidali pojem general news, v překladu hlavní zprávy [Wilzig 

a Seletzky, 2010]. General news se pohybují na pomezí hard a soft news, 

ovšem třetí členění sledovat nebudeme, protože studie, z níž tato práce 

vychází, používá pouze tradiční dělení na soft a hard news.  

Může nastat situace, že se dané téma pohybuje na pomezí mezi soft a hard 

news. Mezi rozhodující bude patřit i způsob, jakým je o události referováno. 

Pokud je například reportáž uvozena dramatickou hudbou a zpráva bude 

na pomezí zmíněných kategorií, bude k tématu přihlíženo jako k soft news. 

Z výše popsaných příčin je na místě předem definovat, co bude v obecné rovině 

zařazeno do které kategorie.  

 

Hard news: politika, ekonomika, vláda a ministerstva, zásadní zahraniční 

zprávy, významné osobnosti, zásadní živelní události, velké krimi případy 

a dopravní nehody, významná výročí a vědecká témata 

 

Soft news: drobná kriminalita, sport, společnost, kultura, zvířátka, zajímavosti, 

mystická témata, soudní spory nižšího významu, méně významná úmrtí, 

hluboké lidské příběhy, méně důležité dopravní nehody, neštěstí, svátky, 

regionální události bez zásadního přesahu na celorepublikovou úroveň 

 

Nastanou-li i přesto pochybnosti o zařazení, bude v kódovací knize použito 

„nelze určit“. K tomuto bude přistupováno jen velmi výjimečně.  

                                                 
31

 human-interest stories se překládá jako hluboké lidské příběhy, v textu budeme ale pracovat 

s anglickým originálem 
32

 TUCHMAN, Gaye. Making news: a study in the construction of reality. New York, London: 

Free Press, 1978, 244 s. ISBN 0029329604, strana 48. 
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Pro potřeby televizí, které často upozorňují na své vlastní vysílání, bude 

při kódování použit termín self, který značí upoutávku na vlastní produkci dané 

televize. Termín spadá do oboru public reations. Selfem budou označeny krátké 

čtené zprávy pokryté sestříhanými záběry, v nichž je velmi zřetelně vyslovena 

pozvánka na pořad dané televize nebo na internetové stránky média.    

 

1.9. Teoretické ukotvení zpravodajských portálů 

V současném světě zrychlujícího se vnímání věcí kolem nás se mění  

i universum novinářské. Rychlejší přístup k informacím, který přinesla 

elektronická média v čele s internetem, dal příčinu i ke změně zaběhlých rutin 

novinářů, reportérů a editorů. Před masivním nástupem internetu přijalo 

publikum důležitou informaci typu bleskové zprávy nejprve z rozhlasu a velmi 

brzy též v televizi. Vše v závislosti na konkrétním médiu a frekvenci jeho 

zpravodajských relací, které se s postupem doby neomezovaly jen na večerní 

zpravodajské relace, ale připojovaly zpravodajský blok do ranního vysílání. 

Vybrané televizní a rozhlasové stanice vysílají zpravodajství v průběhu celého 

dne. Noviny omezené na ranní vydání měly z důvodu denní periodicity a časové 

náročnosti na tisk a distribuci novin vždy zpoždění. Tuto časovou souslednost 

začal postupně rozbíjet internet, jehož publikační rytmus je průběžný.  

Klasifikace nových médií podle Manoviche popisuje nová média jako 

reprezentovaná čísly, modulární, automatizovaná, variabilní a překódovatelná 

[Manovich, 2001]. Podskupinou je internet, který ve výčtu masových médií stojí 

na první pozici z pohledu trvalosti a aktuality. Ostatní jsou buď trvalá, ale 

pomalá, jako třeba tisk, nebo rychlá jako televize a rozhlas. Tato dvě naposledy 

jmenovaná média ovšem svým nepřetržitým tokem znemožnila příjemci se 

k obsahu jakkoliv navracet, protože obsah nebyl donedávna zaznamenáván. 

Internet je ve srovnání se zmíněným aktuální a lze si jeho obsah jednoduše 

znovu otevřít a přečíst [Pavlíček, 2010, strana 49]. Nyní slouží internet i coby 

archiv většiny forem dalších masmédií. Rozhlasové vysílání většinou lze 

poslouchat ze záznamu, taktéž televizní zprávy jsou dostupné ke zpětnému 

přehrání na webových stránkách a většina tiskovin již nabízí své tištěné 

časopisy v on-line čtečkách na internetu. Posledně jmenovaná služba je 

od svého vzniku zpoplatněna, neb je ekvivalentem své tištěné podoby.    
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Většina největších českých internetových zpravodajských serverů vznikla jako 

odnož tištěných deníků, výjimku tvoří Aktuálně.cz, jemuž se budeme věnovat 

dále. V počátcích fungovaly redakce odděleně, nejčastěji se redakční týmy 

nacházely v rozdílných místnostech, až později přichází integrace do jedné 

veliké redakce, která připravuje zpravodajství pro různé kanály a pro niž se vžil 

název „integrovaný newsroom“. Spojením tištěné a internetové redakce jen 

posílilo přístup „web first“33 [Čermák, 2011]. Dle Kateřiny Hůlkové se internetová 

zpravodajství svými termíny vydání podobají zpravodajským agenturám, které 

zveřejňují zprávy bez odkladu, v nejbližším možném termínu [Hůlková, 2009, 

strana 54]. Výše uvedený přístup spojení tištěných a internetových redakcí 

v jeden celek uplatňují redakce iDnes.cz a Lidovky.cz. Naopak Aktuálně.cz, 

které vzniklo v roce 2005, tvořila donedávna samostatná redakce nijak vázaná 

na jiné médium [Bednář, 2011, strana 48]. Změna nastala na začátku roku 

2014, kdy byl tým, tvořící obsah webu, přestěhován do integrovaného 

newsroomu vydavatelství Economia.34  

 

 

                                                 
33

 web first – přístup redakcí, který říká, že informace má být zveřejněna nejprve na internetu 

a až následně dostane prostor v dalších médiích.  
34

 Redakce Economie přecházejí na nové řízení. In: MediaGuru [on-line]. 14. 2. 2014 [cit. 2014-

05-12]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2014/02/economia-zavrsuje-integraci-newsroomu-

jde-na-model-planovani/. 
 

http://www.mediaguru.cz/2014/02/economia-zavrsuje-integraci-newsroomu-jde-na-model-planovani/
http://www.mediaguru.cz/2014/02/economia-zavrsuje-integraci-newsroomu-jde-na-model-planovani/
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2. Metodologická část 
 

Srovnání agend jednotlivých médií nebývá příliš časté, neb výzkumníci 

předpokládají, že evidence jednoho média dostatečně nahrazuje evidenci 

druhého média. Tento přístup ale může zpochybňovat nezávislost agendy 

jednotlivých médií [Kalvas, 2009, strana 47]. Všechna sledovaná internetová 

média patří mezi průběžníky, tedy taková, která jsou aktualizována nepřetržitě 

[Bednář, 2011, strana 60]. Nejsou vázána na denní dobu, informace jsou 

publikovány v nejkratším možném čase. 

Pro zmapování podstaty této práce, která se ptá na obraz médií a mediální 

komunikace v současné české televizní tvorbě, byla zvolena kvantitativní 

obsahová analýza televizního zpravodajství ve srovnání s nejmladším typem 

média, jímž je internet. Internetové zpravodajství má výhodu v rychlosti 

zpracování zpravodajství, a velmi dobře tak bude možno sledovat proměny 

v intermediální agendě, tedy to, jak, a zda vůbec, jsou reflektována témata 

nastolená hlavními televizními relacemi tří celoplošných českých televizí. Jsou 

televizní stanice ve zpravodajství settlerem témat pro zpravodajské servery? 

Lze doložit vztah mezi těmito dvěma typy médií? Dojde na internetových 

portálech ke změně v průběhu nebo po odvysílání televizního zpravodajství?  

  

 

2.1. Formulace hypotéz 

Předpoklady pro všechny hypotézy jsou předestřené na předchozích stránkách, 

které se detailně věnují nastolování agendy v jednotlivých médiích. Nyní 

upřesníme několik dat, která dosud nezazněla, nebo je vhodné je připomenout 

a úžeji propojit s hypotézami. 

První hypotéza vychází z tvrzení, že mediální agenda je shodná napříč všemi 

mediatypy. Tuto myšlenku v roce 2010 potvrdil Scott Maier. Ve své práci All the 

News Fit to Post? Comparing News Content on the Web to Newspapers, 

Television, and Radio se prostřednictvím obsahové analýzy 3900 zpráv ptal 

na to, zda TOP zprávy z domácích a zahraničních internetových rubrik 

korespondují s TOP zprávami v novinách, televizi, kabelové televizi a rozhlase. 

Odpověď na jeho hypotézu byla kladná. Potvrdilo ji 60 % shodných případů 
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[Maier, 2010]. I Vlastimil Nečas dochází ve vztahu televizí Nova, Prima a Česká 

televize k závěru, že se jejich zpravodajská agenda překrývá [Nečas 

a Trampota, 2007], avšak neznáme v českém prostředí jasnou odpověď 

na témata televizní a internetové agendy.    

 

H1: Témata na internetových zpravodajských serverech se významně zrcadlí 

k tématům ve vysílání večerních zpravodajských relací tuzemských televizí.  

 

Na první hypotézu hodláme odpovědět tak, že porovnáme tematickou agendu 

televizního a internetového zpravodajství za jeden den. Zjistíme, zda se témata 

za každý den zrcadlí, jejich počet porovnáme a následně provedeme 

zprůměrování denních čísel na celý týden.    

 

Výzkumy týkající se teorie o nastolování agendy často používají ke svému 

měření pozici tématu v mediální agendě. Faktor umístění tématu v médiu má 

významný vliv na umístění ve veřejné agendě [Trampota, 2006, strana 121]. 

Proto další z cest, jak potvrdit či vyvrátit shodnost agendy televizní 

a internetové, je řazení témat v jejich agendách.  

 

H2: Řazení témat na internetových zpravodajských serverech se významně 

zrcadlí k řazení ve vysílání večerních zpravodajských relací tuzemských 

televizí.  

 

Pro ověření či vyvrácení druhé hypotézy připravíme zrcadlící se témata 

v agendách televize a zvlášť internetu. Pořadí konkrétního tématu v agendě 

televizí zprůměrujeme, a získáme tak průměrné umístění v agendě. Stejný 

postup zvolíme u internetu a čísla porovnáme. Následně zprůměrujeme 

jednotlivé dny na celý týden. Pro potvrzení by se měl finální rozdíl rovnat nule, 

maximálně jedné.  

 

Další hypotéza naváže na výzkum News on the Web: Agenda Setting of Online 

News in Web Sites of Major Newspaper, Television and Online News Services. 

Jedním z bodů, který práce testovala, bylo dělení zpráv na soft a hard news 

v agendě amerických televizí a internetu, konkrétně New York Times, 
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Washington Post, CNN, MSNBC, Yahoo News a Google News. Autoři došli 

k závěru, že internetové zpravodajství má ve srovnání s televizní agendou mezi 

svými tématy méně politických zpráv a soustřeďuje se více na soft news, tedy 

na zábavu, sport a kulturu [Aikat a YU, 2005]. Na základě této hypotézy 

budeme hledat potvrzení, či vyvrácení v českém prostředí.  

 

H3: Agenda internetového zpravodajství obsahuje mnohem více soft news než 

agenda zpravodajských relací tuzemských televizí.   

 

Pro rozlišení soft a hard news můžeme použít prostý fakt, že každý typ zpráv 

používá buď měkkých, nebo tvrdých faktů, tedy těch zásadních a těch méně 

důležitých. Toto velmi základní dělení je často nedostatečné, protože by 

nechávalo velkou míru rozhodování na osobním výkladu badatele. Zpřesnění 

existuje několik. Vše, co se odehrálo včera nebo dnes, musí být zařazeno 

do zpravodajství co nejdříve, a patří tak mezi hard news. Dojde-li ke sporné 

události, je nutné rozhodnout dle klíče, která událost má celospolečenský 

význam. Taková patří mezi hard news [Trampota a Vojtěchovská, 2010, strana 

108]. Další upřesnění, podle něhož bude kódováno, je popsáno výše a ctí 

dělení Gaye Tuchman z roku 1978.  

 

Čtvrtá hypotéza se snaží najít odpověď na otázku, zda existuje vliv televize na 

internetové zpravodajství. Vychází mimo jiné z myšlenek Matthewa Ehrlicha. 

Ten se věnuje chování novinářů, kteří sledují konkurenční média a porovnávají, 

jaká témata do mediální agendy konkurenti nastolují. Tato činnost zabírá 

podstatnou část práce mediálních pracovníků. Na české mediální scéně byl dle 

Trampoty takovým nastolovatelem do roku 2006 Václav Moravec a jeho pořad 

Interview BBC Václava Moravce [Trampota, 2006, strana 124]. Jeho aktuální 

pořad Otázky Václava Moravce na výše uvedené navázal [Pobořilová, 2007].  
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H4: Televizní zpravodajství má s krátkým časovým odstupem vliv na agendu 

internetového zpravodajství.   

 

K ověření poslední hypotézy je nutné uložit podobu internetového zpravodajství 

před a několik desítek minut po odvysílání televizních relací. Tyto otisky pak 

porovnat s obsahem televizí a popsat vliv.  

 

2.2. Popis metody  

V tradičním sociologickém dělení výzkumů používáme kvalitativní a kvantitativní 

výzkum. Kvalitativní se věnuje problému do hloubky, je značně podrobný, ale 

k jeho nevýhodám patří fakt, že klade vyšší nároky na výzkumníka a jeho 

schopnosti, je špatně replikovatelný, protože je závislý na osobnosti 

výzkumníka a sběr plus analýza dat jsou časově náročné. Kvantitativní analýza 

pracuje s velkým vzorkem dat, proto lze závěry zobecnit. Výstupem jsou přesná 

numerická data, která ukazují jasná čísla. Není problém kódování zopakovat 

a výsledky si potvrdit. Kvantitativní analýza není závislá na osobě výzkumníka 

a do práce lze zapojit více osob. Nevýhodou je, že většinou nedochází k rozvoji 

teorie, ale pouze k jejímu potvrzení, nebo vyvrácení [Hendl, 2005, 

strany 46-50]. 

Pro zkoumání nastolování agendy se velmi často používá kvalitativní obsahová 

analýza. „Ta vychází z pozitivistické představy, že jsme schopni objektivního 

poznání a při správném nastavení metody zkoumání můžeme mediální obsahy 

zkoumat bez toho, aby byly výsledky ovlivněny samotným badatelem, jeho 

hodnotami a selektivní percepcí.“35 Zároveň se kvantitativní obsahová analýza 

často využívá k určení posloupnosti témat v médiích a též důrazu, který 

na téma klade samotné médium [Dearing a Rogers, 2006].   

 

 

                                                 
35 TRAMPOTA, Tomáš.  Mediální agenda. IN: ČERVENKA, Jan. Agenda-

setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008, 

40-47 s. ISBN 9788073301514. strana 41. 
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2.2.1. Výběrový soubor 

 

Zkoumané období 

V práci je použito období jednoho týdnu v prosinci, a to 7 dní od 2. do 8. 

prosince. Autorka si je vědoma faktu, že delší časové období by přineslo 

relevantnější data, ovšem s ohledem na velké množství zkoumaných témat by 

takové zkoumání bylo vhodné pro celý výzkumný tým. V případě zvoleného 

vzorku sice mohlo dojít k lehkému zkreslení danému tématem ledovky, ovšem 

i významná zpravodajská událost patří do mediální agendy, a jakékoli popření či 

snižování takových událostí ve výzkumu by neslo nepatřičný zásah do reálných 

dat. Proto i výzkum vedený v rámci jednoho týdne, kdy ledovka byla 

signifikantním tématem pouze jeden den, odpovídá skutečnosti a lze jej 

pokládat za platný.   

 

Sběr dat 

Data pro televizní zpravodajství byla sledována v přímém přenosu v televizním 

vysílání a také ze záznamu, který televize umístily na své internetové stránky.36 

Informace z internetového zpravodajství byla sbírána v reálném čase. Jejich 

otisk byl ukládán za pomoci pluginu ScrapBook tak, aby bylo možné jej zkoumat 

výhradně bez připojení k internetu. Analýza probíhala na homepage 

a ve článcích, které se na úvodní stránce nacházely. Byla zachycena přesná 

podoba homepage, zmrazená v časech potřebných pro potřeby této práce. 

Otisk zaznamenal stránku od textů, fotografií, prolinků, doplňkové grafiky webu 

až po pro naše účely méně zásadní elementy, jako je reklama. Uložená stránka 

vypadala naprosto stejně jako její vzor, rozdíl byl pouze v tom, že veškerá data 

byla uložena na disku počítače. Plně funkční byly i prokliky do první úrovně. 

Proto všechny odkazy vedoucí z homepage bylo možné prokliknout a zobrazit 

stejným způsobem jako výše popsané. Prokliky do druhé úrovně stránky již 

vedly na reálné url adresy na zpravodajských serverech, ovšem ty již nebyly pro 

tuto práci potřebné. Sběr dat probíhal denně ve dvou časech. První probíhal 

mezi 18:30 a 19:00, tedy před 19. hodinou večerní proto, aby byl zachycen otisk 

                                                 
36

 V případě České televize bylo čerpáno z http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-

udalosti/, TV Nova umisťuje své večerní zpravodajství http://novaplus.nova.cz/porad/televizni-
noviny/ a FTV Prima má svůj on-line archiv zde: http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/.  

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/
http://novaplus.nova.cz/porad/televizni-noviny/
http://novaplus.nova.cz/porad/televizni-noviny/
http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/
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homepage před vysíláním televizního zpravodajství. Druhé uložení proběhlo 

mezi 20:30 a 21:30. Časový odstup měl ukázat změnu agendy v závislosti 

na televizním zpravodajství.  

 

Vzorek dat  

Zkoumaná média byla zvolena s ohledem na několik jasných faktorů, které byly 

vybrány se snahou, o co nejrelevantnější srovnání. U televizního zpravodajství 

pracujeme s výhradně večerními zpravodajskými relacemi, které tuzemské 

televize vysílají od 18:55 do 20:20. První vysílá televize Prima. Její 

zpravodajství se jmenuje Zprávy FTV Prima a v programu je od 18:55 do 19:25. 

Stopáž zabírá celých 30 minut. O pět minut později než na FTV Prima začíná 

hlavní zpravodajství České televize nazvané Události. Zpravodajský tok běží 

do 19:50, tedy celých 50 minut. TV Nova své hlavní zprávy dne Televizní noviny 

začíná v 19:30 a končí ve 20:10. Uvažované relace jsou ohraničeny na začátku 

úvodní znělkou a končí rozloučením moderátora, nebo moderátorské dvojice. 

Nejsou uvažovány další relace typu Sportovní noviny, Počasí nebo Krimi 

zprávy.  

Zmíněné televizní zpravodajství bylo voleno s ohledem na svou celoplošnost. 

Zmíněné relace též patří k dlouhodobě nejsledovanějším, mají tak největší 

a kontinuální vliv na veřejnou agendu.  

Internetové zpravodajské servery byly sledovány vždy před devatenáctou 

hodinou se snahou zachytit jejich otisk před prvním televizním vysíláním. 

Většina záznamů proběhla mezi 18:30 a 19:00. Druhé sledování probíhalo mezi 

20:30 a 21:30, opět s nejvyšším důrazem na shodný čas.37 Pro účely této práce 

byla ukládána hlavní stránka plus obsah, který se skrýval za všemi odkazy 

uvnitř hlavní stránky. Bylo tak možné sledovat změnu obsahů. Ve specifickém 

prostředí internetu byly sledovány především takové zprávy, které se v daný 

čas objevily na homepage, tedy na hlavní stránce daného portálu. Jsou to 

takové zprávy, které redakce a její editoři zvolili za ty nejpodstatnější. Analogie 

vychází z podoby úvodní strany tištěných deníků, které mají titulní stranu též 

jako výkladní skříň, v níž nabízejí další obsah a vybízejí své čtenáře  

                                                 
37

 K ukládání byl použit plugin ScrapBook, který je doplňkem internetového prohlížeče Mozilla 

Firefox. Doplněk umožňuje archivovat internetovou stránku do jakékoli hloubky odkazů a vrátit 
se k ní kdykoli v budoucnu. Stránka se chová stejně, jako v době její archivace, ovšem obsah 
se načítá z úložiště počítače. Není nutné internetové připojení.  
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k prolistování. Tato logika koresponduje s logikou internetového zpravodajství. 

U každé zpravodajské stránky byly zahrnuty nejpodstatnější zprávy, a to ty, 

které byly umístěny nejvýše od levého horního rohu až po první rubriku. Další 

podmínkou pro kódování bylo, aby článek kromě titulku obsahoval i úvodní 

fotografii. Počet zahrnutých zpráv se u jednotlivých zkoumaných stránek lišil, 

a to v závislosti na aktuálním dění (v tomto případě speciální formáty vážící 

se ledovce) a taktéž na uspořádání jednotlivých zpravodajských stránek. 

Do internetového vzorku nebyla zařazena komerční sdělení, jako jsou banerové 

reklamy, komerční prezentace ve formátu článků ani jiné formy reklamního 

sdělení.      

Zpravodajské internetové stránky lze rozdělit do tří skupin. Za prvé jde o kopie 

nebo zrcadla, která pouze převádějí původní média, nedochází k žádnému 

obsahovému posunu. Touto cestou se nyní již vydává jen minimum médií. 

Většina volí druhý směr, a to internetové odnože zavedených médií. Ty nejsou 

naprosto shodné s původním médiem, ale přinášejí nové obsahy, nebo obsahy 

rozšiřují o multimediální elementy. Mezi ně řadíme například mnou zvolená 

média, jako je iDnes.cz, Novinky.cz a Lidovky.cz. Posledním typem médií jsou 

ta, která nevycházejí z žádného média a existují výhradně v on-line podobě 

[Šmíd, 2001, strana 99]. Takovým médiem je například Aktuálně.cz.  

Pro výzkum byla vybrána média, která jsou ve své šíři všeobecná, tedy 

nezaměřená žádným směrem. Proto není uveden Deník.cz, který nevyhovuje 

v kritériu všeobecnosti, neb je značně regionální. Chybí též iHned.cz, v jehož 

agendě převažují ekonomická témata. Dále byly vyřazeny zpravodajské stránky 

televizí, jako je ČT24.cz a Tn.cz, protože by velmi pravděpodobně zrcadlily 

vysílání. Pro své silně bulvární zabarvení nebyl do výzkumu začleněn ani 

Blesk.cz. Další zpravodajská on-line média svým významem, čteností ani tradicí 

na výše jmenované nedosáhnou, proto pro výzkum využíváme pouze zmíněná 

čtyři zpravodajské stránky: Aktuálně.cz, iDnes.cz, Lidovky.cz a Novinky.cz. 

Homepage neboli úvod internetové zpravodajské stránky se strukturou nejvíce 

podobá titulní stránce tištěných novin. Pro homepage platí též stejná pravidla 

jako pro jiné tiskoviny. Čte se zleva doprava a ze shora dolů. Hlavním centrem 

pozornosti je tak levý horní roh, kde je tradičně umístěno logo [Bednář, 2011, 

strana 74]. Nejdůležitější a zároveň aktuální články jsou umístěny v levé horní 
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části webu a je jim dán největší prostor. Nejčastěji jsou opatřeny fotografií, 

velkým titulkem a alespoň částí perexu.   

 

Jednotka měření 

Jednotkou, kterou bylo měřeno, je jedno téma. Na tomto místě je nezbytné 

konkretizovat jedno téma pro televizní vysílání a pro internet, neb obě média 

mají svá specifika. V televizi je za téma pokládán souhrn jednotlivých reportáží, 

rozhovorů a moderátorských vstupů, začínající první zmínkou o tématu 

po změnu tématu na jiné. O tématu je tak zpravováno z mnoha úhlů, které sobě 

mohou být vzdálené. Dochází k situacím, že se v televizním vysílání k tématu 

redakce vrací. To je pak kódováno jako téma nové.  

I u internetového zpravodajství se jednomu tématu věnuje více článků. Jsou-li 

články uvedené vizuálně pohromadě, je k nim přistupováno stejně jako 

v případě televizního zpravodajství – jsou brány jako jeden tematický celek, 

jako jedno téma. Pokud však mezi stejné téma editoři zařadí téma odlišné, je 

každý článek kódován samostatně. Nastává tak situace, že se článek číslo 

jedna i článek číslo tři věnují stejnému tématu, ale protože jsou odděleny 

článkem číslo dvě, který spravuje o jiné tematické oblasti, jedná se v součtu o tři 

odlišná témata.   

2.2.2. Kódování 

Kódování vychází z metodologie předestřené Trampotou a Vojtěchovskou 

v Metodách výzkumu médií. Po přípravné a operacionalizační fázi, jejíž 

proměnné probereme samostatně, nastala fáze kódovací a následně ověřovací. 

Ke kódování byl použit program Excel z Microsoft Office Professional Plus 

2010. 

Sledovali jsme, jak je v agendě internetových zpravodajských stránek 

s odstupem zacházeno s příspěvky. První premisou, kterou bylo nutné naplnit, 

byla existence tématu jak v agendě televizního zpravodajství, tak v agendě 

on-linového zpravodajství. Byla-li témata umístěna v agendách obou typů 

média, pak jsme sledovali, zda se téma objevilo v internetové agendě již před 

televizními zprávami, nebo až v průběhu či po jejich odvysílání. U starších zpráv 

jsme hledali, zda byly aktualizovány po 18:55. Všechny změny od 18:55 byly 

sledovány a porovnávány.  
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Kódovací kniha a proměnné 

Mezi proměnnými v kódovací knize je na prvním místě datum. Dále užíváme typ 

média a zajímá nás, zda jde o internet, nebo televizi. Dále uvádíme název 

média. Pro internetové zpravodajství je podstatné, zda téma bylo zaznamenáno 

před, nebo po odvysílání televizních zpráv. Podstatnou proměnnou bylo 

umístění v agendě a též typ zprávy z pohledu zpracování. Zde nás zajímalo, 

zda lze téma zařadit mezi soft news, hard news, mezi selfpromo či tuto 

proměnnou nedovedeme určit. Další krok se ptal na to, zda internetové téma 

koresponduje s tématem v televizním zpravodajství. Následoval dotaz na to, 

zda téma bylo součástí internetové agendy ještě před odvysíláním televizních 

zpráv a zda bylo téma aktualizováno. Sada závěrečných dotazů směřovala 

k vlivu mezi televizním a internetovým zpravodajstvím, zda lze určit 

u jednotlivých témat vztah, a pokud ne, tak proč. Kompletní výpis knihy je 

uveden v příloze č. 1.  
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3. Výsledky výzkumu 
 

3.1. Počet kódovaných témat 

Do výzkumu bylo z reprezentativních důvodů zahrnuto celkem sedm médií, tři 

nejsledovanější, celoplošné televize a jejich večerní zpravodajské relace 

Události České televize, Zprávy FTV Prima, Televizní noviny TV Nova a čtyři 

internetové zpravodajské servery Aktuálně.cz, iDnes.cz, Lidovky.cz 

a Novinky.cz, které se věnují všeobecnému zpravodajství. Kódována byla 

všechna témata v televizním zpravodajství a nejdůležitější témata v agendě 

internetových zpravodajských serverů.  

Celkem bylo za jeden týden od 2. do 8. prosince 2014 nakódováno 646 témat. 

Počet témat na každý den je přímo úměrný událostem, které aktuální den 

přináší. S ohledem na fakt, že výzkum probíhal v období, kdy Českou republiku 

postihla ledovka, byl počet témat na začátku týdne o rovných 30 nižší než 

na jeho konci a v pondělí. Agenda z úterý 2. prosince přinesla 73 témat, a to 

hlavně díky přispění zpráv FTV Prima, jejíž zpravodajská relace byla až 

na sebepropagační příspěvky výhradně složená z reportáží týkajících se 

ledovky. Celkem se v uvedený den věnovalo 23 z celkových 73 témat ledovce 

a souvisejícím informacím.  

Jedním ze závěrů, na které se neptaly hypotézy, ale který data jasně odhalila, 

je, že je počet témat přímo úměrný aktuálnímu dění (schéma 3). Pokud se 

do popředí mediálního zájmu dostane významná událost, neváhají jí média 

věnovat většinu své agendy. Výše popsaná souvislost mezi významnými 

událostmi a počtem zpráv, které se k příjemcům dostanou, dokazuje i opětovné 

snížení témat v sobotu 6. prosince, kdy mediální agendu ovládly nové výbuchy 

v areálu ve Vrběticích. Média informovala o nové evakuaci, příčinách vzniklé 

situace a způsobech řešení. Kvůli tomu klesl počet témat na 90. Nedělní 

a pondělní agenda přinesla shodně nejvyšší počet témat, a to 103. 
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Schéma 3: Celkový počet témat internetové a televizní agendy znázorněný den po dni 

 

S ledovkou a úterním zpravodajstvím souvisí i jeden pozoruhodný fakt. Počet 

jednotlivých článků, které vydávala internetová média, byl vyšší než v období, 

kdy téma ledovky ustoupilo do pozadí. Tři ze čtyř internetových redakcí totiž 

v úterý 2. prosince při měření před 19. hodinou využily speciálních formátů, 

které nasazují pouze ve výjimečných případech. Aktuálně.cz a Lidovky.cz 

shodně nad svůj běžný obsah doplnily širokoúhlý formát obsahující fotografii 

a titulek článku, který zabíral celou šíři stránky (obrázky 1 a 2). IDnes.cz kromě 

formátu na celou šíři stránky přidal ještě deset textových odkazů, které byly 

vyskládány po celé šíři stránky přímo pod speciálním širokoúhlým formátem. 

Ten byl též složen z širokoúhlé fotografie a titulku článku.  
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Obrázek 1: Náhled homepage Lidovky.cz v úterý 2. 12. 2014 před 19. hodinou se 
speciálním širokoúhlým formátem. 

 

Všechny tyto speciální elementy byly v kódování pokládány za jedno téma až 

do místa, kde je oddělilo obsahově odlišné téma. Jediný iDnes.cz ponechal 

větší prostor tématu ledovka do druhého dne. Ještě při ukládání stránky 

ve středu 3. prosince se na webu vyskytuje titulek přes celou šíři stránky 

a doplňuje jej pět dalších nestandardních článků o ledovce. Již ovšem chybí 

výrazná širokoúhlá fotografie s titulkem, lze proto říci, že téma v agendě 

ve středu klesalo a postupně jej vytlačovala témata nová. Při záznamu stránky 

po 20:30 je již homepage iDnes.cz uvedena do běžného stavu a nevyskytují se 

na ní žádné speciální formáty (obrázek 3).  
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Obrázek 2: Náhled homepage Aktuálně.cz v úterý 2. 12. 2014 po 20:30 se speciálním 
širokoúhlým formátem. 

 

 

 

Obrázek 3: Náhled homepage iDnes.cz ve středu 3. 12. 2014 před 19. hodinou se 
zmenšeným speciálním formátem. 
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Kromě zkoumaných hypotéz výzkum ukázal zajímavý fakt. Množství témat, 

které agenda médií obsahuje, přímo úměrně kopíruje aktuální dění. Nastane-li 

mimořádná situace, věnuje se jí ve vyšší míře i mediální agenda. Tato 

skutečnost souvisí s kapacitou médií, kterou zmiňuje McCombs a která souvisí 

s limitem témat, které může přijmout do své agendy veřejnost, ale také média 

včetně těch on-linových [McCombs, 2009, strana 71].  

 

3.2. Vyhodnocení platnosti hypotéz 

Výsledky kódování ukázaly, že předpoklad, že se tematická agenda televizního 

a internetového zpravodajství významně překrývá, nelze zcela potvrdit.  

V daných médiích za sledovaný týdenní úsek došlo k protnutí v průměru 

ve 43 %, což se blíží polovině, ale má daleko k většině. Agenda domácích 

zpravodajských on-line médií je odlišná od televizní agendy. Televize vysílají 

v rámci svých večerních zpravodajských relací do jisté míry jiná témata, než 

pokládá ve večerních hodinách za důležité internetové zpravodajství.   

První hypotéza zněla: Témata na internetových zpravodajských serverech se 

významně zrcadlí k tématům ve vysílání večerních zpravodajských relací 

tuzemských televizí. Jde-li o významné zrcadlení, pak by se měla televizní 

a internetová agenda krýt ve více než polovině témat. Data jsou sbírána 

po jednotlivých dnech (schéma 4). Srovnání vychází z komparace odvysílaných 

televizních zpráv a zpravodajství, které zveřejnily internetové zpravodajské 

stránky po 20:30. Nadpoloviční hranici témat, která jsou shodná s televizními 

zprávami, překročí pouze v úterý, které je ovlivněno tématem ledovky. V úterý 

2. prosince se tematická agenda kryje s televizní v 52 %. Z 23 témat je 

ve zmíněný den 12 témat shodných. V ostatních sledovaných dnech se témata 

zrcadlí v rozmezí od 35 do 45 %. Týdenní průměr tak činí 43 %, což není 

bezvýznamné, ovšem toto číslo nedosahuje poloviny, proto musíme 

konstatovat, že se hypotéza plně nepotvrdila, lze hovořit o částečném 

potvrzení.   
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Schéma 4: Procentuální vyjádření počtu zrcadlících se témat v agendě televizí a internetu 

 

Další zkoumaná hypotéza se zabývala řazením témat v agendě. Řazení témat 

na internetových zpravodajských serverech se významně zrcadlí k řazení 

ve vysílání večerních zpravodajských relací tuzemských televizí. Jednotlivá 

témata se v agendě konkrétních médií objevovala vícekrát v různých 

modifikacích a v rozdílných souvislostech. Například Česká televize se 

k významným tématům vracela po polovině zpravodajské relace a věnovala jim 

více prostoru, často nabízela živé rozhovory, detailní analýzy a pestrou škálu 

úhlů pohledu. Internetové zpravodajské stránky články o tématu ledovky 

oddělovaly jinými články, čímž vlastně kopírovaly způsob referování 

v televizích. Pro určení míry zrcadlení bylo použito průměru. Témata, která se 

shodovala v agendě televizí i v agendě internetu, byla sečtena a průměry byly 

porovnány. Z výsledných denních rozdílů byl vypočten týdenní průměr ukazující 

rozdíl v pořadí témat.38 Bylo-li by umístění témat v agendě shodné, pak by se 

průměrný rozdíl v umístění rovnal nule. Pro potvrzení by bylo možné uznat 

i rozdíl mezi 0,1 a 1. Denní průměr se v sobotu 6. prosince dostal na průměrný 

rozdíl 2,5 a v úterý 2. prosince na 3, ale ani tato hodnota nelze vykládat jako 

shodná (schéma 5). Nejvyšší denní rozdíl mez televizním a internetovým 

řazením činil v pondělí 8. prosince 5,2. Rozdíly jsou natolik vysoké, že musíme 
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konstatovat, že umístění témat v agendě nekoresponduje, a hypotéza se proto 

nepotvrdila.   

 

 

Schéma 5: Srovnání průměrného umístění témat v agendě internetu a televize 

 

Třetí hypotéza předpokládala, že agenda internetového zpravodajství obsahuje 

mnohem více soft news než agenda zpravodajských relací tuzemských televizí. 

Pro potvrzení, nebo vyvrácení tohoto bodu bylo nutné nakódovat témata 

internetového a televizního zpravodajství a určit, která témata byla soft nebo 

hard. Jen ve výjimečných situacích nastala situace, že nebylo možné přesně 

určit hranici, proto bylo použito v kódování „nelze určit“. Častěji se však 

v případě televizního zpravodajství objevoval kód „self“. Selfem označujeme 

krátké, v tomto případě televizní, šoty, které poutají na další vysílání dané 

televize. Selfy nejsou zpravodajským formátem, přestože část zpravodajských 

prvků nesou. Bývají pouze útržkem zprávy, která neodpovídá ani na část 

základních zpravodajských otázek kdo, co, kdy, kde jak a proč?  [Osvaldová 

a Halada, 2002, strana 123], a tudíž nemají dostatečnou zpravodajskou 

hodnotu. Slouží pouze jako upoutání pozornosti diváka na další pořad, ovšem 

nedá mu ucelenou zpravodajskou informaci. Self je nejčastěji výrazně oddělen 

                                                                                                                                               
38

 V průměru bylo počítáno s maximálně jedním desetinným místem, v případě potřeby bylo 

zaokrouhleno na jedno desetinné místo.   
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grafikou, podbarven dramatickou hudbou a trvá jen několik málo vteřin. 

Označení self vychází z anglického „selfpromo“ neboli sebeprezentace. Ta se 

dostala do vysílání překvapivě často, v 6 % případů. Selfy byly počítány 

do celkového počtu příspěvků, ovšem nebyly kódovány, aby nezkreslily celkové 

výsledky. Budeme-li porovnávat čisté televizní zpravodajství a to internetové, 

dojdeme k závěru, že v průměru televize používají soft způsob informování 

v 33 % a internet z 36 %. Proto se tato třetí teze potvrdila. 

 

 

Schéma 6: Procentní vyjádření soft news v televizní a internetové agendě 

 

 

Čtvrtá hypotéza předpokládala, že televizní zpravodajství má s krátkým 

časovým odstupem vliv na agendu internetového zpravodajství. Pro potvrzení, 

nebo vyvrácení této hypotézy byly stránky ukládány před vysíláním televizních 

zpráv a přibližně hodinu po jejich skončení. Bylo nutné zjistit, které zprávy se 

objevují jak v agendě televizního zpravodajství, tak v agendě internetového, 

měřeného po 20:30. Nastala-li shoda, bylo nutné zjistit čas publikace. Byl-li text 

publikován před začátkem televizního zpravodajství a nebyl již poté 

aktualizován, nemohlo dojít k ovlivnění. Byl-li text zveřejněn nebo aktualizován 

po 18:55, pracovali jsme s takovým tématem dále. Finální kódování ukázalo, že 

u nadpoloviční většiny témat vliv neexistuje (u 52 %) anebo nelze určit (u 42 %). 

Vliv se prokázal u 6 % témat (schéma 6). Těm se budeme věnovat dále.  
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Schéma 7: Existence vlivu televizního na internetové zpravodajství 

 

Obecně ve sledovaném období mediální agendě dominovala témata ledovky 

a výbuchů munice ve Vrběticích. Nejvýraznější byla ledovka, která v úterý 

2. prosince naprosto ovládla mediální agendu. Ve většině případů bylo velmi 

komplikované prokázat, zda jsou zdrojem témat televizní zprávy. Byl-li uveden 

zdroj, často šlo o agenturní zpravodajství ČTK nebo Reuters, případně BBC 

či CNN.  

Ledovka přinášela do agendy tolik detailních informací, že nebylo možné 

rozklíčovat jejich zdroj. To potvrzuje předchozí zkoumání Nečase a Trampoty, 

kteří uvádějí za nejčastější zdroj tiskoviny, ale řadu zdrojů pokládají 

za nevyřčených [Nečas a Trampota, 2007].    

Vliv byl zaznamenán ve čtyřech případech. Vždy se jednalo o agendu České 

televize a byla v textu přímo přiznaná citací zdroje. Všechny výskyty se týkaly 

informací o výbuších ve Vrběticích, rovnoměrně se objevily na všech čtyřech 

sledovaných internetových zpravodajských stránkách, a to od pátku 

5. do neděle 7. prosince. Ve třech případech byla informace do článku přidána 

po odvysílání zpráv. Ve verzích před 18:55 se informace ve článku neobjevila, 

zatímco ze záznamu po 20:30 byly pasáže doplněny. Jeden článek celý vznikl 

až po odvysílání informace v České televizi.  
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Konkrétní případy prokázaného vlivu Událostí na internetovou agendu: 

Server Novinky.cz převzal v pátek 5. prosince od České televize informaci 

o nové evakuaci lidí z obcí v okolí vrbětických skladů. Z pohledu zpravodajství 

se jednalo o aktuální zprávu, o které televize informovala prostřednictvím 

moderátora a následně živého rozhovoru s reportérem na místě. Zpráva 

na stánkách Novinky.cz byla vydána odhadem 10 minut po zveřejnění 

v televizním vysílání a poté doplněna o podrobnosti ve 20:06. Kdy přesně se 

níže uvedená pasáž do článku dostala, nelze určit, ovšem v tomto případě se 

zdá být nanejvýš pravděpodobné, že celý text vznikl v závislosti na informacích 

České televize.  

 

Novinky.cz: Policie znovu evakuuje okolí muničního skladu, prý jde o život; 

vydáno 5. 12. 2014 v 19:18, aktualizováno 20:06.  

„Lidé z obcí Haluzice a Lipová na Zlínsku musejí znovu opustit své domovy. 

Policie začala s jejich evakuací v pátek večer, uvedla Česká televize.“ 

 

Česká televize, Události: Evakuace lidí v okolí Vrbětic; vysíláno 5. 12. 2014, 

moderátor Jakub Železný, v čase od 09:18 do 09:27 od začátku relace.39 

„Před chvílí policie oznámila, že obyvatelé Lipové a Haluzic na Zlínsku, dvou 

vesnic nedaleko dvou vybuchlých muničních skladů, musejí znovu pryč 

ze svých domovů.“  

 

Druhý vliv byl zaznamenán v sobotu 6. prosince na stránkách iDnes.cz. Téma 

se též věnuje muničním skladům u Vrbětic a shodně s předchozím případem, 

i zde je settlerem Česká televize. Vlastní zprávu, vydanou toho dne v 7:25 

doplnili dle aktualizace v 19:18 o informaci o počtu evakuovaných lidí. Byl-li 

ve zprávě další vliv, nelze prokazatelně určit.  

 

iDnes.cz: Muniční sklad ohlídá dalších 350 vojáků, Sobotka vyslechl naštvané 

místní; vydáno 6. 12. 2014 v 7:25, aktualizováno 19:18. 

„Podle ČT muselo domovy opustit více než dva tisíce lidí. Někteří využili 

vlastních aut a do hotelů dorazí později, nebo zůstanou u příbuzných.“ 
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Česká televize, Události: Evakuace lidí v okolí Vrbětic; vysíláno 6. 12. 2014, 

moderátorka Daniela Písařovicová, v čase od 0:34 do 00:38 od začátku 

relace.40 

„Dva tisíce lidí musely opustit své domovy.“ 

 

V neděli 7. prosince Události České televize zveřejnily výrok hejtmana reagující 

na kritiku ze strany Andreje Babiše, která zazněla v Otázkách Václava Moravce. 

Hejtmanův výrok pak citovaly dva internetové servery Aktuálně.cz i Lidovky.cz. 

Obě aktualizace proběhly více jak půl hodiny po odvysílání reportáže.  

 

Aktuálně.cz: Babiš osočil zbrojaře kvůli Vrběticím, firma ho chce žalovat; 

vydáno 7. 12. 2014 ve 13:26, aktualizováno 19:41.  

„Podle hejtmana ale nemohl být krizový stav vyhlášen, protože k tomu nebyly 

zákonné podmínky. ‚Stav nebezpečí se vyhlašuje jen v případě, že složky 

Integrovaného záchranného systému situaci nezvládají,‘ řekl Mišák pro Českou 

televizi.“ 

 

Česká televize, Události: Návrat evakuovaných z okolí Vrbětic; vysíláno 

7. 12. 2014 v čase od 11:32 do 11:38 od začátku relace.41 

„Stav nebezpečí se vyhlašuje jen v případě, že složky Integrovaného 

záchranného systému situaci nezvládají.“ 

 

Lidovky.cz: Babiš: Výbuch ve Vrběticích není náhoda, v noci tam prý byl majitel 

firmy; vydáno 7. 12. 2014, čas vydání neuveden, aktualizováno 20:25.   

„Podle hejtmana ale nemohl být krizový stav vyhlášen, protože k tomu nebyly 

zákonné podmínky. ‚Stav nebezpečí se vyhlašuje jen v případě, že složky 

Integrovaného záchranného systému situaci nezvládají,‘ řekl ČT.“  

 

Česká televize, Události: Návrat evakuovaných z okolí Vrbětic; vysíláno 

7. 12. 2014 v čase od 11:32 do 11:38 od začátku relace.42 

                                                                                                                                               
39

 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000101205 
40

 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000101206 
41

 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000101207 
42

 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000101207 
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„Stav nebezpečí se vyhlašuje jen v případě, že složky Integrovaného 

záchranného systému situaci nezvládají.“ 

 

Lidovky.cz se ve zmíněném článku dále odkazují na pořad České televize 

Otázky Václava Moravce, který v neděli od 12 hodin stanice vysílá: 

„Vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO) se domnívá, že druhý sklad 

ve Vrběticích na Zlínsku nevybuchl náhodou. Řekl to v neděli v Otázkách 

Václava Moravce.“ 

 

Dále v textu se objevuje odkaz také na páteční zpravodajství České televize: 

„Podle pátečních informací České televize čelil v roce 2010 vlastník firmy Petr 

Bernatík spolu se svým otcem žalobě kvůli údajně nelegálnímu vývozu zbraní 

na Slovensko.“  

 

S ohledem na výše popsané lze konstatovat, že hypotéza byla prokázána, je 

ale nutné dodat, že jediným ovlivňovatelem je v tomto případě zpravodajství 

České televize a její relace Události. Zároveň je třeba počítat s tím, že 

zohledňujme pouze přiznané citace a existuje 42 % témat, u nichž nelze 

průkazně určit, kdo je nastolovatelem agendy. Zůstává pouze nezodpovězeno, 

zda internetoví novináři své zpravodajství porovnávají pouze s Českou televizí 

a agendu TV Nova a FTV Prima nesledují proto, že obsahy jsou shodné 

s Českou televizí, nebo je důvod jiný, a stálo by zato jej objasnit.   
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Závěr 
Cílem práce bylo poukázat na vliv televizního zpravodajství na to internetové 

a v českém prostředí potvrdit, či vyvrátit poznatky zahraničních studií 

o intermediální agendě. Dosavadní domácí studie se věnovaly převážně 

tištěným médiím a televiznímu zpravodajství. Nejdetailněji pak mediální agendu 

zmapovali v letech 2007 a 2008 Markéta Škodová a Vlastimil Nečas v práci 

Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. 

Obsahová analýza, která by se zaměřila na intermediální agendu televizí 

a internetu, však chyběla. S ohledem na silně se rozvíjející zájem o tuto oblast 

zkoumání v zahraničí se nabízelo provést výzkum i v českém prostředí.  

Autorku zajímalo, zda je možné prokázat, zda pracují novináři z on-linových 

redakcí s televizním zpravodajstvím jako se zdrojem svých zpráv. Zároveň 

chtěla zjistit, zda existují rozdíly ve způsobu zpravování. Je internetová agenda 

v českém prostředí naplněna více soft zpravodajstvím než ta televizní?  

Výsledky kódování ukázaly, že předpoklad, že se tematická agenda televizního 

a internetového zpravodajství významně překrývá, nelze zcela potvrdit. 

V daných médiích za sledovaný týdenní úsek došlo protnutí v průměru ve 43 %, 

což se blíží polovině, ale má daleko k většině. Agenda domácích 

zpravodajských on-line médií je odlišná od televizní agendy. Televize vysílají 

v rámci svých večerních zpravodajských relací do jisté míry jiná témata, než 

pokládá ve večerních hodinách za důležité internetové zpravodajství.   

Další část této práce se věnovala řazení témat v mediální agendě, což 

koresponduje se základním kamenem první studie o nastolování agendy 

v Chapel Hill z roku 1972. Témata za jeden den byla za každý mediatyp 

zprůměrována a tato čísla vzájemně porovnána. Výsledný rozdíl pořadí zpráv 

na internetu a v televizi za celý týden činil 5,2. Tato hodnota udává, že mezi 

tematicky shodnou zprávou zveřejněnou na internetu a odvysílanou v televizi 

byl rozdíl pěti zpráv. Pro takto vysoký rozdíl je nutné konstatovat, že ani tato 

myšlenka nebyla potvrzena.    

Porovnání množství soft a hard news v agendě televizního zpravodajství 

a agendě internetových serverů přineslo potvrzení výzkumu News on the Web: 

Agenda Setting of Online News in Web Sites of Major Newspaper, Television 

and Online News Services, který tvrdí, že internetová agenda používá více soft 
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zpráv. Rozdíl četnosti soft news mezi oběma madiatypy sice činí pouhá tři 

procenta, musíme však učinit závěr, že internetové zpravodajství používá více 

soft news než televize.     

Poslední část práce se týkala porovnání obsahů těch témat, která byla 

zařazena jak do televizní, tak do internetové agendy. S celkových 

62 korespondujících témat za celý týden bylo možné prokázat, že zdrojem 

informací pro internet je televizní agenda ve čtyřech případech, tedy v šesti 

procentech. Přestože toto číslo není zásadně vysoké, byl zde prokázán 

jednoznačný vliv a tato teze byla též potvrzena. Je nutné dodat, že settlerem 

bylo ve všech čtyřech případech zpravodajství České televize a coby zdroj ji 

využily všechny čtyři zkoumané zpravodajské servery. Lze proto říci, že novináři 

v internetových redakcích sledují večerní zpravodajskou relaci České televize 

Události a v případě významného dění používají veřejnoprávní televizi jako 

přiznaný zdroj ve svých článcích. Ovšem v případě 42 % internetových témat 

nebylo možné rozklíčovat zdroj události. Témata se sice překrývala, obsah byl 

shodný s agendou televizí, žádná televize však nebyla v textech explicitně 

uvedena coby zdroj. I proto nemůžeme vyloučit, že zde existuje explicitně 

nepřiznaný vliv. Bez podpůrných dat ale zůstáváme pouze na poli domněnek.  

Přes veškerou snahu o co nejrelevantnější výsledek výzkumu této práce si je 

autorka vědoma limitů a hranic, jež v textu nepřekročila. Pro obecnější platnost 

závěrů by bylo vhodné podrobit média obsáhlejšímu pozorování, které by bylo 

rozprostřeno do delšího časového úseku. Kapacitní limity autorce nedovolily 

zmapovat celou agendu každé zkoumané internetové stránky. Agenda každého 

on-line média, počítáme-li pouze homepage, čítá několik desítek článků. 

Celková denní produkce článků u většiny stránek dosahuje stovek článků. 

A právě úvodní zúžení na nejdůležitější zprávy přineslo omezení, kvůli němuž 

nebylo počítáno se články a tématy, které byly umístěny v žebříčku důležitosti 

níže, na méně podstatných částech internetových stránek. Taková výzva ovšem 

patří celému výzkumnému týmu, a ne poli diplomové práce.   

V této práci byly pro ucelenost zpracovány čtyři internetové zpravodajské 

stránky, a to ty, které zveřejňují všeobecné zpravodajství a zároveň mají 

dlouhodobě nejvyšší návštěvnost, a tak nejsilnější vliv na veřejnou agendu. 

Velmi pozoruhodné by bylo doplnit práci o stránky ekonomického, regionálního 

a bulvárního zaměření.   
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Další sledování vzájemného vlivu mezi televizemi a internetovými servery, které 

jsou v českém prostředí zatím zmapovány jen velmi skromně, by bylo 

obohacující. Internetové zpravodajství má již za sebou překotnou fázi svého 

vzniku i relativně krátkého vývoje. Bylo by užitečné znát jeho zákonitosti nejen 

ze zahraničních výzkumů a rovněž by bylo velmi žádoucí potvrdit, nebo vyvrátit 

platnost studií také v českém mediálním prostředí.      
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Summary 
 

The aim of this thesis was to point out the influence of TV news on the internet 

one and confirm or disprove the findings of foreign studies of inter-media 

agenda in the Czech environment. The existing local studies were devoted 

mostly to print media and TV news. The media agenda was mapped 

in the biggest detail in 2007 and 2008 by Markéta Škodová and Vlastimil Nečas 

in the paper Public and media agenda: a comparative analysis 

of the thematising of public sphere. The content analysis which would focus 

on inter-media agenda the televisions and the internet was missing. With regard 

to the strongly growing interest in this area of study abroad it was appropriate 

to carry out research in the Czech environment as well. 

The author was wondering whether it is possible to prove whether 

the journalists from online redactions consider the TV news as a source of their 

news. At the same time, she wanted to determine whether there are differences 

in the way of reporting. Is the internet agenda in the Czech environment filled 

with soft news more than the TV one? 

Results of the coding showed that the assumption that the thematic agenda 

of the TV and internet news overlap significantly cannot be completely proved. 

In the mentioned media in the monitored week, the intersection occurred 

on average in 43%, which is close to half; however, it is far from the majority. 

Agenda of the domestic online news media is different from the television 

agenda. To some extent, televisions broadcast in their evening newscasts 

different topics than the internet news consider important in the evening news. 

Another part of this thesis was devoted to listing of topics in the media agenda, 

which corresponds with the cornerstone of the first study of agenda-setting 

in Chapel Hill from 1972. The topics per one day were averaged for each media 

type and these numbers were compared to each other. The resulting difference 

of the ranking of the topics on the internet and on television for the whole week 

was 5.2. This value indicates that there was a difference of five reports between 

a report published on the internet and a thematically identical report 

broadcasted on television. For such a high contrast, it is necessary to state that 

even this idea has not been confirmed. 
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Comparing the amount of soft and hard news in TV news agenda 

and the agenda of internet sites brought a confirmation of the research News 

on the Web: Agenda Setting of Online News in Web Sites of Major Newspaper, 

Television and Online News Services which states that internet agenda uses 

more soft news. The difference in frequency of soft news between the two types 

of media is just three percent; however, it can be concluded that the internet 

news use more soft news than television. 

The last part of the thesis focused on comparing the contents of those topics 

that were included in both the television and internet agenda. With the total 

of 62 corresponding topics for the whole week it was possible to prove that 

the television agenda is the source of information for internet in four cases, 

i.e. six percent. Although this number is not significantly high, both clear 

influence and this argument were confirmed. It must be noted that the settler in 

all four cases was the TV news of the Czech television and all four examined 

news websites used it as a source. It can therefore be said that journalists 

in the internet redactions monitor the evening newscast Události of the Czech 

television and in the case of significant events use public television 

as a confessed source in their articles. However, in the case of 42% of internet 

topics it was impossible to decipher the source of the event. Although the topics 

overlapped and the content was consistent with the agenda of television, 

no television was explicitly mentioned in the texts as the source. Therefore, 

it is not inconceivable that there is explicitly covert influence. Without supporting 

data it remains only an assumption though. 

Despite all the efforts to achieve the most relevant result of this research work, 

the author is aware of the limits and boundaries that the text does not exceed. 

For the general validity of the conclusions, it would be good to carry out more 

comprehensive observation of the media which would cover a longer period 

of time. Capacity limits did not allow the author to map the entire agenda 

of each monitored website. Agenda of each online media, if we count only 

the homepage, includes several dozen articles. The total daily production 

of the articles for most sites reaches hundreds of articles. And it was the initial 

narrowing of the news to the most important news brought restrictions, because 

of which articles and topics that were placed below in the ranking, on less 
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substantial parts of the websites, were not included. However, such a call 

addresses the whole research community and not a thesis. 

In this thesis, four internet news sites were processed for the sake 

of coherence; it was those that publish general news and also have the highest 

attendance in the long term and thus the strongest influence on the public 

agenda. It would be very interesting to complement the thesis with the websites 

of economic, regional and tabloid character. 

Further investigations into the mutual influence between televisions and internet 

websites, which are mapped only poorly in the Czech environment yet, would 

be rewarding. Internet news has been through a galloping stage of its creation 

and relatively short development and it would not only be useful to know 

its patterns from foreign researches, it would also be highly desirable to prove 

or disprove the validity of the studies in the Czech media environment. 
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Seznam příloh 
Příloha č. 1: Kódovací kniha kvantitativní obsahové analýzy (kódovací 

kniha) 

Přílohy 
 

Příloha č. 1:  Kódovací kniha kvantitativní obsahové analýzy 

 
1. Datum publikace  
Úterý 2. 12. 2014     1 
Středa 3. 12. 2014     2  
Čtvrtek 4. 12. 2014     3 
Pátek 5. 12. 2014     4 
Sobota 6. 12. 2014     5 
Neděle 7. 12. 2014     6 
Pondělí 8. 12. 2014     7 
 
2. Typ média 
televize    1 
internet    2 
 
3. Název média 
FTV Prima    1  
TV Nova    2 
Česká televize   3 
Aktuálně.cz    4 
iDnes.cz    5 
Lidovky.cz    6 
Novinky.cz    7 
 
4. Čas uložení internetové stránky 
před televizním zpravodajstvím   1 
po odvysílání televizního zpravodajství  2  
 
5. Umístění v agendě 
pořadí 1, 2, 3, 4...  
 
6. Typ zprávy z pohledu zpracování 
hard   1 
soft   2 
self   3  
nelze určit  4 
 
7. Koresponduje internetové téma s tématem v televizním zpravodajství 
ano     1 
ne     2 
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nelze určit    99 
 
8. Bylo téma součástí internetové agendy před vysíláním televizního 
zpravodajství? 
ano     1 
ne     2 
nelze určit    99   
 
9. Bylo téma aktualizováno? 
ano     1 
ne     2 
nelze určit    99 
 
10. Existuje vliv mezi televizními a internetovými zprávami? 
ano     1 
ne     2 
nelze určit    99 
 
11. Proč nelze určit vztah? 
vydáno před 18:55     1 
vydáno do 19:10     2 
žádná z televizí není uvedena jako zdroj  3 
nerelevantní      99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


