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Abstrakt 

Diplomová práce „Analýza zpravodajství českých periodik během 

prezidentských voleb v roce 2013 v ČR“ zkoumá, jakým způsobem deníky Mladá fronta 

DNES, Lidové noviny a Hospodářské noviny rámcovaly předvolební kampaň. Dále se 

zaměřuje na míru dodržování kritérií nestrannosti v mediálních obsazích. Analyzovány 

jsou rovněž texty s „otevřenou podporou“. Teoretická část nastiňuje typické rysy vztahu 

mezi médii a politikou a hlavní teoreticko-metodologická východiska pro výzkum 

rámců a objektivity. Představen je koncept mediálního rámcování jako „roztříštěného 

paradigmatu“ i objektivita jako nedosažitelný ideál. Nedílnou součást teoretické části 

tvoří zahraniční výzkumy a studie Českého rozhlasu, jejichž závěry posloužily při 

samotné analýze. 

Cílem výzkumu, provedeného kombinací kvantitativní a kvalitativní obsahové 

analýzy, bylo zjistit, jak české deníky zareagovaly ve svém obsahu na přímé 

prezidentské volby spojené s fenoménem „endorsement“. Kvantitativní část analýzy cílí 

na dominantní rámce a hlavní témata spojená s volbami objevující se v mediálních 

obsazích. Dále se soustředí na to, do jaké míry deníky prezentovaly kandidáty 

v neutrálním světle. Důraz klade rovněž na vyváženost zpravodajství. Kvalitativní část 

analýzy se pak zaměřuje na samotnou „otevřenou podporu“. Zkoumány jsou argumenty, 

jimiž se periodika snažila ospravedlnit svá doporučení volit Karla Schwarzenberga. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The thesis „Analysis of the Czech Periodicals' News Coverage of the 2013 

Presidential Elections in the Czech Republic“ examines how the daily newspapers 

Mladá fronta DNES, Lidové noviny and Hospodářské noviny framed the election 

campaign. It also focuses on the degree of compliance with the criteria of impartiality in 

media contents. Texts with the endorsements are also a part of the analysis. The 

teoretical part draws the typical features of the relationship between the media and 

politics and the main theoretical and methodological basis for research of the frames 

and objectivity. It also introduces the concept of media framing as „fragmented 

paradigm“ and objectivity as an unattainable ideal. Foreign researches and a study of 

Český rozhlas are an integral part of the theoretical section. Their conclusions were 

used in the analysis itself. 

The aim of the research carried out by means of a combined quantitative and 

qualitative content analysis was to determine how Czech daily newspapers responded in 

their content to direct presidential elections associated with the phenomenon of 

endorsement. Quantitative analysis focuses on the dominant frames and key issues 

associated with elections occurring in media contents. Further, it focuses on the extent 

to which journals presented candidates in the neutral way. The emphasis is also on the 

balance of news. The qualitative part of the analysis then focuses on the very 

endorsements and examines the arguments which the journals sought to justify their 

recommendations to elect Karel Schwarzenberg. 
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formách. Předmětem analýzy bude také otevřená podpora určitému kandidátovi 

(angl. endorsement). 

 

V práci využiji především odborné články vztahující se ke Spojeným státům  

a zemím západní Evropy. Při obsahové analýze zaměřené na rámce budou 

využity dříve uskutečněné výzkumy zabývající se rámcováním předvolebních 

kampaní ve zpravodajství. 
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Cílem mé diplomové práce bude analýza mediálních výstupů během prvních 

přímých prezidentských voleb v České republice. Zaměřit se chci na několik 

aspektů těchto voleb. Zaprvé, zda podobně jako ukázaly výzkumy v jiných 

zemích, i české deníky zobrazovaly volební klání převážně jako závod. Zadruhé 

mě bude zajímat, jestli deníky věnovaly pozornost více obrazu kandidátů, nebo 

jejich politickým programům, a zda upřednostňovaly negativní témata spojená  

s osobnostmi kandidátů. Sledovat budu, zda došlo vzhledem k těmto výzkumným 

otázkám ke změnám chování médií po vyhlášení výsledků prvního kola. 

 

Ve druhé části práce se pak zaměřím na předpojatost ve zpravodajství 

vybraných deníků a na fenomén otevřeného vyslovení podpory jednomu  

z kandidátů šéfredaktorem nebo částí redakce. Jedná se o specifický rys těchto 



 
 

přímých prezidentských voleb. Zatímco v zemích západní Evropy a ve Spojených 

státech se jedná o vcelku běžný jev, v Česku jde o výjimečnou situaci.  

V neposlední řadě se pak zaměřím rovněž na samotná prohlášení – zanalyzuji  

a porovnám, jakými argumenty média otevřenou podporu zdůvodňovala. 

 

Klást si budu tyto výzkumné otázky: Byly volby v médiích zobrazovány převážně 

z pohledu takzvaného „závodního rámce“ (horse-race)? Upřednostňovala 

periodika obrazy kandidátů před jejich politickými programy? Nabízela vybraná 

periodika převážně negativní témata spojená s osobnostmi kandidátů? 

Objevovaly se ve zpravodajství vybraných periodik znaky předpojatosti? Jaké 

argumenty pro svou otevřenou podporu jednotlivého kandidáta média 

prezentovala? 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se 

stručnou charakteristikou jejich obsahu): 

I. Úvod 

II. Zpravodajské obsahy a politika 

           1. Zpravodajství a mýtus 

Podkapitola bude zaměřena na mýty objevující se ve zpravodajství, a to  

v souvislosti s politiky. Zmíněn bude kupříkladu James Lule a jeho typologie 

čítající 7 mýtů, jež se nejčastěji objevují. 

           2. Prezentace politiků ve zpravodajství 

V této podkapitole bude vysvětleno, jak média zařazováním politických aktérů do 

tematického kontextu formují jejich reprezentaci, důležitým bodem bude 

stereotypizace politiky.  

III.    Rámce a rámcování ve zpravodajství 

Podkapitoly budou obsahovat definici rámců a rámcování, jejich typologii  

a vysvětleno bude i mediální rámcování jako proces. Zmapuji problémy, jež se 

vztahují k definici tohoto konceptu. Poukážu také na souvislost mezi 

nastolováním agendy atributů a rámcováním (angl. framing). 

             1. Definice konceptů (Entman)  

             2. Mediální rámcování jako proces 

              3. Typologie rámců (obecné a specifické) a rámcování (tematické, 

epizodní) podle de Vreese 

              4. Vztah teorie agenda-setting (primárně v souvislosti s tzv. nastolováním 

agendy atributů) a konceptu rámcování  

IV. Média v době volebních kampaní – dosavadní výzkumy 

Tyto podkapitoly budou shrnovat metody a závěry již uskutečněných výzkumů 

zaměřených na média (primárně periodika) a jejich chování v době voleb. Jednat 

se bude veskrze o obsahové analýzy tisku v různých zemích vztahujících se  

k období od 19. století až do současnosti. Shrnuty budou aspekty, v nichž se 

chování médií lišila, i aspekty, v nichž se naopak podobala, a to se zaměřením na 

rámce. 

             1.  Prezidentská kampaň v Rumunsku v roce 2009 (Cârstea) 

V této podkapitole bude představen výzkum zaměřený na prezidentskou kampaň 

v Rumunsku – to, jakým způsobem tři hlavní periodika zobrazovala události 

spojené s kandidáty. 

             2. Případ Kanada – tisk v 19. století během voleb (Koerber) 

Podkapitola bude věnována výzkumu, jenž testuje, zda se kanadský tisk 

zaměřoval v 19. století spíše na osobnosti kandidátů a jejich obraz než na jejich 

politické programy a diskusi o zásadních tématech.              



 
 

             3. Mediální rámcování voleb do Europarlamentu v roce 2009 

Podkapitola bude zaměřena na výzkum, jenž sleduje, jak média pokryla volby do 

Evropského parlamentu. Zkoumá, který ze čtyř ve výzkumu definovaných rámců 

se objevoval nejčastěji. 

V. Normativní požadavky na zpravodajství 

             1. Role médií v demokratických společnostech 

Podkapitola bude stručným úvodem do problematiky normativních požadavků 

kladených na zpravodajství, a to v souvislosti s předvolebními kampaněmi (např. 

objektivně informovat voliče během předvolebních kampaní a diskutovat  

o důležitých tématech).  

             2.  Předpojatost a její hranice 

Ke zkoumání předpojatosti v článcích, k němuž dojde v analytické části, je třeba 

definovat pojem předpojatost. Vycházet budu hlavně z Entmanovy typologie, 

která rozlišuje celkem tři typy předpojatosti a zároveň ji odlišuje od tendenčnosti 

(angl. news slant). Čtyři základní formy zpravodajské předpojatosti vymezil 

rovněž McQuail. 

             3. Stranickost a otevřené vyjádření podpory  

Podkapitola bude obsahovat definice anglických pojmů „partisanship“  

a „endorsement“. Věnována bude rovněž stranickému tisku v dobách 

Československa a změnám, jež přišly se sametovou revolucí v roce 1989. Zmíněna 

bude tradice otevřené podpory na Západě a výzkumy s ní spojené. 

 

VI.    Výzkum – metody 

              1. Vzhledem ke zvolení obsahové analýzy jako nejvhodnější metody pro 

výzkum týkající se chování periodik – se zaměřením na rámce – v době voleb, 

bude tato podkapitola věnována právě této metodě. 

             2. Ve druhé části se bude jednat o analýzu nestrannosti.  

              3. Ve třetí části půjde o textuální analýzu argumentů, jež šéfredaktoři či 

redakce využili ke zdůvodnění podpory daného kandidáta, a to v rámci 

kvalitativního výzkumu. Metoda bude přiblížena v této podkapitole. 

VII.    Vlastní analýza 

Tato kapitola bude zaměřena na kontext, cíle výzkumu, výběrový vzorek, 

metodologii, zjištění a jejich interpretaci a podle těchto bodů bude členěna na 

podkapitoly. 

VIII.   Závěr 

Vymezení podkladového materiálu (např. tituly a období, za které budou 

analyzovány): 

V práci budou analyzovány novinové obsahy týkající se voleb, které byly 

publikovány v období čítajícím dva týdny před volbami a v období mezi prvním  

a druhým kolem, a to na stránkách deníků Lidové noviny, Hospodářské noviny, 

Právo, Mladá fronta DNES a Blesk. 

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

Výzkum bude proveden kombinací kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy. 

V první fázi půjde o kvantitativní obsahovou analýzu zaměřenou na vybrané 

charakteristiky, a to v souladu s výzkumnými otázkami. Dále půjde o analýzu 

nestrannosti. 

Následně provedu kvalitativní textuální analýzu zaměřenou na argumenty, jimiž 

média zdůvodňovala otevřenou podporu kandidátům. 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho 

zpracování; u všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2–5 řádků):  



 
 

CÂRSTEA, Andreea Elena. Framing the 2009 Presidential Elections Electoral 

Campaign Coverage in Opinion Articles. Journal of Media Research. 2012, Vol. 5, 

Issue 2, pp. 96–107. 

Výzkum se věnuje prezidentské kampani v Rumunsku, využívá jako teoretickou oporu 

agenda-setting a koncept framing. Autorka zkoumá, jakým způsobem tři hlavní 

periodika zobrazovala volební události, přičemž předpokládá, že média nabídla hlavně 

negativní interpretaci – zaměřila se na konflikt a sekundární témata spojená  

s charakterem kandidátů spíše než na jejich politické programy. 

Explaining campaign news coverage: How medium, time and context explain 

variation in the media framing of the 2009 European Parliamentary elections. 

Conference Papers – International Communication Association. 2011 Annual 

Meeting, pp. 1–35. 

Výzkum sleduje, jak média pokryla volby do Evropského parlamentu s tím, že 

závislými proměnnými jsou 4 charakteristické rámce, jež média použila k informování 

o volbách, a to ve stylu konfliktu, ve stylu strategie kandidátů, ve stylu takzvaného 

„horse–race“(především volební průzkumy) a ve stylu metacoverage – tedy toho, jak 

se média věnovala interakcím mezi politickými hráči a médii. 

KOERBER, Duncan. Style over Substance: Newspaper Coverage of Early Election 

Campaigns in Canada, 1820–1841. Canadian Journal of Communication. 2011, 

Vol. 36, Issue 3, pp. 435–453. 

Výzkum se zabývá kritikou médií, podle níž se média zaměřují spíše na osobnosti 

kandidátů, jejich image než na jejich politické programy a diskusi o zásadních 

tématech. Autor na základě obsahové analýzy kanadských periodik z 19. století 

dochází ke zjištění, že se média takto chovala už v předminulém století s tím rozdílem, 

že politika v té době nebyla zcela medializována. 

KENT, Kurt; DAVIS, Dennis. Framing Theory and Research: Implications for the 

Practice of Journalism. Conference Papers – International Communication 

Association. 2006 Annual Meeting, pp. 1–27. 

Odborný článek se zabývá dosavadním výzkumem rámcování. Podle autorů je nutné 

položit si otázku, zda články mají být vždy objektivní. Autoři prosazují možnost, aby 

vznikla nová žurnalistická tradice – takzvaný „framing journalism“. Tvrdí přitom, že 

rámce jsou nutné, aby lidé textu porozuměli. Novináři by se měli v tomto ohledu radit 

s odborníky zabývající se výzkumem framingu. 

ENTMAN, Robert M. Framing: toward clarification of a fractured paradigm. 

Journal of Communication. 1993, 43 (4), pp. 51– 58.  

Základní text týkající se multidisciplinární teorie rámcování. Definuje proces 

rámcování a samotné rámce a zabývá se tím, jakým způsobem rámce vznikají a jak 

jsou manifestovány v textu. 

McQUAIL, Denis. Media performance: mass communication and the public 

interest. repr. London: SAGE Publications, 1995, 1999, 350 pp., ISBN 0-8039-

8295-x. 

Publikace se mimo jiné věnuje normativním požadavkům na zpravodajství, jako je 

objektivita, vyváženost a nestrannost. Autor zároveň definuje čtyři základní formy 

předpojatosti – angažovanou podporu („partisanship“), propagandu, nezáměrnou 

předpojatost a ideologii. 

BENOIT, William L. News Coverage of Political Campaigns.  Communication in 

Political Campaigns, 2007, pp. 177–212. 

Studie zkoumá výsledky výzkumů zabývajících se obsahem různých médií během 

politických kampaní a dochází k závěru, že lidé se z médií častěji dozvídají, jak si 

daný kandidát vede (rámec horse-race), než o charakteru kandidátů a jejich politickém 

http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9Ksqa3Sbek8YDn2KyL5t%2fgWLGlr0ytqK5JsZaxUrOpuEuwlr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7TLaosk2urLJIpOLfhuWz4Yuk2uBV89zmPvLX5VW%2fxKR57LO0Ubemtki3p6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&hid=121
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9Ksqa3Sbek8YDn2KyL5t%2fgWLGlr0ytqK5JsZaxUrOpuEuwlr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7TLaosk2urLJIpOLfhuWz4Yuk2uBV89zmPvLX5VW%2fxKR57LO0Ubemtki3p6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&hid=121


 
 

programu. 

DE VREESE, Claes H. News framing: Theory and typology. Information Design 

Journal & Document Design, 2005, Vol. 13, Issue 1, pp. 51–62. 

Autor v textu definuje rámcování jako proces, představuje typologii rámců (obecné vs. 

specifické tématické rámce) a uvádí, co všechno tvoří rámce. Jedná se o shrnutí 

informací o rámcích na základě předchozích studií, jež se framingu věnovaly. 

ENTMAN, Robert M. Framing Bias: Media in the Distribution of Power. Journal 

of Communication. Mar2007, Vol. 57, Issue 1, pp. 163–173. 

Tento článek navrhuje integrovat poznatky vytvořené díky výzkumu framingu, 

primingu a teorii agenda-setting prostřednictvím systematického úsilí  

o konceptualizaci a pochopení jejich důsledků pro politickou moc. Entman se v tomto 

článku zabývá rovněž definicí předpojatosti a tendenčního zkreslení (angl. news slant). 

BEDNAŘÍK, P.; JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Praha: Grada, 2011, první vydání, 439 s., ISBN 978-80-247-3028-8 

Kniha přináší chronologicky řazený vhled do vývoje českých médií na pozadí obecně 

charakterizovaného historického kontextu ve světě a v českých zemích. Zachycuje 
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Úvod 

První přímé prezidentské volby v České republice vyvolaly ve společnosti 

značné emoce. Argumenty, proč volit určitého kandidáta, přitom nemuseli hledat jen 

občané. Debaty se vedly v lednu roku 2013 i v redakcích. Nakonec některé z nich došly 

k závěru, že otevřeně podpoří jednoho z kandidátů. K tomuto kroku se odvážily 

z deníků Hospodářské noviny a Lidové noviny, týdeník Respekt a zpravodajský web 

Aktuálně.cz. Všechna zmíněná média podpořila předsedu TOP 09 Karla 

Schwarzenberga (TOP 09). Redakce Deníku podpořila před prvním kolem Jiřího 

Dienstbiera (ČSSD) a Přemysla Sobotku (ODS). Fenomén „otevřené podpory“ je dobře 

známý v západních zemích. Využívají ho běžně britská i americká média. Tato forma 

stranění by ovšem vždy měla být jasně oddělena od zpravodajské části. Jak ale ukázaly 

předchozí výzkumy, média často nedokážou přinášet skutečně objektivní zpravodajství 

a uchylují se místo toho k nabízení zpráv obsahujících známky předpojatosti (Fico; 

Freedman, 2008; Kahn; Kenney, 2002). Může jít o negativní či naopak pozitivní 

hodnocení kandidáta nebo třeba o prostor, jenž média danému politikovi věnují. 

Řada výzkumů se v uplynulých letech zaměřila na to, jak média pojímají 

předvolební kampaně. Ukázalo se, že se u médií objevuje tendence zvýznamňovat 

v souvislosti s volebním procesem i osobnostmi politiků určité aspekty. Závěry 

mnohých analýz zní, že média nejčastěji rámcují volby jako závod a konflikt, přičemž 

důraz kladou na negativní aspekty kampaní (Cârstea, 2009; Okigbo, 1992). Média také 

věnují větší pozornost ososbnostním rysům a stylu kandidátů než jejich vizím 

a politickým programům (Koerber, 2011). 

Jedním z cílů této práce proto bylo analyzovat, jakým způsobem vybrané české 

deníky Mladá fronta DNES (MF DNES), Lidové noviny (LN) a Hospodářské noviny 

(HN) rámcovaly prezidentské volby. Analýza se zaměřila rovněž na dodržování kritérií 

nestrannosti v mediálních obsazích daných periodik. Do výzkumu byla zahrnuta také 

samotná prohlášení šéfredaktorů, tedy texty s „otevřenou podporou“. Práce je 

strukturovaná do pěti hlavních kapitol. První kapitola se zabývá obecně vztahem mezi 

médii a politikou. Vykresleny jsou základní teoretické přístupy a trendy spojené se 

zobrazováním politiky v mediálních obsazích. Druhá kapitola představuje teoreticko-

metodologická východiska analýzy nestrannosti s důrazem kladeným na objektivitu, 

složky nestrannosti a jejich porušování, tedy stranickost a předpojatost, a možnosti 

výzkumu. Nastiňuje rovněž historii stranického tisku v českých zemích a současné 
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trendy. Třetí kapitola cílí na rámcování – problém s definicí konceptu, typologii rámců 

a konkrétní výzkumy rámcování voleb médii. Čtvrtá kapitola se týká nastavení samotné 

analýzy. Poslední, pátá kapitola představuje hlavní zjištění a jejich interpretaci, diskusi 

a budoucí výzkum.  

Oproti tezi došlo v práci k několika změnám. Počet výzkumných otázek se 

u kvantitativní obsahové analýzy rámců a nestrannosti po načtení odborné literatury 

zdvojnásobil z pěti na deset, a to z důvodu efektivnějšího využití nasbíraných dat. 

U vzorku bylo prodlouženo období na interval mezi 13. prosincem 2012 a 26. lednem 

2013. U původního období, které čítalo čtyři týdny, hrozilo, že by nasbíraná data 

nestačila k vyvození relevantních závěrů. Zredukován byl totiž počet vybraných deníků 

z pěti na tři. Zahrnuta byla pouze periodika, která otevřeně podpořila jednoho 

z kandidátů (Lidové a Hospodářské noviny) nebo vystoupila proti některému 

kandidátovi (Mladá fronta DNES). Právě u těchto deníků bylo třeba zaměřit se na to, do 

jaké míry dokázaly v mediálních obsazích dodržet kritéria nestrannosti. 
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1. Média a politika 

1.1 Definice pojmů „média“ a „politika“ 

1.1.1 Média jako komunikační prostředky 

Latinský výraz „médium“ představuje něco či někoho, jehož úkolem je 

zprostředkovávat. V oborech zaměřených na mezilidskou nebo sociální komunikaci jde 

o médium/média komunikační, tedy prostředky, jejichž úkolem je přenos určitého 

sdělení. Výraz médium v sobě ukrývá mnohoznačnost, každý si pod ním může 

představovat něco jiného. Může se jednat o určitý druh technologie, ale i fyzickou 

osobu (Jirák a Köpplová, 2009: 36). Existují proto rozličné typologie médií, z nichž 

bych zmínila tu, která definuje média tím, jak napomáhají zajištění komunikace. 

Základní typ představují primární média, jež zahrnují přirozený jazyk a neverbální 

prostředky komunikace. Následují sekundární média, která již nezachovávají jednotu 

času a místa a umožňují záznam sdělení, stejně jako jeho přenos na delší vzdálenost. 

Mezi sekundární média patří mimo jiné písmo, telefon, ale i počítačové sítě. Vzhledem 

k problematice, jíž se tato diplomová práce věnuje, jsou nejrelevantnější terciární 

média, která vznikla díky potřebě dopravit informace z jednoho centra co nejvíce 

uživatelům daného média. Rozhlasové a televizní vysílání a periodický tisk s vysokým 

počtem prodaných výtisků jsou hlavními představiteli masových médií
1
. V současné 

době jsou na vzestupu kvartární média, která fungují zejména díky rozvoji internetu, 

počítačových technologií a digitalizace. Jde zejména o internetová média, vyhledávače 

či blogy (Jirák a Köpplová, 2009: 39–40). 

1.1.2 Politika a konflikt 

Mnoha významů
2
 nabývá rovněž výraz „politika“, jenž vznikl z řeckého slova 

polis, tedy město. Občanu-voliči se asi při představě politiky nejčastěji vybaví 

parlamentní, prezidentské či komunální volby, billboardy pověšené v rámci 

předvolebních kampaní, bouřlivé jednání sněmovny nebo korupční a jiné skandály 

                                                      
1
 Masová média charakterizuje zejména dostupnost široké veřejnosti, jejich popularita, obsahová 

univerzálnost, aktuálnost nabízených obsahů a jejich průběžné změny (Jirák a Köpplová, 2009: 21). Tato 

média se vyznačují rovněž vysokým komerčním potenciálem a ve vztahu k moci mohou být využita jako 

nástroje manipulace (Jirák a Köpplová, 2009: 40). 
2
  V tomto směru Rosůlek hovoří o trojdimenzionálním pojetí politiky, kde termíny polity, politics 

a policy označují různé dimenze politiky. Výraz polity je přitom jakýmsi jednacím rámcem politky - 

oblastí, v níž působí politické ideje a ideologie. Termín politics představuje procesuální dimenzi, v níž se 

objevují střety, interakce a procesy. Policy je pak obsahovou dimenzí politiky - oblastí, kde se z idejí 

stávají konkrétní opatření (Rosůlek et al. In Cabada; Kubát a kolektiv, 2004: 53-54). 
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spojené s politiky. Podle Přemysla Rosůlka ale nelze pochopit, co to je politika, bez 

porozumění mnoha dalším pojmům jako hodnoty, ideologie či demokracie apod. 

Rosůlek zároveň poukazuje na možnost pokusit se termín vysvětlit na pozadí různých 

protikladů a konfliktů. „Politika je sférou, v níž je přítomné neustálé napětí mezi 

„vládnoucí“ (politika shora) a „emancipační“ (politika zdola) politikou. Politiku takto 

můžeme pochopit jako umění zajistit a realizovat organizaci veřejného života“ (Rosůlek 

et al. In Cabada; Kubát a kolektiv, 2004: 45). Rozpor pak panuje mezi zastánci 

normativního pojetí politiky, tvrdícími, že jde o hledání „spravedlivého řádu“, 

a zastánci deskriptivní definice politiky, kteří termín vysvětlují jako obchod zaměřující 

se na regulaci konfliktů o hodnoty“ (Rosůlek et al. In Cabada; Kubát a kolektiv, 2004: 

45). Pří definování politiky nelze vynechat pojetí sociologa Maxe Webera, jenž ji 

spojuje prioritně s mocí, s řídící činností. Podle Webera je politika „úsilím o podíl na 

moci nebo ovlivňováním dělby moci, a to jak mezi státy, tak i v rámci jednoho státu“ 

(Weber, 1990). 

1.2 Vztah médií a politiky 

1.2.1 Politická komunikace a její proměny 

1.2.1.1 Hranice politické komunikace 

S mocí bezesporu souvisí politická komunikace, kterou lze vymezit jako „soubor 

komunikačních aktivit, jehož aktéry jsou politické organizace, obyvatelé státního 

útvaru, v němž se politika odehrává, a média“ (McNair, 2007: 6). Jirák s Köplovou ještě 

přidávají význam ekonomických subjektů (Jirák a Köpplová, 2009: 349). Všichni tito 

aktéři mají své vlastní zájmy a snaží se získat co největší podíl na moci, aby mohly být 

jejich potřeby a přání uspokojeny. Politika na druhou stranu není ve všech případech 

spojena pouze se snahou získat moc. Lze ji pojmout i jako umění vládnout či správu 

věcí veřejných. Určit hranice, kde se politická komunikace stává podmnožinou 

komunikace, proto není snadné (Svobodová, 2005: 3). Třeba Brian McNair považuje za 

zásadní charakteristiku politické komunikace „účelovou komunikaci o politice“, jejíž 

součástí jsou 1) všechny formy komunikace, které používají politici a političtí aktéři za 

účelem dosažení specifických cílů, 2) komunikace o těchto aktérech a jejich aktivitách, 

obsažená v reportážích, úvodnících a ostatních formách mediálních diskusí o politice 

(McNair, 2003; Nečas, 2009). 
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1.2.1.2 Základní teoretické přístupy 

Na proces politické komunikace můžeme pohlížet z více stran. Mezi základní 

přístupy lze počítat ten objektivistický a konstruktivistický. Objektivistický přístup
3
 

má za to, že svět existuje reálně, a popírá jeho závislost na myslících subjektech. Lidé 

jsou tedy pasivní – nepodílejí se na vytváření reality. S touto představou pracuje 

objektivní žurnalistika, jež se snaží co nejpřesněji odrážet dění ve světě. Zprávy podle ní 

existují nezávisle na mediálních organizacích a média mohou sloužit jako jakési zrcadlo 

společnosti. Naproti tomu z hlediska konstruktivistického přístupu
4
 se člověk podílí na 

vytváření skutečnosti aktivně. Každý má totiž jiný subjektivní pohled na svět – 

ovlivňuje ho dosavadní poznání a zkušenosti zakódované v jazykových systémech. Tyto 

předobrazy posléze utvářejí naše představy světa (Nečas, 2009). Podle 

konstruktivistických teorií mohou být média v reflektování reality jen těžko objektivní. 

Sama ji totiž vytváří (Tuchman, 1978). 

1.2.1.3 Mediatizace politiky 

Vlastimil Nečas (2009) připomíná, že odborníci, v jejichž centru pozornosti je 

politická komunikace, se v posledních letech zaměřují, spíše než na „statické modely 

komunikace“, na takzvanou mediatizaci. Jesper Strömbäck (2008) tento termín 

vysvětluje jako proces vzájemného ovlivňování a přizpůsobování se mezi politickými 

aktéry a médii. Jan Jirák média v tomto směru obhajuje: „Jakkoliv si veřejnou 

komunikaci přizpůsobují, možná až deformují – tak ji fakticky umožňují. Současné 

společnosti jsou tak složité organismy, že ve skutečnosti nemají jinou možnost 

komunikace než právě a jedině masová a síťová média – tak tedy vpravdě umožňují 

politický a ekonomický život společnosti, umožňují například organizování tak 

složitých procesů, jako je rozhodování o rozdělení moci ve volbách“ (Jirák, 2005a).  

Vztah médií a politiky v západních zemích (ve spojitosti s mediatizací) zařadil 

mezi šest nejdůležitějších oblastí zájmu politické komunikace třeba Eric Louw. Mezi 

další počítá 1) nárůst „spin-doktorů“ (osob starajících se o to, aby veřejnost na určitou 

událost, osobnost, organizaci apod. pohlížela požadovaným způsobem) a využívání 

public relations v politice, 2) vztah mezi mediálním pokrytím a politickou praxí, 

3) vývoj politické žurnalistiky, 4) politiky využívající různé mediální formy 

                                                      
3
 Objektivní přístup má svůj původ v pozitivistické tradici 19. století (A. Comte), jež se zaměřovala 

v první řadě na ověřitelná fakta. 
4
  Teorie sociálního konstruktivismu je spjata především s publikací Sociální konstrukce reality, která 

poprvé vyšla v šedesátých letech minulého století. Jejími autory jsou Thomas Luckmann a Peter Berger. 
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a 5) otázku, jak televize změnila podstatu politiky (Louw, 2005). Dostupnost médií 

a jejich čím dál větší rozmanitost má dopad na občany i v tom smyslu, že se – 

bombardováni novými a novými zprávami – mohou cítit informačně přesyceni. Jirák 

(2005a) k tomu říká: „Míra mediatizace – tedy prostoupení života společnosti 

i jednotlivce médii – je zřejmě nejvyšší za celou dobu existence člověka.“ Důsledky 

mediatizace pro společnost shrnuje Winfried Schulz takto: 1) Extenze (rozšíření) 

hranic komunikace je spojená s překonáváním omezení spojených s časem 

a prostorem. 2) Substituce (nahrazení) znamená, že média mají možnost nahradit 

společenské činnosti a instituce a zároveň se zasloužit o proměnu jejich povahy. 

3) Amalgamace (slučování) souvisí s čím dál hlubším prolínáním médií s každodenním 

životem lidí. 4) Akomodace (přizpůsobení) znamená, že média jsou pouhou svou 

existencí příčinou určité společenské změny (Schulz, 2004). 

1.2.2  Role médií v politické komunikaci 

1.2.2.1 Média jako prostředníci mezi politiky a veřejností 

Stejně jako jde o moc v politice, i média mají moc ovlivňovat v menší či větší 

míře dění na politické scéně, stejně tak i témata
5
, jimž veřejnost věnuje pozornost, či 

dokonce mínění veřejnosti. Jejich role
6
 je v mnoha ohledech nezastupitelná. Přestože 

s masovými médii přišla snaha především co nejvíc publikum zabavit, média nadále 

v první řadě zprostředkovávají lidem informace všeho druhu, takže i ty, jež se týkají 

politiky. Zároveň jsou mnohdy média pro lidi jediným zdrojem informací. Jirák 

konstatuje: „Velká většina občanů prožívá politický život společnosti a své země 

zpovzdálí, jako pozorovatelé, prostřednictvím tištěných médií, rozhlasů a televizí – tedy 

pouze skrze jeden typ veřejné manifestace“ (Jirák, 2001: 203).  

Informace z médií ovšem neslouží jen občanům, ale i samotným politikům, kteří 

se tak jejich prostřednictvím dozvídají, jaká je nálada ve společnosti ve vztahu k jejich 

osobám či politickým stranám. Kromě toho se mohou do médií dostat vlastním úsilím 

díky dopředu oznámeným tiskovým konferencím či jiným akcím
7
. „Pro politické strany 

a politiky je žádoucí být co nejčastěji v médiích, neboť k mediální realitě politiky má 

                                                      
5
  Konceptu nastolování témat médii (angl. agenda-setting) bude věnována část třetí kapitoly. 

6
 Podle McQuaila dokážou média především rychle informovat, získat si a usměrňovat pozornost 

veřejnosti, přesvědčovat a ovlivňovat chování a uspořádávají výklady reality. Propůjčují také status 

a legitimitu (McQuail, 1999). 
7
 Tomáš Trampota ve své publikaci Zpravodajství hovoří o takzvané pseudoudálosti. Jde o událost 

zinscenovanou za účelem následné mediace. Není spontánní a může mít manipulační charakter 

(Trampota, 2006). 
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publikum snazší přístup než k podstatě politiky (politická jednání na všech úrovních, od 

politiky komunální k parlamentní)“ (Jirák, 2006). Politici se z tohoto důvodu snaží 

působit při vystupování v médiích co nejlépe – dávají si záležet na mimice, gestech 

a způsobu vyjadřování, aby svůj obraz vylepšili. 

1.2.2.2 Média ve vztahu k demokracii a hodnotám společnosti 

Denis McQuail ve své publikaci Úvod do teorie masové komunikace rozlišuje 

dva modely fungování médií – dominantní a pluralitní. V rámci dominantního 

modelu může být na média nazíráno jako na instituce, jejichž účelem je sloužit nějaké 

jiné instituci. Často jsou ovládána nějakou malou skupinou mocných. Taková média pak 

nabízejí pohled na svět právě této skupiny a vyznačují se menší kritičností. Pluralitní 

model je naopak spojen s demokracií, média jsou v tomto modelu nakloněna kritice 

a nabízejí více pohledů na svět či určitou událost (McQuail, 1999a). Postavení médií je 

v tomto smyslu považováno za indikátor demokratičnosti politických poměrů. S tím 

souvisí i pojetí médií jako „hlídacích psů demokracie“ (angl. watchdog role), podle 

něhož by média měla být schopna kritiky a zároveň automaticky nabízet širokou škálu 

různých názorů
8
. Skutečná nezávislost médií ovšem mnohdy není zajištěna, jak 

upozorňuje ve své stati Nový pohled na masová média a demokracii James Curran. 

Köpplová s Jirákem k této problematice říkají: „Masová média jsou 

v liberálnědemokratických poměrech vnímána jako instituce svobody projevu a veřejné 

komunikace“ (Jirák a Köpplová 2009: 111). Média mohou podle nich hrát na jednu 

stranu ve společnosti roli stabilizátora
9
, tedy potvrzovat stávající a uznávané 

společenské hodnoty, nebo naopak v řadě případů působit destruktivně proti nim. 

V neposlední řadě mohou média hodnoty rovněž měnit či vytvářet hodnoty zcela 

nového charakteru. Ty se pak mohou snažit prosazovat na úkor stávajících (Jirák 

a Köpplová, 2006). 

                                                      
8
 „Vymezit skutečně plnou nezávislost médií na vládě je možné pouze jejich zakotvením na volném trhu. 

Pakliže se ale média již jednou stanou předmětem veřejné regulace, ztratí jako hlídací psi svůj stisk 

a mohou být dokonce proměněna na pouhého vrčícího rotvailera ve službách státu“ (Curran, 2000: 119). 
9
 Teun van Dijk hovoří o funkci médií, která udržuje stávající mocenské poměry, tedy podpoře 

dominantních vrstev na úkor menšin (van Dijk, 1988). 
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1.2.3 Média a politické systémy 

1.2.3.1 Čtyři teorie tisku 

Vzájemný vztah médií a politiky, respektive základních typů společnosti k úloze 

médií, byl předmětem zájmu slavných Čtyř teorií tisku autorů Fredericka S. Sieberta, 

Wilbura Schramma a Theodora Petersona (1956), kteří zvolili k této problematice 

normativní přístup. Výsledkem jejich studie se staly čtyři teorie fungování 

vzájemného vztahu mezi médii (v tomto případě tiskem) a politickým 

uspořádáním – teorie liberální, autoritářská, sovětská a sociální odpovědnosti. Autoři 

se přitom zaměřili zejména na Spojené státy, Velkou Británii a Sovětský svaz, a to 

v době studené války.  Tito autoři pokládali média bezpodmínečně za závislou 

proměnnou vůči politickým a sociálním strukturám, což posléze kritizovali zejména 

Daniel C. Hallin a Paolo Mancini, kteří ze studie vycházeli. Čtyři teorie tisku jsou 

každopádně v současné době mnoha odborníky považovány za zastaralé. 

1.2.3.2 Modely Hallina a Manciniho 

Nejnovější modely vztahu mediálních a politických systému představili Hallin 

a Mancini ve své publikaci Comparing Media Systems. Jedná se o srovnávací analýzu 

sledující rozdíly a podobnosti systémů celkem v osmnácti zemích západní Evropy 

a Severní Ameriky. Vztah politiky a médií považují autoři za výsledek historického 

vývoje, jenž ve společnosti nabývá systémové podoby (Hallin a Mancini, 2008). 

Modely byly vytvořeny na základě srovnání těchto prvků: 1) vývoje masového trhu, 

2) politického paralelismu
10

, 3) vývoje profesionalismu žurnalistiky a za 4) úrovně 

a povahy intervence do mediálního systému. Hallin a Mancini rozlišují 

1) středomořský model, tedy model polarizovaného pluralismu, pro něhož je typický 

slabý nebo žádný vývoj masového tisku, vysoká míra politického paralelismu, slabá 

úroveň profesionalizace a silné státní intervence, 2) severo/středoevropský neboli 

demokraticko-korporativistický model vyznačující se vysokými náklady tisku, 

vysokou mírou politického paralelismu, ovšem se silnou autonomií novináře, silnou 

profesionalizací a silnými zásahy státu, přitom však s ochranou svobody slova 

a 3) severoatlantický/liberální model, který se vyznačuje brzkým rozvojem masového 

tisku, slabým politickým paralelismem, silnou profesionalizací a dominancí trhu.  

                                                      
10

 Termín politický paralelismus můžeme chápat jako typ/intenzitu propojení médií a politiky v daném 

státě. Projevuje se mimo jiné na modelu řízení vysílání médií veřejné služby (Hallin a Mancini, 2008). 
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V rámci diplomové práce se budu věnovat analýze toho, jak česká média (tisk) 

zobrazovala kandidáty na prezidenta, proto by bylo vhodné uvést, k jakému modelu 

patří právě Česká republika, tedy jak je český mediální systém propojen se systémem 

politickým. Bylo by nasnadě říci, že vzhledem ke společné historii s Německem či 

Rakouskem bude České republice nejblíže demokraticko-korporativistický model. Jan 

Jirák s Tomášem Trampotou ale v předmluvě k Systémům médií v postmoderním světě 

poukazují na to, že severo/středoevropský model vyznačující se i významným 

stranickým tiskem by se hodil pouze k Československu zhruba do poloviny 20. století, 

kdy jej během nacistické a komunistické éry nahradil spíše model středomořský. 

Naopak po roce 1989 je zde tendence k modelu liberálnímu. Jirák s Trampotou posléze 

své úvahy uzavírají s tím, že „český model“ má prakticky prvky všech výše zmíněných 

modelů (Jirák a Trampota In Hallin a Mancini, 2008). 

Co se týká politického paralelismu, Jirák s Trampotou poukazují na určitou 

politickou inklinaci předních českých deníků, která se může projevovat 

v mediálních obsazích zejména na způsobu výběru zdrojů, témat i zobrazování 

politických aktérů (Jirák a Trampota In Hallin a Mancini, 2008: 17). Oba mediální 

odborníci zároveň upozorňují, že k zařazení deníků na osu pravice-střed-levice 

neexistují adekvátní data. Na druhou stranu lze celostátní deníky na osu rozmístit 

alespoň na základě politické inklinace jejich čtenářů. Vycházejí při tom z údajů 

MML-TGI ČR, z nichž vyplynulo, že nejpravicovější deník představují Hospodářské 

noviny, hned za ním se umístila Mladá fronta DNES a Lidové noviny. Středopravý je 

potom bulvární Blesk a k levici tíhne deník Právo. 

1.3 Zpravodajské obsahy a politika 

1.3.1 Pojem zpravodajství a produkce obsahů 

 

Politická témata plní dennodenně první stránky novin, hlavní televizní relace 

i třeba zprávy v rádiu. Pro tuto diplomovou práci je stěžejní, jakým způsobem zobrazuje 

politiky tisk. Primárně jsem se zaměřila na zpravodajskou část tisku, je tedy třeba 

definovat, co to vůbec zpravodajství znamená. Kupříkladu Tomáš Trampota (2006) ho 

definuje jako „specifický mediální žánr s výjimečným postavením, jenž reflektuje 

aktuální dění ve společnosti, šíří informace i fakta, ale i normy a hodnoty dané 
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společnosti“. Důležité přitom je, aby lidé dokázali rozeznat, kde končí zpravodajská 

část a kde začínají komentáře
11

.  

Aby se určitá událost vůbec zprávou stala, musí mít určité vlastnosti
12

, jež 

nejčastěji splňují právě události spojené s děním na politické scéně či spjaté 

s individuálními „lidskými osudy“. Na tvorbě zpráv se podílí velké množství lidí – od 

redaktorů, jejichž úkolem je vytvořit text, přes fotografy, kteří jim dodávají svůj 

materiál, až po šéfredaktory a jiné vedoucí schvalující finální podobu zpráv. Takových 

osob samozřejmě v procesu produkce zpráv figuruje mnohem víc. V rámci mé 

diplomové práce je nejdůležitější podívat se na to, jak média konstruují realitu a jaké 

zprávy posílají přes takzvané gatekeepery
13

 směrem ke svému publiku. Zajímat mě 

budou mimo jiné i zdroje, z nichž novináři čerpají, a to v souvislosti s dodržováním 

normativních požadavků kladených na zpravodajská média. 

1.3.2 Mýtus ve zpravodajství 

Na podobu výsledné zprávy působí řada vlivů, měla by ale být zachována snaha 

reflektovat události ve světě co nejpřesněji
14

. Zpravodajství na druhou stranu také 

opakovaně vypráví příběhy, jež jsou si navzájem podobné, což má na podobu zprávy 

nesporně vliv. V tomto smyslu hovoříme o mýtu. Podle Rolanda Barthese (2004: 107) 

mýtus představuje „systém komunikace, sdělení, nikoli pojem či idea. Je to určitý 

modus signifikance, určitá forma. Nedefinuje se předmětem svého sdělení, ale tím, 

jakým způsobem toto sdělení vyslovuje“. Mýty zároveň tvoří určitý ve společnosti 

obecně známý soubor. Toto uskupení mýtů můžeme nazývat mytologickým archetypem 

(Holub, 2011:8). Ve zpravodajství tak lze stále dokola pozorovat ty samé typy postav, 

které se objevují v podobných situacích a mají mezi sebou podobné vztahy. To je 

důležité pro pochopení, jakým způsobem jsou politici ve zpravodajství zobrazováni. 

Zřejmě nejznámější typologii mýtů, které se ve zpravodajství objevují, sestavil 

James Lule (2001). Jde o 1) oběť, 2) obětního beránka), 3) hrdinu, 4) dobrou 

matku, 5) podvodníka, 6) jiný svět, 7) potopu. Každá zpráva přitom může obsahovat 

                                                      
11

 Pojmem zpravodajství můžeme také rozumět část novin, která má za úkol informovat. Publicistické 

a zpravodajské oddíly mají být zřetelně odděleny (Osvaldová, Halada a kolektiv, 2007). 
12

 Westerståhl a Johansson hovoří o takzvaných zpravodajských hodnotách, mezi něž počítají 

1) důležitost zprávy, 2) dramatičnost, 3) přístup a 4) ideologii. 
13

 Gatekeeper je osoba, jejímž úkolem je rozhodovat, která zpráva se dostane do médií a která naopak 

zůstane zapomenuta. Při výběru bývá ovlivněn řadou faktorů, mezi něž patří třeba jeho vlastní vědomosti 

a zkušenosti, poptávka čtenářů po určitém typu zpráv, ale i nastavená pravidla v rámci mediální 

organizace či ideologie (Trampota, 2006). 
14

 Normativními požadavky na zpravodajství se budu více zabývat ve druhé kapitole. 
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mýtů víc a mohou se vzájemně doplňovat. Zmínit Lulovu typologii má v rámci této 

práce význam z toho důvodu, že se s mýty ve spojení s politikou setkáváme každý den, 

aniž bychom si to třeba uvědomovali. Takzvanou obětí může být třeba politik, jehož 

ideály v rozhovoru pro nějaké noviny jiný politik napadl. Poté se rozvíří debata na 

stránkách jiných deníků, která si „napadeného“ politika všímá a vytvoří z něj oběť. 

Hrdinou pak může být politik, který se kupříkladu zasazuje o boj proti korupci 

a v tomto ohledu je často tiskem prezentován. To se samozřejmě neděje jen na poli 

tisku. Ustálenost způsobu vyprávění příběhů v podobě zpráv je vlastní obecně všem 

médiím. 

1.3.3 Reprezentace politiků ve zpravodajství 

Média nereprezentují lidem realitu náhodně. Tomáš Trampota (2006) popisuje 

proces takto: „Média mají sklon některé aktéry zpravodajských příběhů znázorňovat 

určitým ustáleným způsobem, čímž vytvářejí jejich mediální reprezentace“. Neustálým 

opakováním média navíc tyto reprezentace posilují. Vliv na jejich formu přitom má 

i kultura a společnost. Ty ale zase zpětně ovlivňují reprezentace (Hill, 2012: 15). 

Vzhledem k ustálenosti způsobu zobrazení a vztahu k realitě rozlišujeme celkem tři 

úrovně reprezentace. 1) Typem se rozumí opakovaná prezentace určitého projevu. 

Dochází přitom k posilování nějaké vlastnosti, jež se posléze opakuje rovněž u dalších 

představitelů tohoto typu – může jít třeba o politika jako takového či zkorumpovaného 

politika. 2) Archetyp souvisí s mýty. Je to opakující se reprezentace spojená hlavně 

s kulturou dané společnosti a jejími hodnotami. Jako příklad může posloužit souboj 

dobra a zla („čistý“ politik versus politik spojovaný se skandály). 3) Stereotyp je pro 

tuto práci nejrelevantnější. Je to zjednodušená a zkreslená opakující se reprezentace 

(Trampota, 2006).  

Stereotypní zobrazování je často spojováno kupříkladu s Romy žijícími 

v chudobě. Mě ovšem bude zajímat zobrazování politiků. Ti jsou často prezentováni 

v konfliktní situaci, ať už jde o televizní debatu, nebo jejich výměnu argumentů, o níž 

poté informují deníky na svých stránkách. Za snahou zjednodušit charakteristiku daných 

aktérů a situací, v nichž se nacházejí, stojí hlavně omezený čas a prostor, který mají 

redaktoři a další tvůrci zpráv k dispozici (Trampota, 2006). To může mít na vnímání 

společnosti negativní dopad. Jirák v tomto ohledu varuje před takzvanou mediální 
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„naturalizací“ předkládaných hodnot
15 

a říká: „Pozitivem existence stereotypů je, že 

umožňují hledat podobnosti mezi novým a již zažitým. Díky nim není třeba řešit každou 

situaci jako novou a jedinečnou. Obtíž je v tom, že stereotypy právě pro svou 

zjednodušující povahu mohou být i nebezpečné, jelikož mohou obsahovat předsudky“ 

(Jirák, 2005b). 

1.3.4 Nové trendy: Infotainment a změny s ním spojené 

Média se řídí takzvanou „mediální logikou“. Právě ta určuje, zda se daný politik 

v novinách objeví a v jakém rámci (Jirák a Köpplová, 2009: 34–348). Na to, jakým 

způsobem zpravodajská média prezentují a přenášejí informace, má vliv řada faktorů. 

Asi nejdůležitější z nich představují v současnosti dopady postupující komercializace
16

, 

která s sebou přináší ekonomickou závislost médií na různých subjektech. Mediální 

logika tak postupem času doznává změn. Jednou z nejvýznamnějších novinek je nástup 

takzvaného infotainmentu
17

 čili zezábavňování. Řada žurnalistů se odklání od svého 

dřívějšího cíle, jímž bylo v první řadě získat informaci a zprostředkovat ji publiku. 

Namísto toho vytvářejí zprávy primárně zábavné a jednoduché, které se dobře 

prodávají. Neil Postman k problematice čím dál častější situace, kdy média plní zábavní 

funkci, říká, že už je v podstatě „všechno jen showbyznys“ (Postman, 1999). Se 

zezábavňováním úzce souvisí postupný proces bulvarizace, tedy odklon seriózních 

médií od základní funkce, jíž je zprostředkování ověřených informací, k nabízení 

senzací a skandálů, u kterých lidé nemusejí přemýšlet (Osvaldová, Halada a kolektiv, 

2007: 35). 

Novináři si s příchodem zezábavňování kladli otázku, jak zprávy zatraktivnit, 

aby se publikum média, pro něhož pracují, co nejvíce rozšířilo. Kees Brants přitom 

mezi hlavní obsahové složky zezábavňování počítá 1) personalizaci, 2) dramatizaci 

a 3) depolitizaci zpráv, ale i 4) preferování negativních zpráv před zprávami 

pozitivními (Brants, 1998: 321–323). V souvislosti se zezábavňováním se také objevují 

                                                      
15

 Jirák (2005) popisuje mediální „naturalizaci“ předkládaných hodnot jako proces, kdy média nabízejí 

lidem obsahy, na něž se vážou určité hodnoty. Tyto hodnoty lidé následně považují za něco 

samozřejmého. 
16

 Komercializací médií se rozumí proces, kdy se média orientují primárně na zisk. Peníze získávají 

v první řadě z reklamy. Na té jsou soukromá média většinou existenčně závislá. Tento proces odstartoval 

již v 19. století s příchodem bulvárního tisku. 
17

 Výraz infotainment vznikl spojením anglický slov information, tedy informace, a entertainment čili 

zábava. Označuje zpravodajské relace, kde je užitečnost nějaké informace pro občana upozaděna na úkor 

zajímavosti (Osvaldová, Halada a kolektiv, 2007: 92). V diplomové práci budu používat dále jeho český 

ekvivalent - zezábavňování. 
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v médiích čím dál častěji celebrity. Současně dochází k trivializaci politických témat 

(Jirák, Köpplová, 2009: 349). To může mít kupříkladu dopad na dostatečnou 

informovanost občanů před volbami. Lutz Hagen podotýká: „Média věnují mnohem 

méně pozornosti politickým tématům nebo stanoviskům jednotlivých kandidátů, 

přestože podobné informace mají pro příjemce vyšší relevanci, jsou pro něj důležitější 

při volebním rozhodování“ (Hagen, 2004: 54).  

Vzhledem k povaze mého výzkumu, který bude primárně zaměřený na způsob 

zobrazování politiků během předvolební kampaně v periodikách, považuji za nezbytné 

tyto body více rozvést. Výzkumy spojené s těmito trendy představím posléze ve třetí 

kapitole, kde se budu dopodrobna věnovat předvolebním kampaním a jejich 

znázorňování médii (tiskem). 

1) Personalizace politiky znamená, že se zprávy čím dál víc zaměřují na 

konkrétní osoby, které upřednostňují před tématy. Do popředí se tak dostává zejména 

osobní život politika, ať už jde o jeho zdravotní problémy, románky, rodinné záležitosti 

jako svatbu nebo pohřeb nebo skandály různého typu (Jirák a Köpplová, 2009: 349). Na 

politiky to má dopad v tom smyslu, že se musejí na každém kroku starat o svou pověst, 

aby byl jejich mediální obraz co nejlepší a veřejnost jim byla nakloněna. John Corner 

hovoří dokonce o fenoménu takzvané „mediované osobnosti“. (Corner 2003: 67n, 

Hájek, 2011/2012).  

2) S důrazem kladeným na charakter a vzhled politiků souvisí také trend 

nazývaný estetizace politiky. Třeba Mira Sotirovičová a Jack McLeod tvrdí: 

„Osobnosti kandidátů, jejich styl převzaly místo na prvních stránkách novin. Publikum 

tak odvrací pozornost od důležitých témat a přístupů politiků (kandidátů) k zásadním 

politickým otázkám“. (Sotirovičová a McLeod, 2008: 28). Politické názory například 

kandidáta na prezidenta tak často nemají pro média takový význam. Dochází k jakémusi 

zboření hranic mezi politikou a osobním životem politika, kdy se do popředí dostává to 

druhé.  

3) Média se také mnohdy snaží politiky zobrazovat v konfliktních situacích, ať 

už jde o pouhé výměny argumentů ve sněmovně, nebo méně časté urážky, či dokonce 

fyzické útoky. Média tak konají v rámci takzvané dramatizace politiky. Právě konflikt 

a drama se objevují na vrcholných pozicích žebříčku zpravodajských hodnot
18

. 

                                                      
18

 Těmito hodnotami, díky kterým se podle Galtunga a Rugeové (1965) stávají události nejčastěji 

zprávou, jsou: negativita/pozitivismus, konflikt/drama, senzace/kuriozita, personalizace, blízkost, 

elity/celebrity, aktualita, významnost, drama (Hill, 2012: 19). 
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Zdramatizovat situaci ovšem mohou i pozitivní emoce jako nadšení z výhry nebo 

překvapení (Jirák a Köpplová, 2009: 348). Jak ale ukázaly předchozí výzkumy, média 

mají tendenci politiky zobrazovat spíše ve spojitosti s konflikty, a to zejména pokud jde 

o předvolební kampaně
19

 (např. Cârstea, 2009). 

4) Jak již bylo v této kapitole nastíněno, média se čím dál častěji ocitají v roli 

baviče. Politika je tak často pojímána jako zábava. V tomto smyslu hovoříme 

o takzvaném depolitizování politiky, kdy se výměna relevantních politických názorů 

dostává do pozadí (Jirák a Köpplová, 2009: 348). 

2. Teoreticko-metodologická východiska analýzy vybraných 

složek objektivity 

2.1 Principy zavedené v liberálních demokraciích 

 
Společnost má s médii vždy spojena určitá očekávání týkající se jejich chování. 

Tato očekávání a následná hodnocení závisejí na mnoha faktorech. Jinak jsou 

normativní požadavky na média nastaveny například v totalitním státě, jinak ve státě, 

v němž se ustavila liberální demokracie. I v rámci jednoho typu systému ovšem lze 

rozpoznat mezi státy rozdíly podmíněné odlišnou historií, kulturou a samozřejmě 

i politickým vývojem (Trampota, 2006). Vzhledem k tomu, že právě liberální 

demokracie se po sametové revoluci v roce 1989 etablovala i v České republice, budu se 

dál věnovat požadavkům na média s ním spojeným.  

U očekávání spojených s médii v rámci liberálních demokracií lze ale nalézt 

dva principy, které se všude opakují, a to důraz na svobodu projevu a odpovědnost 

médií vůči společnosti. Podle Denise McQuaila tyto principy odrážejí hodnoty 

moderních západních společností, mezi něž zahrnuje svobodu, rovnost, spravedlnost, 

solidaritu a řád (McQuail, 1999a). Média tedy mají jednat tak, aby dodržovala princip 

společenské zodpovědnosti – například nedávala zbytečně větší prostor extremistům. 

Pro tento druh režimu je ale rovněž typický požadavek na média, aby byla takzvanými 

„hlídacími psy demokracie“, jak už bylo řečeno v první kapitole. Média mají tedy 

kontrolovat stát, a to „prostřednictvím neovlivňovaného, nezávislého prezentování 

informací a názorů“ (Trampota, 2006). 

                                                      
19

 Více ve třetí kapitole věnované výzkumům zaměřeným na předvolební kampaně a samotné kandidáty 

a jejich rámcování médii. 
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Vzhledem k velkému množství požadavků, jež se vztahují k různým úrovním 

mediálního systému, se nebudu podrobně věnovat všem, nýbrž se zaměřím pouze na ty, 

které se vážou k mému tématu. Zajímat mě proto budou požadavky vztahující se 

k mediálním obsahům ve zpravodajství. 

2.2 Objektivita 

2.2.1 Dva základní přístupy k objektivitě 

Zásadní, a přitom často diskutovanou normou vztahující ke způsobu zpracování 

informací a výsledným mediálním obsahům je objektivita. Tuto normu můžeme 

pojmout jako 1) užití faktů a vytvoření zprávy, která co nejvěrněji odráží realitu nebo 

2) řadu žurnalistických postupů, které mají zajistit, aby se výsledná podoba zprávy 

zakládala co nejvíc na pravdě (Trampota, 2006). 

2.2.2 Objektivita a její složky 

Jeden z neznámějších teoretických konceptů objektivity, který ji rozděluje na 

dvě základní složky, vytvořil Jörgen Westerståhl (1983): 

1) Faktičnost se skládá ze dvou kritérií. První je kritérium pravdivosti. Zprávy 

mají nabízet přesná a úplná fakta – jde o věcnou správnost výpovědi. Druhé kritérium 

potom představuje relevance. 

2) Nestrannost se rovněž skládá ze dvou kritérií. Tím prvním je požadavek 

vyváženosti, tedy zajištění rovného přístupu aktérů do zpráv. Druhým kritériem je 

neutrální prezentace daných aktérů. 

2.2.3 Objektivita jako nedosažitelný ideál 

Požadavek objektivity je pro zpravodajská média stále těžší dodržet. Média vždy 

byla pod tlakem, který přicházel z více stran. Čím víc jim ale jde o zisk, tím víc jsou 

závislá na inzerentech, jimž jde rovněž v první řadě o prosperitu. Jsou tu také politici, 

kteří se neustále snaží své názory protlačit do médií a zajistit si zároveň co nejlepší 

mediální obraz. Vydavatelé pak chtějí prodat co nejvíc novin a uspokojit tak své 

majitele (Boháčková, 2006: 45). Zájmy těchto jednotlivců nebo skupin jdou navíc často 

proti sobě. V redakcích se tak sice novináři o objektivitu snaží, v řadě případů ale 

zvítězí právě tlaky „seshora“, kterým jde pouze o zisk. Piotr Legutko (2012) podotýká: 

„Veřejné mínění postupně přijímá fakt, že média nejsou transcendentní skutečností, 

která se vznáší nad reálnými zájmovými skupinami.“ Řadě médií jde v současné době, 
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kdy ve světě doznívá krize, doslova o to, aby přežila. Ustát tlaky a zůstat zcela 

nezávislými je proto pro ně velmi obtížné. Trampota (2006) zároveň konstatuje, že 

objektivita je vždy relativní, a to z toho důvodu, že redaktor má právo nějakou 

informaci vydat jako zprávu. A vždy musí vybrat něco do titulku, zmínit něčí názor jako 

první a něčí až jako druhý. Trampota považuje objektivitu za „strategický rituál“. Ten 

má prioritně zabránit, aby se redaktoři dopouštěli chyb a dostávali pod palbu kritiky. 

Role takzvané objektivní žurnalistiky v současné době upadá. Už v 60. a 70 

letech minulého století se začala objevovat snaha nelpět na objektivitě za každou cenu 

a nalézt jinou cestu
20

, jíž by se mohli novináři vydat. Milan Šmíd (2011) k tomu říká: 

„Nové pojetí objektivity novinářské práce, která se chápe jako vztah mezi novinářským 

sdělením a realitou, se rozšířilo o pojem podstatnosti, významnosti (essentiality), což je 

však subjektivně a sociálně definovaný pojem.“ O to, co je skutečně významné, se proto 

často vedou ve společnosti spory. Hodnocení médií vztahující se k objektivitě pak může 

vypadat u každého jednotlivce více či méně rozdílně. Veřejnost zároveň často ani 

nechce v médiích slyšet odlišný názor od toho svého. Piotr Legutko (2012) říká: 

„Veřejnost hledá spíše média, která ji budou posilovat v daných názorech, než 

vystavovat konfrontaci s odlišnými přístupy.“ 

2.2.4 Objektivita a výzkum 

Zkoumat, zda média dokázala vyprodukovat objektivní zprávu, přitom není 

snadné. Tomáš Trampota připomíná, že z finálního mediálního obsahu nelze vyčíst, zda 

byla kritéria spojená s tou normou splněna. Jak už bylo řečeno, vztahují se totiž nejen na 

obsah, ale i na proces jeho utváření (Trampota, 2012). Je ale možné zkoumat alespoň 

některé prvky. Já se ve svém výzkumu zaměřím jednak na to, jak byli politici ve 

zpravodajských obsazích vybraných českých deníků prezentováni, jednak na rámce, 

které média v souvislosti s předvolebními kampaněmi využila. 

2.3 Předpojatost 

2.3.1 Fenomén předpojatosti z pohledu různých sociálních aktérů 

Vzhledem k tomu, že je objektivita vždy pouze relativní, je třeba upřít pozornost 

na to, jakými způsoby může být porušována. Fenoménem, který zajímá mediální 
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 V šedesátých letech 19. století se objevil zejména takzvaný nový žurnalismus jako jedna z odnoží 

reportážního svědectví. Jeho zakladatelem byl Tom Wolfe. Tento žurnalistický styl oponoval fádní 

žurnalistice a vyznačoval se naopak ryzí subjektivitou. Autoři spojovaní s novým žurnalismem využívali 

zároveň literárních prostředků (Osvaldová, Halada a kolektiv, 2007: 135). 
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odborníky, ale i politology, je takzvaná předpojatost (angl. bias). Tento výraz dobře 

znají politici, kteří tvrdí, že některá média nadržují jejich protivníkům. Rovněž menšiny 

mnohdy upozorňují na to, že jsou v médiích události s nimi spojené upozaděny na úkor 

majoritní společnosti. Na předpojatost si často stěžuje také publikum různých médií, 

které má za to, že média nejsou objektivní, nýbrž upřednostňují například určité 

politické strany a samotné politiky.  

2.3.2 Problém s definicí konceptu 

Předpojatost ve smyslu definice konceptu, typologie, jejích příčin i důsledků se 

stala předmětem mnoha studií, autoři se přitom často rozcházejí, a to i v případě 

samotné charakteristiky tohoto fenoménu. Podle Vlastimila Nečase (2008), který se 

pokusil zanalyzovat a shrnout dosavadní výsledky průzkumů zaměřených na 

předpojatost, jde ve skutečnosti o nikdy nekončící diskusi mezi objektivisty 

a konstruktivisty. Obě skupiny teoretiků přitom uznávají existenci předpojatosti, 

neshodují se ovšem v tom, zda ji vytvářejí novináři, či publikum (Nečas, 2008:117). 

David Sloan ke sporné definici předpojatosti říká: „Lidé vnímají předpojatost médií 

především na základě vlastních přesvědčení. Konzervativci tvrdí, že se média kloní 

k liberálům, zatímco liberálové tvrdí opak. Každý si stěžuje na sdělovací prostředky, 

což paradoxně novinářům vyhovuje. Pokud si totiž obě strany myslí, že jsou proti nim 

média zaujatá, je to podle nich důkaz svědčící o jejich nestrannosti. Do jisté míry mají 

pravdu. Jedna otázka však zůstává: Je vůbec možné, aby publikum dokázalo 

předpojatost v mediálních textech rozeznat? Obhájci mohou totiž tvrdit, že se tento 

termín vztahuje ke skutečnosti, že lidé mají tendenci posuzovat média na základě jejich 

vlastní předpojatosti – to ovšem znamená, že předpojatost jako taková nemá oporu 

v realitě, nýbrž pouze v myslích diváků“ (Sloan, 2007). 

2.3.3 Entmanova definice: Předpojatost versus zkreslení 

Definic konceptu mediální předpojatosti je celá řada a vztahují se k různým 

jejím typům. Podrobněji popíšu pouze typologie Roberta Entmana a Denise McQuaila, 

jež budou relevantní v rámci mého výzkumu nestrannosti/předpojatosti českých 

periodik před prvními přímými prezidentskými volbami v České republice. Entman 

dává předpojatost do souvislosti s distribucí moci ve státě, ale i konceptem rámcování, 

jemuž bude věnována následující kapitola. Entman rozeznává v rámci mediálních studií 
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celkem tři druhy mediální předpojatosti, přičemž největší důraz klade na poslední dva z 

nich:   

1) Zkreslující předpojatost (angl. distortion bias) se vztahuje ke zprávám, jež 

údajně zkreslují nebo zcela mění realitu. 

2) Obsahová předpojatost se objevuje ve spojitosti se zprávami, které v rámci 

politického konfliktu nezacházejí se všemi stranami rovnocenně, nýbrž nějakou 

stranu/strany zvýhodňují. 

3) Předpojatost spojená s rozhodováním (angl. decision-making bias) se 

vztahuje k motivaci a smýšlení novinářů, kteří produkují údajně neobjektivní obsah 

(Entman, 2007: 163). 

Entman se dále zabývá hlavně obsahovou předpojatostí, kterou odlišuje od 

takzvaného tendenčního zkreslení zpráv (angl. news slant). To se podle něj objevuje ve 

zprávách a úvodnících, jež svým rámcováním upřednostňují v rámci aktuálního či 

potenciálního sporu jednu ze stran tohoto konfliktu (Entman, 2007: 165). Pokud se 

podobné tendenční zkreslení objevuje dlouhodobě, podle Entmana mohou tímto 

způsobem média napomáhat určitým skupinám nebo jednotlivcům dostat se k politické 

moci. V tomto smyslu pak Entman definuje obsahovou předpojatost. Autor říká, že se 

jedná o „konzistentní vzory v rámcování zprostředkované komunikace, které podporují 

vliv jedné strany konfliktu v procesu boje o vládní moc“ (Entman, 2007: 165). 

2.3.4 McQuailovy formy zpravodajské předpojatosti 

Denis McQuail se zaměřuje přímo na předpojatost ve zpravodajství a definuje 

celkem čtyři její formy. Podle něj lze předpojatost rozlišit na základě dvou kritérií. 

Předpojatost se buď objevuje záměrně, nebo nezáměrně a je buď otevřená, nebo skrytá 

(McQuail, 1999b: 193–195). Rozdíly mezi McQuailovými formami předpojatosti 

vysvětlím na příkladech politické předpojatosti v tisku. 

1) Angažovaná podpora (angl. partisanship) se objevuje v první řadě 

u stranického tisku, který otevřeně podporuje vybraného kandidáta či politickou stranu. 

V rámci tisku, který se snaží být politicky neutrální, se může jednat třeba o úvodník či 

stranu s komentáři. V tomto ohledu McQuail říká, že by podobný obsah měl být vždy 

zřetelně oddělen od zpravodajské části zaměřené na fakta. 

2) Propaganda souvisí převážně se zdroji, z nichž novináři při tvorbě zprávy 

čerpají. Jedná se o předpojatost záměrnou, ovšem skrytou. Jako příklad poslouží zpráva 

vytvořená pouze na základě tiskové zprávy jedné politické strany nebo třeba ekologické 
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organizace, a to bez doplnění názorů oponentů. Informace v tomto případě nahrávají 

pouze jedné straně. 

3) Nezáměrnou předpojatostí můžeme rozumět určitý způsob selekce 

politických událostí nebo témat. Pozornost je v tomto případě ve více případech 

namířena jedním směrem, zatímco řada témat či událostí je opomíjena. Za nezáměrnou 

předpojatostí, jež je otevřená, může kupříkladu stát dlouhodobé čerpání informací ze 

stejných zdrojů. 

4) Ideologie
21

 jako nejobtížněji odhalitelná forma předpojatosti je nezáměrná 

a skrytá. Ideologii lze v textu zkoumat pouze pomocí podrobné interpretace 

a argumentace. 

2.3.5 Výzkum obsahové předpojatosti v médiích 

2.3.5.1 Znaky předpojatosti v mediálních obsazích 

Jak již bylo zmíněno, definice pojmu předpojatost se mezi odborníky značně liší. 

Další problém pak přichází v podobě její obtížné identifikace. Jednou věcí je totiž 

předpojatost určitým způsobem definovat, rozlišit její typy a znaky, druhou pak umět ji 

v textu skutečně rozeznat. V tomto případě je teoretické zkoumání snazší než výzkum 

empirický. Richard Hofstetter (1978) se pokouší teoretickou úroveň výzkumu překonat 

pomocí konceptu operacionalizace předpojatosti. Podle Hofstettera lze předpojatost 

primárně charakterizovat na základě selektivity. Obvinění novináře z předpojatosti 

podle něj většinou plyne z toho, že vybírá fakta takovým způsobem, jenž vede 

k nevyváženému a nespravedlivému zobrazení dané události/aktéra. Hofstetter 

selektivitu definuje jednoduše jako způsob výběru a zvýrazňování určitých detailů 

z celku. Výběr pak závisí na relevanci daného detailu ve vztahu k celku a na tom, jaký 

má novinář pohled na svět
22

. Zároveň rozeznává tři dimenze předpojatosti, mezi něž 

patří čas, množství zpravodajských příspěvků a úroveň analýzy. Hofstetter klade důraz 

zejména na zkoumání předpojatosti v delším časovém horizontu. (Hofstetter, 1978). 

O charakteristiku předpojatosti ve spojitosti s mediálními obsahy se pokusil rovněž 
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 Ideologií rozumíme obecně určitý soubor hodnot, představ či názorů. V rámci mediálních studií 

hovoříme o médiích jako o nositelích ideologie (S. Hall). K ideologii lze přistupovat z mnoha směrů. 

Například kritická teorie ji vidí jako soubor idejí vládnoucí třídy, jež své vlastní zájmy prezentuje jako 

univerzální zájmy celé společnosti. Podle Althussera pak „ideologie reprezentuje imaginární vztah 

jedinců k jejich reálným existenčním podmínkám“. Antonio Gramsci zase považuje mediální komunikaci 
za jednu z nejdůležitějších sil vstřebávání odporu, když definuje svůj koncept hegemonie (Reifová 

a kolektiv, 2004: 82-84). 
22

 V tomto směru se jedná o takzvanou strukturální předpojatost, která vychází ze zpravodajských hodnot, 

pracovních rutin a závislostí dané mediální organizace na jiných subjektech (Fico; Freedman, 2008). 
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David Sloan (2007), který tvrdí, že neobjektivní mediální obsah lze rozeznat díky 

specifickým znakům, jež se v textu vyskytují. Mezi tyto základní principy předpojatosti 

počítá: 1) předsudky, 2) stranickost, 3) nevyvážený výběr či prezentaci 

aktérů/událostí, 4) tendence ke stranění, 5) emocionální preference pouze jedné 

strany, 6) preference, které zkreslují realitu, 7) osobní hodnocení a 8) fakty 

nepodložená tvrzení. 

Řada výzkumů týkajících se předpojatosti se v 21. století zaměřuje na kombinaci 

vlastností novinářů, jejich způsobu výběru zpráv a mediálních obsahů, jež 

vyprodukovali. Některé výzkumy se pak soustředí pouze na novináře, nebo naopak 

pouze na výsledná mediální sdělení. Většina podobných výzkumů se přitom odehrála ve 

Spojených státech a cílí na předpojatost médií vůči politickým aktérům či stranám 

(demokraté x republikáni) v souvislosti s volbami. Závěr většiny výzkumů zní, že se 

znaky předpojatosti v médiích více či méně objevovaly.  

Třeba Frederick Fico a Eric Freedman (2008) s využitím obsahové analýzy 

novinových článků došli k závěru, že zpravodajské obsahy byly v rámci předvolební 

senátorské kampaně v roce 2006 více nakloněny demokratům a jiným liberálním 

kandidátům než republikánům. K závěru, že americký tisk straní i ve zpravodajské části 

novin, dochází rovněž Kim Kahn a Patrick J. Kenney, kteří se zaměřili na obraz 

senátorských kampaní, a to v souvislosti s otevřenou podporou periodika konkrétnímu 

kandidátovi (Kahn a Kenney, 2002). Nestrannost zkoumají na základě:  

1) Celkového charakteru zpravodajství – zde se jedná o jednotlivé články, jež 

o kandidátech informují pozitivně, negativně, smíšeně či neutrálně.  

2) Charakteru titulní strany – autoři si v tomto případě všímají umístění a tónu 

jednotlivých zpravodajských obsahů, titulků a různých dalších výrazných prvků. 

3) Kritiky kandidátů – Kahn a Kenney se ptají po zdrojích a argumentech, na 

základě nichž jsou jednotliví kandidáti podrobeni kritice a počtu kritických příspěvků. 

4) Podstaty obsahů – zde autoři zjišťují, jestli se příspěvky týkaly politických 

témat, vlastností kandidátů či toho, jak si daný kandidát vede ve vztahu k ostatním. Poté 

se opět zaměřují na charakter informujících obsahů. 

Jinak ale hovoří Dave D’Allesio a Mike Allen (2000), kteří jsou autory meta-

analýzy čítající celkem 59 studií zaměřených na mediální pokrytí prezidentských voleb 

mezi lety 1948 až 1996. Mezi zkoumanými médii nebyl jen tisk, ale i televize. Autoři 

přitom neobjevili znaky předpojatosti v médiích jako celku. Zároveň ovšem upozornili 
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na skutečnost, že předpojatí mohou být jednotliví redaktoři (D’Alessio a Allen 2000: 

148). 

2.3.6 Stranický tisk a otevřené vyjádření podpory 

2.3.6.1 „Otevřená podpora“ jako podmnožina angažované podpory 

Pojem „partisanship“ v sobě obsahuje několik druhů takzvané stranické 

předpojatosti. Pokud budeme vycházet z McQuailovy definice forem předpojatosti, lze 

„partisanship“ obecně označit jako angažovanou podporu. Vzhledem ke svému tématu 

vztáhnu tuto podporu na vztah média-politika a zaměřím se primárně na stranický tisk 

a fenomén „otevřené podpory“. Co se týče stranického tisku, jedná se o takový tisk, 

který zjevně podporuje určité politické hnutí/stranu, což je patrné nejen z komentářů, 

ale i z části zpravodajské. Dalším důležitým pojmem pro mě bude právě otevřené 

vyjádření podpory, jež představuje podmnožinu angažované podpory. „Otevřená 

podpora“ je typická hlavně v západních demokraciích, zejména pak v USA, ale i Velké 

Británii. V novinách se objevují především v souvislosti s blížícími se volbami jako 

úvodníky šéfredaktorů či celé redakce. V Česku představuje otevřené vyjádření podpory 

nový fenomén, který se objevil ve spojitosti s první přímou prezidentskou volbou. 

2.3.6.2 Stranický tisk: Informační revoluce a současný vývoj 

Převážně první polovina 19. století se ve světě nesla ve znamení rychlého 

nárůstu čtenářů. Proniknout do novinového průmyslu bylo relativně snadné. Mediální 

trh (tehdy pouze tisk) byl značně fragmentovaný. Vznikala velká řada titulů, a to 

i v rámci měst. Deníky se přitom dokázaly uživit. V rámci předminulého století noviny 

spíše odrážely pohled na svět, jaký měli redaktoři pro ně pracující. Ti se běžně hlásili 

k určité politické straně a jejich politicky vyhraněný názor byl patrný z jejich příspěvků. 

Vzhledem k tomu, že ještě neexistovaly rychlé informační sítě jako telegraf, novináři 

psali především komentáře. Změna ale nastala už v polovině 19. století a k jejímu 

urychlení došlo na přelomu 19. a 20. století s rychlým rozvojem nových technologií 

a komercializací, jež postupně vedla ke koncentraci vlastnictví v rámci novinového 

průmyslu a vytvoření jakéhosi jediného masmediálního prostoru.  
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Proniknout na tento trh bylo stále těžší, novin ubývalo a tlak politiků rostl, což 

vedlo k požadavku na profesionalitu novinářů
23

 ve smyslu dodržování požadavku 

vyváženého objektivního žurnalismu (Keane, 2011). Jirák s Köpplovou (2009: 175) v 

tomto směru hovoří o “demokratické žurnalistice“ typické pro anglosaské země, ale i 

„novém paradigmatu“, jež se ustavilo zejména po konci studené války. 

Dvacáté století se tedy v západních demokraciích neslo na vlnách objektivity. 

Jirák (2006) konstatuje: „Stranický tisk se dostal na okraj zájmu a významu a tištěná 

média se též podřídila především zákonům trhu. Přitom ale média stále zůstala součástí 

veřejného prostoru, dále nabízela politická témata, dále formovala zájem veřejnosti. 

Jejich odpoutání od politických stran a sepětí s trhem znamenalo, že z médií se tak stal 

politický subjekt (či soubor politických subjektů) s vlastními politickými zájmy 

a s vlastní potenciální politickou mocí“. 

Postupem času se ovšem ukazuje, že se tento normativní požadavek, kladený 

především na zpravodajská média, stává spíše nedosažitelným ideálem. S novými médii 

spojenými s rozvojem internetu a digitalizací se mediální trh začíná opět fragmentovat. 

Zejména s příchodem sociálních sítí a zpravodajských internetových portálů se na webu 

objevuje stále více informací a názorů, v nichž se čtenáři mohou začít ztrácet. Keane 

(2011) v tomto ohledu připomíná, že řada historiků považuje stranický tisk za mnohem 

účinnější nástroj, jak zapojit občany do racionální diskuse o politice
24

: „Komentář, který 

straní, má za úkol vysvětlit, objasnit své tvrzení, uvést pro své tvrzení důkazy, zatímco 

objektivní žurnalistika, jež pouze neutrálně informuje, může mít za následek, že lidé 

začnou politiku považovat za nudnou a nedůležitou“ (Keane, 2011). Bernard Keane 

poté na příkladu amerických prezidentských voleb poukazuje na rostoucí nezájem 

potenciálních voličů o politiku, když v roce 1876 dorazily k volebním urnám více než 
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 Profesionalita souvisí s profesionalizací žurnalistiky. V rámci mediálních studií převažuje v tomto 

ohledu názor, že žurnalistika nikdy nebyla a nebude zcela profesionalizována, přestože již existuje řada 

novinářských škol a kurzů. Jirák s Köpplovou (2009: 179) v souvislosti s touto problematikou upozorňují 

na demokratické právo svobody projevu, které by vyžadováním určitého stupně vzdělání či novinářských 

zkoušek bylo v podstatě porušováno. Země se tak stupněm profesionalizace žurnalistiky mohou lišit, 

zcela k ní ovšem nemůže dojít. 
24

 Jürgen Habermas (2000) ve své Strukturální proměně veřejnosti upozorňuje na úpadek veřejné sféry. 

Kritická aktivní společnost spojená s 19. stoletím se podle něj stala mimo jiné kvůli příchodu komerčních 

médií pasivní a neschopnou racionální kritiky. Co je veřejné a co soukromé, lze již těžko rozeznat. „Sílící 

nadvláda masových médií, zvláště tam, kde komerční logika transformovala většinu veřejné komunikace 

do public relations, reklamy a zábavy, rozkládá kritickou funkci veřejnosti. Veřejnost se fragmentizuje, 

ztrácí svou společenskou soudržnost. Je redukována na skupinu diváků, jejichž údělem je nechat se 

pravidelně mobilizovat, ale jejichž proniknutí do základních politických otázek je redukováno na 

minimum“ (Dahlgren 1995: 8). 
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čtyři pětiny z nich a v roce 2008 už jen něco přes polovinu. V tomto ohledu ale 

samozřejmě může hrát svou roli více faktorů. 

2.3.6.3 Vývoj stranického tisku v českých zemích od 19. století do roku 1989 

Zatímco anglosaské země zařazují Hallin s Mancinim (2008) do 

severoatlantického modelu, který se mimo jiné vyznačuje právě snahou o neutrální 

žurnalistiku a vysokou profesionalizaci, ve středoevropských zemích po dlouhou dobu 

zůstával silný stranický tisk. Do takzvaného středoevropského modelu patří s Českem 

historicky nejvíc spjaté Německo i Rakousko. Podle Jiráka a Köpplové se novinářství 

v těchto zemích vyvíjelo i jako „intelektuální prostor sloužící názorovým střetům 

a tříbení argumentace“ (Jirák a Köpplová, 2009: 177). 

Jirák (2006) se propojení médií
25

 a politických stran podrobně věnuje ve svém 

článku Média a politika. Při zkoumání historického vývoje vztahů médií a politiky 

vychází najevo, že stranění v novinách bylo v českých zemích tradicí prakticky od 

prvních novin až do sametové revoluce v roce 1989. První politická uskupení začala 

v Habsburské monarchii vznikat v polovině 19. století, tisk měl ovšem ruce svázány 

cenzurou. Po revoluci v roce 1948 se ale na chvíli stal hlasatelem konzervativních, 

liberálních či demokratických názorových skupin a od šedesátých let pak tento trend 

pokračoval. Redakce měly značný vliv na zakládání nových stran – přímo v nich se 

často koordinovala politická činnost. Úlohou tisku tak byla především propagace nějaké 

strany. Jirák uvádí jako příklad Národ, který vedli staročeši, nebo Grégrovy Národní 

listy pod taktovkou mladočechů.  

S přelomem 19. a 20. století docházelo postupně k profesionalizaci, a to jak 

u politiky, tak i u novinářství a počet stran se značně rozrostl. První republika 

představovala pro tisk období, kdy působil ve funkci jakéhosi tlumočníka politických 

stran (Jirák, 2006). Každá strana měla svůj vlastní tiskový orgán. Národní demokracie 

měla své Národní listy, agrárníci Venkov, lidovci Lidové listy, národní socialisté stáli za 

Českým slovem a straně navíc přispíval koncern Melantrich. Tiskovým orgánem 

Československé sociálně demokratické strany dělnické pak bylo Právo lidu 

a komunisté, kteří se od sociálních demokratů odštěpili v roce 1921, disponovali v první 

řadě Rudým právem (Bednařík a kolektiv, 2011). Mezi hlavní a téměř jediné 

nestranické noviny patřila Přítomnost a Lidové noviny.  
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 Jirák nejprve hovoří pouze o tisku (19. století). Až ve dvacátých letech 20. století se vznikem rozhlasu 

a později i televize se začíná zmiňovat o „médiích“ obecně a trendech s nimi spojených. 
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Trend velkého množství stran ale narušila druhá světová válka a poté 

komunistická éra. Ke sjednocování stran začalo docházet už v období druhé republiky, 

kdy vznikla Strana národní jednoty. Tisk začal sloužit jako nástroj propagandy nejprve 

nacistů a poté komunistů (Národní fronty). Hlasatelem komunistických myšlenek se 

stalo Rudé právo. Jakékoli názory jdoucí proti komunistické ideologii byly potírány 

a trestány. Snaha o uvolnění se objevila pouze s příchodem Pražského jara, po němž 

ovšem následovala sovětská okupace a opětovné potvrzení stávajících podmínek 

cenzury. Skutečná změna tak nastala až v roce 1989 s pádem komunistického režimu 

(Jirák, 2006). 

2.3.6.4 Český tisk po sametové revoluci: Problém objektivity ve spojení 

s ekonomickými zájmy 

Po sametové revoluci se v Československu a následně v České republice ustavil 

demokratický režim. Tisk se dostal do soukromých rukou, ale zároveň navázal na „nové 

paradigma“, když si vzal za vzor západní země prosazující hlavní dva principy: 

nezávislost médií na politických stranách a jejich objektivitu. Spolu s demokracií 

ovšem přišla i komercializace. Sociolog médií z brněnské Masarykovy univerzity 

Jaromír Volek v tomto ohledu tvrdí, že principy není možné dodržet, a to ani v rámci 

zpravodajství. „Jejich dodržení by noviny připravilo o část klientely – inzertní 

i politické, kterou potřebují pro svou ekonomickou prosperitu. Striktní aplikace obou 

principů by je nejen připravila o některé inzerenty, ale například i o exkluzivní přístup 

k informacím z politického zákulisí“ (Komárek, 2011). Podle Volka si ve skutečnosti 

největší české deníky rozdělily voliče nejsilnějších stran. Těm pak servírují informace, 

které se prakticky shodují s jejich názory. Volek chování českých médií nazývá 

„nestranicky nezávislým straněním“: „Navenek se tak pracuje s falešným obrazem 

nezávislých nestranických médií
26

, která se chovají ke všem politickým subjektům 

stejně, jelikož je zde obava, že jiný model by v naší současné mediální kultuře nebyl tak 

ekonomicky efektivní“ (Komárek, 2011).  

Volkova slova částečně potvrzuje diskuse prostupující celou společností poté, co 

některá periodika v prezidentské volbě v roce 2013 otevřeně podpořila jednoho 

z kandidátů. Část politické scény, občanů i samotných mediálních odborníků jejich krok 

neschvalovala. Samotná média poté vyjadřovala obavy, že přijdou o některé své 
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 Volek poukazuje na skutečnost, že velká česká média se po sametové revoluci spíše drží liberálních 

hodnot a inklinují k pravému středu. Podle Volka se tento trend navíc stále prohlubuje (Komárek, 2011). 
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čtenáře. Představitelem skutečně stranického deníku v České republice, který otevřeně 

přiznává podporu komunistické straně, každopádně zůstávají v současné době pouze 

Haló noviny. Ostatní inklinují více nebo méně k pravici, středu či levici, ale tvrdí 

o sobě, že ve zpravodajské části jsou nezávislá a neutrální. 

2.3.6.5 Tradice „otevřené podpory“ v anglosaských zemích 

Snaha hlavních českých deníků o svou prezentaci jako nadstranického 

neutrálního tisku vyvolala poté, co se některé z nich přihlásily k jednomu 

z prezidentských kandidátů, celospolečenskou debatu. Ta se týkala otázky, jak by měla 

v budoucnu česká žurnalistika vypadat a zda byl tento krok správný, či nikoli. 

„Otevřená podpora“ přitom není v západních demokraciích nic neobvyklého. Primárně 

se zaměřím na „otevřenou podporu“ v anglosaských zemích – ve Spojených státech 

a Velké Británii. Důvodem je zařazení obou zemí do liberálního modelu (Hallin 

a Mancini, 2008). Právě směrem k liberálnímu modelu se Česká republika v posledních 

desetiletích ubírá. Jak Spojené státy, tak i Velká Británie se vyznačují tiskem 

nezávislým na politických stranách. Zpravodajská část novin je vždy striktně oddělena 

od úvodního slova šéfredaktora, komentářů a publicistiky. Na druhou stranu obě země 

vystihuje snaha tamních periodik dát před volbami občanům jasně najevo, kterého 

z kandidátů/politických stran podporují. Politici se následně tuto „otevřenou podporou“ 

snaží zvýhodnit ve volebním klání a zdůrazňují ji kupříkladu během předvolebních 

televizních debat nebo rozhovorů do novin. Periodika z toho těží zase ve smyslu 

čtenosti. Zvlášť na internetových portálech patří podobné úvodníky po řadu dní 

k nejčtenějším příspěvkům (Dwoskin, 2012). Čtenáře totiž přirozeně zajímá, jak se 

jeho oblíbené periodikum ke kandidátům staví. „Často touží získat jasnou a stručnou 

radu z důvěryhodného zdroje, což pro ně tyto noviny představují,“ konstatuje Charles 

K. Atkin (Atkin, 1980). 

Otevřená podpora konkrétního kandidáta se přitom může v rámci politického 

spektra volby od voleb měnit – jednou podpora směřuje nalevo, po pár letech zase 

napravo. Demonstrovat to lze na příkladu amerického The Wisconsin State Journal, jenž 

v prezidentských volbách v roce 2008 vyjádřil podporu demokratu Baracku Obamovi, 

po čtyřech letech ale otočil a „otevřená podpora“ nesla jméno republikána Mitta 

Romneyho. „Otevřená podpora“ totiž nemusí být nutně spojena s inklinací k určité části 

politického spektra, nýbrž mohou hrát roli i zásadní témata, jež v dané době ovlivní, 

kterému kandidátovi dá periodikum svůj pomyslný hlas. V případě The Wisconsin State 
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Journal hrálo v roce 2008 roli stažení amerických vojáků z Iráku, které propagoval 

právě podporovaný Obama. Poté ale naplno propukla finanční krize a potřeba řešení 

ekonomických otázek, kde měl navrch naopak Romney (Vejvodová, 2013). 

Ve Spojených státech má volební statistiku v souvislosti s „otevřenou 

podporou“ na starosti Americký prezidentský projekt (The American Presidency 

Project), který se zaměřuje na sto největších amerických deníků. Rozlišuje deníky na ty 

podporující republikánského kandidáta, nerozhodnuté nebo názorově rozdělené a na 

podporovatele demokratického kandidáta. Deníky zároveň seřazuje podle nákladů. Ze 

statistik tohoto projektu vyplývá, že demokrata Obamu například podpořilo v roce 2008 

celých 65 procent deníků, jen čtvrtinu deníků získal na svou stranu republikán John 

McCain. Necelá desetina vybraných periodik pak podporu nevyjádřila nikomu 

z kandidátů a dvě redakce zůstaly rozděleny. Pokud se zaměříme na pětici deníků 

s nejvyššími náklady, první dvě pozice patří USA Today a The Wall Street Journal, 

které tradičně nepodporují nikoho a zůstávají skutečně nadstranické. The New York 

Times, který se umístil na třetí pozici, podruhé za sebou podpořil demokratického 

kandidáta
27

.  Čtvrtý Los Angeles Times se od neudělení podpory žádnému kandidátovi 

v roce 2004 uchýlil k podpoře Obamy. Na pátém místě pak skončil The Daily News 

(New York), který sice v roce 2008 podpořil Obamu, o čtyři roky dříve jeho hlas ovšem 

získal republikán George Bush jr. (The American Presidency Project, 2008). Ze statistik 

je zřejmé, že americké deníky se ztráty čtenářů příliš neobávají a většina z nich otevřeně 

podporuje konkrétního kandidáta. V roce 2012 sice bylo „otevřených podpor“ méně, 

jelikož doporučení, koho volit, se vzdalo 23 procent deníků
28

, trend je přesto stále 

zjevný. 

Tradice „otevřené podpory“ je vlastní rovněž Velké Británii. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o království, nelze „otevřenou podporu“ demonstrovat na podpoře 

deníků jednotlivým prezidentským kandidátům. Lze tak ovšem učinit v případě 

politických stran. The Guardian vydal na svých internetových stránkách shrnující 

statistiku, jak se vyvíjela otevřená podpora u celostátních periodik, a to od roku 1945 až 

do roku 2010. List převzal tabulky z publikace British Political Facts, jejímiž autory 

jsou David a Gareth Butler. Ze statistiky vyplývá, že například The Daily Telegraph 

podporoval ve všech parlamentních volbách konzervativce. Daily Mail a Daily Express 
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 V roce 2004 The New York Times doporučil čtenářům volit demokrata Johna Kerryho. 
28

 V prezidentských volbách v roce 2012 podpořilo celkem 41 deníků demokrata Baracka Obamu a 35 

republikána Mitta Romneyho. Pouze jeden deník zůstal v kategorii nerozhodnutých či rozdělených 

periodik (The American Presidency Project, 2008). 
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rovněž po celou dobu stály za konzervativci, pouze jedinkrát doporučily jinou stranu. 

Daily Mirror naopak v poválečné době podporoval labouristy. Specifickým příkladem je 

potom The Sun mediálního magnáta Ruperta Murdocha
29

, který před volbami od roku 

1979 vždy podporoval stranu, jež nakonec zvítězila, ať už se nacházela nalevo, nebo 

napravo politického spektra (Stoddard, 2010). Z této statistiky je stejně jako z té 

americké patrné, že snaha o neutrální žurnalistiku, která je pro oba státy typická, se 

nemusí vylučovat s otevřenou podporou. Nemá ovšem zasahovat do zpravodajské části 

novin. 

Před první přímou prezidentskou volbou v České republice otevřeně 

podpořily jednoho z kandidátů celostátní deníky Hospodářské noviny a Lidové 

noviny, regionální Deník a týdeník Respekt. Svou volbu zveřejnil rovněž 

zpravodajský server Aktuálně.cz. Kromě výzkumu nestrannosti, který mě bude 

v souvislosti s „otevřenou podporou“ zajímat u Hospodářských a Lidových novin 

a v souvislosti s „anti-endorsementem“ u Mladé fronty DNES, se zaměřím rovněž na 

samotná prohlášení podpory. Jednat se bude o argumenty, jimiž se média snažila 

přesvědčit čtenáře, že právě jimi vybraný kandidát nejlépe splňuje požadavky na novou 

hlavu státu. Obsahovou analýzu provedu z toho důvodu, že řada odborníků 

upozorňovala na chybu, kterou média udělala, když se přihlásila k určitému 

kandidátovi. Třeba politolog Jan Kubáček k tomu řekl: „Když se podíváme na 

hodnocení v anglosaském světě, tak jsou postavena na argumentech, na věcných 

důvodech, proč toho kterého politika podporují“ (Vejvodová, 2013). Podle Kubáčka 

média argumentovat nezvládla a šlo spíše o osobní postoje šéfredaktorů. Jak jsem již 

demonstrovala na statistikách spojených s „otevřenou podporou“ v anglosaských 

zemích, tamní periodika se sice v průběhu volebních období mohou odvracet od levice 

k pravici či naopak, vždy ale mají v ruce jasné argumenty. Svou „otevřenou podporu“ 

dávají do souvislosti s důležitými tématy a tím, jaká řešení a vize politici nabízejí. 

Jelikož se jedná v Česku o nový fenomén, je v rámci mediálních studií relevantní blíže 

prozkoumat, jaké argumenty a argumentační postupy média použila a zda opravdu 

v tomto ohledu zaostávala za západními zeměmi. Při výzkumu budu vycházet 

z publikace Jazyk v proměnách komunikačních médií (Kraus, 2008). 
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 V roce 2001 Murdoch oznámil, že jeho deník The Sun určí vítěze parlamentních voleb, když doporučil 

čtenářům volit labouristu Tonyho Blaira, jemuž pomohl ke znovuzvolení (Vejvodová, 2013). Tento 

nejčtenější deník a jeho majitel přitom obecně inklinují k pravici. 
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3. Teoreticko-metodologická východiska výzkumu 

mediálního rámcování voleb 

3.1 Původ rámcování a jeho vztah ke studiu médií 

V souvislosti s mediálními studii se v posledních dekádách objevuje takzvaný 

„framing“ neboli rámcování, jež odkazuje na způsob, kterým jsou organizovány 

události a témata a jaký smysl je jim přikládán. To se vztahuje jak k médiím, tak 

i k jednotlivým mediálním profesionálům a publiku (Reese, 2003). Rámec je jakýmsi 

obrazem skutečnosti, který je více či méně zjednodušený. V duchu sociálního 

konstruktivismu svou roli hrají novináři, kteří vždy považují konkrétní aspekty reality 

za relevantnější než jiné. Stejná událost proto může díky odlišnému zarámování nabýt 

jiného smyslu (Entman, 1993). Walter Lippmann ve své publikaci Public Opinion
30

, 

která poprvé vyšla v roce 1922, hovoří o zprostředkované skutečnosti. Lidé se podle 

něj zabývají realitou, kterou poskládali novináři. Rámcování má tedy jasnou funkci, 

když utváří určitý smysl, a novináři se bez něj neobejdou (Lippmann, 1990). 

Koncept rámcování má svůj původ v sociologii a psychologii. Vznik pojmu je 

nejčastěji připisován sociologovi Ervingu Goffmanovi a psychologu-antropologovi 

Gregorymu Batesonovi. Goffman ve své knize Frame Analysis: An essay on the 

Organization of Experience konstatuje, že jsou rámce implicitní a tvoří základ všech 

typů sociálních aktivit. Abychom jim mohli rozumět a účastnit se jich, musíme být 

schopni rozeznat rámce, jež je konstruují. Podle Goffmana rámce řídí naše smysly tak, 

abychom slyšeli, viděli či cítili určité věci a jiné naopak ne (Goffman, 1986). Sociálně-

psychologická perspektiva si tedy všímá toho, jak jsou lidé závislí na očekávání, která 

dávají smysl jejich sociální zkušenosti (Reese, 2003). Jedná se v první řadě o výzkum 

vlivu mediálních rámců na publikum zaměřený na proces zpracování informací 

a rozhodování publika (Lusková, 2013: 11). Druhý přístup – více sociologického 

charakteru – se pak zaměřuje spíše na koncept rámcování ve spojitosti s médii 

a výzkumem komunikace. Při analýze upírá pozornost na konstruování témat, 

strukturu diskurzu a organizování významu v mediálních textech (např. Gamson, 1989).  

Výzkumů
31

 zaměřených na aktivní proces rámcování i na rámce jako výsledek 

tohoto procesu existuje v posledních desetiletích značné množství. Rámcování proniklo 

i do sociologie nebo politologie. Ve vztahu k médiím je koncept důležitý zvlášť 
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 Podle Lippmanna jsou zpravodajská média hlavním zdrojem obrazů v naší hlavě (Lippmann, 1990). 
31

 Např. Entman (1993); Reese (2003); de Vreese (2005). 
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z hlediska pochopení role médií v procesu politické komunikace. Tento přístup se totiž 

mimo jiné zabývá strukturou mediálních obsahů, podmínkami, za nichž vznikají, ale 

i případnými účinky, jež mají významy obsahů na publikum. Z hlediska relevantnosti 

pro mou diplomovou práci je na prvním místě rámcování politických zpravodajských 

obsahů
32

 souvisejících s volbami. 

Vymezení konceptu i přes nezměrné množství studií zůstává problematické. 

Entman (1993) v tomto směru nazývá rámcování „roztříštěným paradigmatem“ 

a snaží se o sjednocení definic konceptu. Řada odborníků ale považuje různorodost 

paradigmatu naopak za pozitivní. Paul D’Angelo kupříkladu argumentuje snazším 

pochopením komunikačních procesů (D’Angelo, 2002). Stephen D. Reese pak 

připomíná, že samotná oblast komunikace má interdisciplinární charakter, který je 

atraktivní. Reese říká: „Pokud se na ni díváme jako na souhrn mediálních praktik, 

kultury, publika a výrobců sdělení, rámcování chrání před neoprávněným 

škatulkováním složek komunikace (odesílatel, obsah, publikum)“ (Reese, 2003: 1). 

3.2 Definice rámcování a rámce 

3.2.1 Rámcování jako proces 

Četnost přístupů k rámcování s sebou přináší řadu definic procesu (rámcování) 

a jeho výsledku (rámce). Třeba Shanto Iyengar konstatuje, že „pojem rámcování 

odkazuje na nepatrné změny v prohlášení nebo způsobu prezentace nějakých problémů“ 

(Iyengar, 1991). Podle Reese se pak rámcování se týká „způsobu, jakým se spojují 

zájmové skupiny, komunikátoři, zdroje a kultura, aby nastavili koherentní způsoby 

chápání světa, a to s využitím všech dostupných verbálních a vizuálních symbolických 

zdrojů“ (Reese, 2003: 5). 

Autorem zřejmě nejznámější definice je Robert Entman, který upozorňuje na 

skutečnost, že pojmy „framing“ a „frame“ jsou ve většině výzkumů definovány 

neformálně a samotné porozumění významu pojmů zůstává ponecháno na 

výzkumníkovi a čtenáři. Entman se snaží o vysvětlení termínů takovým způsobem, aby 

tato definice měla univerzální platnost. Základní stavební kameny procesu 

rámcování představují významnost (salience) a výběrovost (selectivity). Média, 

respektive jednotliví novináři, zvýrazňují určité aspekty konkrétní události, čímž zvyšují 
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 V rámci zpravodajství můžeme na rámec nahlížet jako na „organizační ideu, na níž je vystavěn příběh“ 

(Tankard, 2003: 99). 
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jejich význam
33

. Podle Entmana rámcovat znamená: „Vybírat určité aspekty vnímané 

reality a zdůraznit je v komunikovaném textu tak, aby podporovaly určitou definici 

problému, kauzální vysvětlení, morální hodnocení a/nebo preferované řešení dané 

záležitosti.“ (Entman, 1993: 52). Rámce jako výsledek procesu rámcování mají tedy 

podle Entmana čtyři základní funkce: 1) definovat problém, 2) odhalit příčinu 

problému, 3) udělat morální hodnocení a 4) nabídnout řešení problému. Entman
34

 

zdůrazňuje, že jediná věta může obsahovat více funkcí rámcování, samotný rámec 

v konkrétním textu ovšem nemusí nutně obsahovat všechny čtyři funkce. 

Rámcování má podle Entmana v komunikačním procesu nejméně čtyři různé 

polohy. Probíhá na úrovni: 1) komunikátora, 2) obsahu (textu), 3) příjemce 

a 4) kultury. Pro všechny tyto pozice je klíčový výběr a zvýrazňování určitých 

elementů (Entman, 1993). 

1) Zprostředkovatelé zpráv dělají vědomé nebo nevědomé rozhodnutí o tom, 

co řeknou/napíšou. Vedou je při tom takzvaná schémata
35

, která organizují jejich názory 

a myšlenky. Entman definuje schémata jako výsledky procesu interpretace, jež se 

uskutečňují v mysli člověka. V lidské paměti jsou uloženy asociace, jež se vytvořily na 

základě předchozích zkušeností a které se na základě nových zkušeností mohou 

pozměňovat a opět ukládat (Entman, 2004).  

2) Mediální text obsahuje rámce, jež se projevují v přítomnosti nebo naopak 

absenci určitých klíčových slov, frází, stereotypních obrazů, zdrojů informací nebo vět, 

které tematicky posilují konkrétní fakta nebo soudy. 

3) Rámce, jež řídí uvažování a následné závěry u příjemce, mohou, ale 

nemusejí odrážet rámce obsažené v textu a záměr, který do textu vložil komunikátor. 

4) Kultura je jakousi zásobárnou společných rámců, které obsahuje diskurz 

a myšlení většiny lidí v rámci sociální skupiny. 

Procesu rámcování se věnuje rovněž Claes H. de Vreese, podle něhož má 

rámcování celkem tři stádia: 
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 Pojem významnost Entman definuje jako část informace, které si lze lépe povšimnout, jíž je přikládán 

větší význam a která je tudíž lépe zapamatovatelná publikem (Entman, 1993:53). 
34

 Entman uvádí jako příklad rámec „studená válka“, který dominoval od poloviny 20. století až do 80. let 

20. století zahraničnímu zpravodajství ve Spojených státech. Tento rámec zdůrazňoval občanské války 

v zahraničí a definoval je jako problém. Jako příčinu uváděl komunistické rebely, nabízel morální 

hodnocení (ateistickou agresi) a za jediné možné řešení považoval americkou pomoc druhé straně 

(Entman, 1993: 52). 
35

 Zatímco v odborném článku z 1993 Entman pouze podotýká, že shluk myšlenek uložených v paměti 

lidí, se často spíše než rámcem nazývá schématem, v roce 2004 už tyto pojmy jasně odlišuje. 
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1) Vytvoření rámce se týká faktorů, jež ovlivňují novináře při vytváření 

mediálních obsahů. Tyto faktory mohou být buď interní (rutiny, nastavení pravidel 

v redakci atd.), nebo externí. De Vreese podotýká, že rámce vznikají za neustálé 

interakce novinářů s elitami a různými sociálními hnutími. Výsledkem této fáze 

rámcování jsou pak rámce obsažené v textech. 

2) Nastavení rámce odkazuje na fázi interakce mezi mediálními rámci 

a znalostmi a zkušenostmi jednotlivých příjemců. Jde o vliv rámců na učení, interpretaci 

a hodnocení různých témat a událostí. 

3) Důsledky rámcování pak lze vztáhnout jak k jednotlivci, tak i ke společnosti. 

Důsledkem vystavení určitému rámci může být změna postoje příjemce vůči konkrétní 

otázce. Na úrovni společnosti může působení rámců přispět k formování takových 

procesů, jako je politická socializace, rozhodování nebo kolektivní akce (de Vreese, 

2005: 51–52). 

Entman říká, že zdůraznění aspektu nějaké skutečnosti ze strany komunikátora 

nemusí nutně znamenat, že si příjemce daného rámce vůbec povšimne kvůli existenci 

jeho vlastního schématu. Podle Entmana je „významnost produktem interakce mezi 

textem a příjemcem sdělení, tudíž přítomnost rámce v textu nemusí mít vliv na 

uvažování příjemce“ (Entman, 1989; Graber, 1988 In Entman, 1993: 53). Podle 

Entmana vliv rámců úzce souvisí s kulturou. Nejsnadněji publikum v textu rozezná 

metafory či mýty, jež dlouhodobě rezonují v kultuře dané společnosti (Entman, 2004; 

Hertog a McLeod, 2003). V tomto ohledu má koncept rámcování blízko ke 

kulturálním studiím, konkrétně k Hallovu modelu zákódování a dekódování, jenž 

operuje s dominantním významem zakódovaným v mediálních obsazích, preferovaným 

čtením a médii jako nositeli ideologie
36

. U Entmana představuje dominantní význam 

samotný rámec (Entman, 1993). 

3.2.2 Rámec jako výsledek procesu 

Po definování konceptu rámcování jako procesu je třeba definovat i výsledek 

tohoto procesu, který představují samotné rámce. Reese považuje rámce za 

„organizující principy trvale sdílené ve společnosti, které fungují symbolicky za účelem 
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 Hertog a McLeod tvrdí, že každá skupina ve společnosti může využít analogického rámce jako jiná 

skupina, která přitom prosazuje jinou ideologii. Autoři proto upozorňují, že rámce nejsou zcela určovány 

ideologií (Hertog a McLeod, 2003). 
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smysluplného vytváření sociálního světa“ (Reese, 2003: 5). Reese se podrobně věnuje 

i jednotlivým částem definice: 

1) Organizující označuje skutečnost, že rámcování se liší v tom, s jakým 

úspěchem a jak kompletně organizuje informace. 

2) Principy odkazují na fakt, že rámec jako takový je založen na abstraktním 

principu a není to totéž jako texty, prostřednictvím kterých se projevuje. 

3) Sdílení znamená, že rámec musí být na nějaké úrovni sdílen, aby byl 

významný a komunikovatelný. 

4) Trvalost značí skutečnost, že význam rámců spočívá v dlouhodobém 

a rutinním využití v průběhu času. 

5) Symbolika odkazuje na fakt, že rámec je odhalen v symbolických formách 

vyjádření. 

6) Struktura znamená, že rámce organizují prostřednictvím poskytnutí 

identifikovatelných zákonitostí nebo struktur, které se mohou lišit ve své komplexnosti. 

Hertog a McLeod pak definují rámce jako významové struktury tvořené 

vzájemně propojenými koncepty. Koncepty přitom mají různou relevanci. Mezi 

nejdůležitějšími z nich existuje pevná vazba, která s rostoucí vzdáleností slábne. Ve 

středu každého jednotlivého rámce se nacházejí obecné a abstraktní koncepty, na 

vzdálených koncích této sítě pak specifické a konkrétní koncepty (Hertog a McLeod, 

2003: 140–141). 

3.3 Identifikace rámců v textu a jejich typologie 

3.3.1 Nástroje rámcování 

Podobně jako existuje řada definic rámcování a rámce, můžeme nalézt i řadu 

návodů na identifikaci rámců v textu. Výzkumníci si kladli otázku, jaká část mediálního 

textu ve skutečnosti tvoří rámec. Odborníci se přitom většinou shodují na tom, že rámce 

představují specifické textové a vizuální prvky. Tyto „nástroje rámcování“ tvoří prvky, 

jež se značně liší od zbytku příspěvku či odstavce, které lze považovat za základní fakta 

– informace o určité události (de Vreese, 2005: 54). 
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Pravděpodobně nejznámější seznam mechanismů rámcování, pomocí nichž 

může příjemce sdělení identifikovat jednotlivé rámce v textu, vymezil James W. 

Tankard (2001: 101). Jeho seznam čítá celkem jedenáct pomocných bodů. Jedná se o: 

1) Titulky 

2) Podtitulky 

3) Fotografie 

4) Popisky fotografií 

5) Perexy 

6) Výběr zdrojů 

7) Výběr citací 

8) Zvýrazněné citace 

9) Loga 

10) Statistiky a žebříčky 

11) Závěry příspěvků a shrnující odstavce 

3.3.2 Typologie podle Claese de Vreese: Obecné a specifické rámce 

Žurnalisté mohou při informování u určité události využít různé rámce a řada 

z nich se neustále opakuje. Claes H. de Vreese nabízí obecnou typologii rámců 

s ohledem na jejich povahu a obsah (de Vreese, 2005: 54–56). Některé rámce jsou 

relevantní pouze v případě zvláštních témat nebo událostí, k nimž se vztahují. Jedná se 

o takzvané specifické rámce
37

 (issue specific frames). Výzkumy zaměřené na 

specifické rámce se zabývají kupříkladu ozbrojeným bojem Palestinců proti státu Izrael 

(Cohen a Wolfsfeld, 1993; de Vreese, 2005) nebo deficitem amerického rozpočtu 

(Jasperson et al., 1998; de Vreese, 2005). Obsahová analýza několika amerických 

periodik v případě schodku odhalila čtyři rámce vztahující se k tomuto tématu, a to 

„debata“, „boj“, „patová situace“ a „krize“. 

De Vreese upozorňuje, že výzkum specifických rámců je značně problematický. 

Výsledky jednotlivých studií se totiž vztahují k určitému tématu v dané době a v rámci 

konkrétní kultury a lze je těžko porovnávat s výsledky jinými, natož pak výsledek 

zevšeobecnit a použít jako základ širší teorie rámcování (de Vreese, 2005).  
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 Lusková (2013) ve své diplomové práci připomíná, že i přes potíže spojené s výzkumem specifických 

rámců právě studie zaměřené na tyto rámce převažují. Na druhou stranu s sebou ale výzkum specifických 

rámců přináší hlubší porozumění dané tematice. 
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Pokud naopak rámce přesahují tematická omezení a mohou být identifikovány 

ve vztahu k různým tématům, v různém čase a odlišné kultuře, hovoříme o takzvaných 

obecných rámcích (generic frames) (de Vreese, 2005; Hertog a McLeod, 2003). 

Jelikož lze tento druh rámců aplikovat na různá témata, a to s důrazem na kvantitu, 

napomáhají k metodologickému rozvoji teorie rámcování. Obecné rámce rovněž mohou 

napomoci odlišit, jaké rámce vytvářejí různá média (Semetko a Valkenburg, 2000). 

3.3.3 Obecné rámce v politickém zpravodajství 

Studie zabývající se obecnými rámci ve zpravodajství lze rozdělit na dvě 

skupiny. První z nich spojuje rámce s obecnými rysy zpravodajství, jako jsou 

normy, hodnoty či rutiny novinářské práce. Shanto Iyengar v analýze amerického 

politického zpravodajství zaměřeného na sociální otázky typu nezaměstnanost, chudoba 

a kriminalita rozlišuje dva typy obecných rámců: 1) tematické (thematic frames), jež 

jednotlivé případy a události zasazují do širšího kontextu a 2) epizodické (episodic 

frames), které se týkají jednoho případu či události, jež nejsou uvedeny v širší 

souvislosti. Dochází tak k zjednodušování
38

 komplexních otázek. Čím je takové 

zjednodušování větší, tím hůře média reprezentují realitu. Z výsledků Iyengarova 

výzkumu vyplývá, že média využívají spíše epizodické rámce. Právě těm nahrávají 

stávající normy a rutiny mediálních organizací (Iyengar, 1991). 

Z Iyengarova výzkumu vycházejí Holli A. Semetková a Patti M. Valkenburg, 

kteří identifikovali pět rámců objevujících se ve zpravodajství: 1) rámec „konflikt“ 

klade důraz na konflikt mezi jednotlivci, skupinami, institucemi nebo celými státy, 

2) rámec „lidský zájem“ je používán v souvislosti s individuálním lidským příběhem 

a klade důraz na emoce při prezentaci události, problému nebo nějaké důležité otázky, 

3) rámec „vymezení odpovědnosti“ prezentuje problém nebo důležitou otázku 

takovým způsobem, aby byla odpovědnost za příčinu i řešení problému jasně přičtena 

vládě nebo nějaké individuální skupině, 4) rámec „morálka“ interpretuje událost nebo 

problém v rámci morálních nebo náboženských hodnot, 5) rámec „ekonomické 

důsledky“ pak prezentuje událost nebo problém z hlediska důsledků, jež bude mít pro 

jednotlivce, skupinu, instituci, region či celou zemi (Semetko a Valkenburg, 2000). 
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 Iyengar konstatuje, že s epizodickými rámci přichází „tematické, neorganizované a izolované 

porozumění veřejným tématům a sociálním otázkám“. Tematické rámce naopak nabízejí „obecné 

a kontextuální porozumění“ (Iyengar, 1991: 136-137). 
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Druhá část studií, jež upírají pozornost k obecným rámcům, se soustřeďuje 

na zpravodajské pokrytí politiky, zejména pak volebních kampaní. Kathleen 

H. Jamiesonová v této souvislosti hovoří o takzvaném strategickém rámci zpráv 

(strategic news frame) (Jamieson, 1992). Strategickou zprávu lze podle ní identifikovat 

na základě pěti indicií, přičemž každá zpráva jich může obsahovat i více: 

1) Zpráva se zaměřuje na výhru a prohru 

2) Zpráva hovoří o boji/válce, zápasu nebo soutěži 

3) Zpráva zahrnuje účastníky, kritiku a publikum 

4) Zpráva se týká chování kandidátů a jejich pohledu na určitý 

případ/událost 

5) Zpráva dává váhu postavení kandidátů v průzkumech 

3.3.3.1 Rámce strategické hry, rámce konfliktu a rámce problému (politické 

otázky) 

Rámce, jež zpravodajství vztahuje k politickým otázkám, procesům 

a kandidátům
39

, lze rozdělit do tří hlavních kategorií – na rámce problému (issue 

framing), rámce strategické hry (strategic game frames, horse-race frame či game 

frame) a rámce konfliktu (conflict frames). Rámec problému představuje jakési okno, 

jímž mohou čtenáři a diváci sledovat dění na politické scéně před volbami a které se 

zaměřuje na kandidáty a jejich argumenty v rámci dialogu o stěžejních politických 

otázkách. Zásadní je, jak politici vysvětlují příčiny konkrétních problémů, na jaké 

souvislosti poukazují a jaká navrhují řešení (D’Angelo, Calderone a Territola, 2005: 

200–201). 

Strategický rámec pak klade důraz na taktiky a strategie politiků (politickou 

hru), výhru a prohru jednotlivých kandidátů nebo výsledky průzkumů. Stranou tak 

zůstává řešení zásadních otázek a postojů politiků (politických programů), což bývá 

médiím často vyčítáno (Koerber, 2011; Patterson, 1993; Capella a Jamieson, 1997). 

Negativní důsledky uplatňování tohoto typu rámce odborníci spatřují ve dvou 

základních oblastech: 

1) Rámcování politiky jako strategické hry může snížit znalost publika, co 

se týká podstaty politických otázek, a současně zvýšit nedůvěru v politiku.  
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 Jedná se o jeden z klíčových konceptů v rámci výzkumu mediální reprezentace politiky (Lusková, 

2013: 17). 
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2) Důsledkem častého užití rámce strategické hry mohou zpravodajská 

média přispět k většímu cynismu ve společnosti, což může mít neblahý vliv na 

demokracii. 

Kromě rámce strategické hry je dalším hojně diskutovaným obecným rámcem 

takzvaný konfliktní rámec (Semetko a Valkenburg, 2000). Média cílí na konflikt ze 

dvou hlavních důvodů: 1) konflikt je nevyhnutelnou součástí politiky, 2) v žebříčku 

zpravodajských hodnot se konflikt nalézá na samém vrcholu (Dimitrova a Strömbäck, 

2012: 606). Z dosavadních výzkumů vyplynulo, že konfliktní rámec je typický zejména 

pro Spojené státy a Velkou Británii, už ne tak moc třeba pro Švédsko. Daniela 

V. Dimitrovová a Jesper Strömbäck (2012) upozorňují, že srovnávacích výzkumů 

zaměřených na rámcování ve více zemích je minimum, lze ale očekávat, že rozdíly 

plynou ze strukturálních a kontextuálních odlišností ve vedení volebních kampaní 

v jednotlivých zemích. Výzkumy zaměřené na strategické a konfliktní rámce se 

každopádně v naprosté většině případů vztahují k jedněm volbám v konkrétní zemi 

(např. Cârstea, 2012), nebo jde o komparaci mediálního rámcování ve více volebních 

obdobích, ovšem stále v rámci jedné země. 

3.4 Rámcování ve vztahu k teorii agenda-setting a objektivitě 

3.4.1 Přenos významnosti jako klíčový proces 

S konceptem rámcování úzce souvisí teorie agenda-setting, která předpokládá 

mocné účinky médií
40

 při nastolování veřejné agendy. S hypotézou o nastolování 

agendy přišli už koncem 60. let 20. století Maxwell McCombs a Donald Shaw, kteří 

vycházeli primárně z Lippmannova závěru
41

, že pohled veřejnosti na skutečnost vytváří 

především zpravodajská média (Lippmann, 1922). Ta přitom mohou skutečnost značně 

zkreslit a zjednodušit kvůli omezení prostorem, časem a snahou přitáhnout publikum.   

Entman považuje nastolování agendy pouze za jiné označení první funkce 

rámcování, kterou je definování problémů hodných vládní a veřejné pozornosti 

(Entman, 2007: 164). Stejně jako rámcování operuje agenda-setting s termínem 

významnost (salience). V rámci nastolování agendy prvního stupně hovoříme o přenosu 

významnosti vztahující se k nějakému objektu (tématu, kandidátovi) z mediální agendy 
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 McCombs a jeho teorie agenda-setting, jež předpokládá značný vliv médií na publikum, se vymezují 

vůči konceptu selektivní percepce v rámci teorie minimálních účinků, ale i teoriím, jež považují média za 

všemocná, jako třeba teorie podkožní jehly (McCombs, 2009:31-32). 
41

 Teorie agenda-setting vychází z Lippmannovy publikace Public Opinion v tom směru, že pracuje se 

vztahem mezi mediálními obrazy světa a obrazy v hlavách publika. 
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do agendy veřejné. Pokud vztáhneme koncept nastolování agendy kupříkladu 

k dennímu tisku, je zřejmé, že se periodika snaží ovlivňovat významnost určitých témat, 

ať už výběrem, umístěním zprávy, titulkem, délkou zprávy nebo neustálým opakováním 

tématu. Hypotéza o nastolování agendy říká, že čtenáři poté začnou témata 

zdůrazňovaná periodiky považovat za důležitější než jiná, čímž se agenda 

zpravodajských médií v podstatě stává agendou veřejnou (McCombs, 2009: 26). 

Agenda-setting na druhou stranu vysloveně netvrdí, že média dokážou ovlivnit samotné 

názory publika. Bernard Cohen k tomu podotýká: „Zpravodajská média možná 

nemohou lidem s úspěchem sdělit, co si mají myslet, jsou ovšem mimořádně úspěšná ve 

sdělování svým čtenářům, na co mají myslet“ (Cohen, 1963: 13). Cohenově tvrzení 

oponuje Entman, podle něhož není hranice mezi tím, co si lidé myslí a na co myslí, 

jasně daná. Pokud jsou média tak úspěšná v ovlivňování významnosti témat u publika, 

musejí mít zároveň značný vliv na utváření názorů lidí (Entman, 2007). 

3.4.2 Rámcování a nastolování agendy atributů 

Koncept rámcování má ve vztahu k teorii agenda-setting nejblíže 

k nastolování agendy atributů (nastolování agendy druhého stupně). Každý objekt, 

který se objevuje v agendě, má určité vlastnosti, jež ho charakterizují. Stejně jako 

u přenosu významnosti objektu média přenášejí do veřejné agendy i významnost 

atributů. V případě politického kandidáta tak média budují jeho obraz, když 

kladou důraz na určité jeho vlastnosti, jež mohou být jednoduché (věk) nebo 

komplexní (levicovost). Publikum pak tyto charakteristické rysy vnímá jako 

významnější. Důležitý je rovněž tón popisu kandidáta, který může být neutrální, ale 

i zdůrazňovat jeho negativa či pozitiva. (McCombs, 2009: 111–114). Typické druhy 

atributů objevujících se u politiků zmapovali McCombs, Lopez-Escobar a Llamas 

během španělských všeobecných voleb v roce 1996. Autoři výzkumu se zaměřili na 

nejčastější atributy uváděné ve spojitosti s kandidáty v médiích i u publika. Jednalo se 

o: 1) ideologii a názory politiků, 2) jejich životopis a kvalifikaci, 3) vnímání 

kvalifikace a hodnotící soudy, 4) popisy kandidátů ve vztahu ke korupčnímu 

jednání (McCombs, Lopez-Escobar a  Llamas, 2000). 

Rámcování v souvislosti s nastolováním agendy atributů znamená výběr 

a zvýraznění určitých atributů v mediální agendě. Samotné rámce pak představují 

specifické atributy. Ghanemová a McCombs definují vztah rámců s atributy takto: 

„Většina rámců má vztah ke komplexnosti, protože obsahují nebo implikují množství 
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atributů nižšího řádu. Jinými slovy, rámce jsou organizační principy, které zahrnují 

a zdůrazňují určité atributy nižšího řádu na úkor mnoha dalších“ (Ghanem a McCombs 

In McCombs, 2009: 134). McCombs nabízí ve vztahu k moci omezit termín rámec na 

„dominantní perspektivy“ nebo „ústřední témata“ a považovat ho za specifický typ 

atributu (McCombs, 2009: 137). Entman (2007) provázanost nastolování agendy 

druhého stupně a rámcování potvrzuje, když konstatuje, že nastolování agendy atributů 

v sobě zahrnuje tři funkce rámcování, a to zdůraznění příčin problému, morální 

hodnocení a nabízené řešení. Termín usměrňování (priming), s nímž teorie agenda-

setting operuje, podle Entmana označuje cíl, jehož chtějí strategičtí aktéři pomocí 

rámcování dosáhnout. 

3.4.3 Rámcování a udržování statu quo 

S rozšiřováním teoretického konceptu rámcování vyvstala mezi odborníky 

diskuse týkající se požadavku na objektivitu novinářů. Sociální konstruktivismus 

předpokládá, že na utváření sociální reality se nepodílejí všichni aktéři stejnou 

měrou, nýbrž někteří mají větší vliv, který se může projevit i ovlivňováním rámců, jež 

jsou užívány ve zpravodajství. Kurt Kent a Dennis Davis (2006) připomínají závěry 

mnoha výzkumů, z nichž vyplynulo, že politické i jiné elity mohou mít pod kontrolou 

způsob, jakým novináři rámcují události či politické kandidáty, v posledních letech 

především díky public relations.  

Odborníci zabývající se rámcováním se většinou shodují v tom, že zprávám 

dominují rámce, jež se snaží podpořit status quo. James W. Carey například 

považuje za jednu z nejdůležitějších funkcí zpravodajství to, že přináší rituální zprávy, 

které publikum ujišťují, že svět bude pokračovat dál stejně jako doposud (Carey, 1989). 

V podobném duchu hovoří Herbert Gans, jenž se ve svém výzkumu zaměřil na 

zpravodajské pokrytí sociálních nepokojů a došel k závěru, že zprávám dominovaly 

oficiální (vládní) zdroje, jež rámcovaly události z pohledu statu quo (Gans, 1979). Kent 

s Davisem v této souvislosti zmiňují, že samotné publikum vyžaduje „dobré zprávy“, 

a i kdyby novináři nabídli jiný rámec, lidé by jej mohli ignorovat či se proti němu 

vymezovat (Kent a Davis, 2006). Právě kvůli preferování vládních a jiných „elitních“ 

zdrojů a upřednostňování statu quo před prezentováním alternativních názorů jsou ale 

média často terčem kritiky v souvislosti s porušováním požadavku na objektivní 

zpravodajství. 
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3.4.4 Rámcování a žurnalistická tradice 

Když Entman volá po sjednocení „roztříštěného paradigmatu“, jako jeden 

z pozitivních důsledků takového kroku uvádí nutnost vzdělání novinářů v oblasti 

rámcování. Podle Entmana se řada žurnalistů snaží dodržovat principy objektivity, 

přesto nevědomě vytváří dominantní rámce, které brání publiku vyváženě zhodnotit 

situaci. Na novináře působí řada manipulátorů, kteří mají největší vliv na rámce užité 

v redakci. Novináři by se proto měli naučit rozeznávat různorodá rozptýlená fakta od 

vytváření dominantního rámce. Pak by teprve byli schopni nabídnout více stejně 

významných interpretací jednoho problému/události (Entman, 1993: 56–57). 

Robert A. Hackett považuje koncept rámcování za jednu z možných 

alternativ objektivity a předpojatosti (Hackett, 1984). Kent a Davis na základě 

předchozích výzkumů rámcování navrhují řešení – takzvanou rámcovací žurnalistiku 

(framing journalism). Novináři by měli uznat, že je koncept objektivity nedosažitelným 

ideálem, a začít psát příspěvky s vědomím odpovědnosti za rámce, jež použijí. Kent 

s Davisem považují za důležité, aby žurnalisté pomohli publiku stát se více 

kompetentním a kritickým spotřebitelem zpráv. Publikum poté bude schopné zvážit 

alternativní rámce. Autoři podotýkají, že při praktikování rámcovací žurnalistiky se 

novináři nevyhnou spolupráci s odborníky, kteří zkoumají rámcování. Ti by jim měli 

pomoci se strukturováním textů. Kent s Davisem s odkazem na předchozí výzkumy 

primárně volají po uživatelsky příjemných zprávách (user-friendly news). Rámce musí 

být jasné, aby spotřebitelé dostali kontext potřebný k interpretaci události, zároveň ale 

i schopné nalákat a nadchnout publikum (Kent a Davis, 2006). 

3.5 Mediální rámcování volebních kampaní 

3.5.1 Role médií ve volebních kampaních 

Volební kampaně se během 20. století postupně měnily. Od ryze stranicky 

orientovaných kampaní se koncem 60. let 20. století začalo ustupovat ve prospěch 

kampaní, které vyzdvihovaly osobnost kandidáta-lídra. Tyto změny šly ruku v ruce 

s rozvojem televizního vysílání (Wiszniowski In Jablonski, 2006: 15–18). V současné 

době je pro volební kampaně typická zejména orientace na voliče, rostoucí vliv 

marketingových odborníků a stále těsnější propojenost s médii. Danielle Vinsonová 

a William V. Moore definují volební kampaně jako „interaktivní proces, v němž 

kandidáti a mimopolitické skupiny, média a voliči navzájem komunikují, aby vytvořili 
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informační prostředí, které umožňuje jednotlivým účastníkům konstruovat významy 

a porozumět kampani a jednotlivým kandidátům“ (Vinson a Moore, 2007). Média jsou 

pro většinu potenciálních voličů primárním zdrojem informací. Způsob, jakým 

o kandidátech informují, tedy jaké k nim vztahují rámce, může ovlivnit to, jak si volič 

bude konstruovat význam
42

 a jak celou kampaň pochopí (Gamson, 1992: 25). Odborníci 

na média i politologové proto ve svých výzkumech na volební kampaně a jejich 

mediální pokrytí kladou důraz. Nesčetné studie z mnoha zemí zaměřené na mediální 

reprezentaci kandidátů a rámcování volebních kampaní přitom poukazují na typické 

chování médií v předvolebním období. 

3.5.2 Výzkumy zaměřené na rámcování volebních kampaní 

Odborné studie vztahující se k mediálnímu rámcování volebních kampaní se 

zaměřují na proces produkce mediálních obsahů, samotné mediální obsahy jako 

výsledek tohoto procesu i proces přijímání a interpretace sdělení na straně publika či 

mediálními účinky. S konkrétní oblastí zájmu poté souvisí i vybraná metoda. Některé 

výzkumy zajímá i více oblastí najednou – odborníci kupříkladu upírají pozornost na 

mediální obsahy, pro něž je typická kvantitativní/kvalitativní obsahová analýza, ale 

zároveň i na jejich účinky, kde se uplatňují zejména různé průzkumy a experimenty. Já 

se budu podrobněji věnovat zpravodajským obsahům v tisku, jelikož právě na ně bude 

zaměřen můj výzkum. Prezentovat zde budu vybrané výzkumy, na jejichž základě jsem 

utvářela některé výzkumné otázky relevantní pro tuto diplomovou práci. 

Při výzkumu mediálního rámcování volebních kampaní představuje 

tradičně nejužívanější metodu kvantitativní obsahová analýza. Vědce zajímá, jaké 

rámce média nejčastěji používala ve vztahu ke konkrétnímu kandidátovi či tématu. Paul 

D’Angelo, Matthew Calderone a Anthony Territola se například ve svém výzkumu 

věnovali rámcování americké prezidentské volební kampaně v roce 2004 v deníku the 

New York Times. Vzorek do jejich obsahové analýzy čítal celkem 267 článků 

(D’Angelo, Calderone a Territola, 2005). Autory zajímaly strategické rámce (strategy 

frames) a rámce problému (issue frames) a jejich užití ve spojitosti s osmi hlavními 

tématy kampaně rozdělenými do tří kategorií:  

A) Politika a proces 
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 Způsob, jakým si publikum (voliči) interpretuje informace z médií o kampani a jak je pochopí, závisí 

i na individuálních zkušenostech a prostředí, v němž se jednotliví voliči nacházejí. Média v tomto ohledu 

nejsou všemocná (Vinsonn a Moore, 2007). 



44 
 

Téma spadá pod politiku a proces, pokud se příspěvek zabývá průběhem voleb 

a kampaní. Jedná se o taktiky kandidátů, organizaci kampaně, politický marketing 

a cestování osobností v rámci kampaně. Dále sem patří příspěvky, které se věnují 

mínění voličů, veřejnému mínění ve formě různých anket a průzkumů, o něž zažádala 

jak média, tak samotní kandidáti. Patří sem tedy i příspěvky rozebírající segment voličů, 

jejich podporu nebo různé diskuse o veřejném mínění. Nakonec do této charakteristiky 

patří rovněž příspěvky týkající se volebního a politického systému, tedy politických 

stran, institucí, hlasovacích postupů, zákonů a pravidel. 

B) Politické otázky 

Téma je charakterizováno jako politická otázka, pokud se v příspěvku hovoří 

o určité politické otázce (např. národní bezpečnost), programech a návrzích na řešení 

určitého problému. Dále jde o příspěvky týkající se kompetencí, zkušeností a návrhů 

politiků v minulosti, ale i jejich pravděpodobných politických kroků a rozhodnutí 

učiněných v budoucnu. Nakonec se jedná o příspěvky obsahující ideologii a politické 

názory politiků na svět. 

C) Osobnosti 

Téma spadá pod tuto charakteristiku, pokud se v příspěvku píše o osobnostech 

kandidátů, jejich povahových rysech, psychice, zdraví nebo třeba čestnosti 

a důvěryhodnosti. Spadají sem rovněž články zaměřené na osobní život kandidátů, 

skandály s nimi spojené nebo drby. 

Vědce zajímalo rovněž takzvané metapokrytí (metacoverage) – téma zaměřené 

na média ve vztahu k volbám. Z výzkumu vyplynulo, že rámce problému se objevovaly 

ve vztahu k většině témat zaměřených na důležité politické otázky, zatímco rámce 

strategické spíše u politiky a procesu. Zprávy, které informovaly o osobnostech a jejich 

charakteru, obsahovaly nejčastěji rámce problému. Metapokrytí pak bylo významné 

v devíti procentech příspěvků, zejména ve spojitosti s osobnostmi. 

Rámcům ve volebním zpravodajství se věnuje rovněž Duncan Koerber ve své 

studii periodik v britské kolonii Horní Kanada. Koerber reagoval na kritiku
43

 

současných médií, jež se spíše zaměřují na strategie a styl kandidátů než na důležité 

politické otázky. Koerber zmapoval celkem sedmery voleb mezi lety 1820 až 1841 

a došel k závěru, že už v první polovině 19. století se v kanadském tisku objevovaly 
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 Koerber se vymezuje zejména vůči Habermasovi a jeho teorii veřejné sféry, který považoval 19. století 

za „zlatou éru“, kdy tisk napomáhal k racionálně-kritické diskusi ve společnosti. Úpadek přišel podle 

Habermase koncem 19. století s příchodem komercializace masových médií (Koerber, 2011: 436). 
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spíše strategické rámce než rámce problému, a tyto tendence proto v médiích nejsou nic 

nového (Koerber, 2011). Také Andreea E. Cârsteová pomocí obsahové analýzy dochází 

k závěru, že tisk v rámci rumunské předvolební prezidentské kampaně v roce 2009 

nabízel především druhotná témata se zaměřením na charakter a život kandidátů, a to 

v souvislosti s konfliktním negativním rámcováním (Cârstea, 2009). Podobně Charles 

Okigbo na základě výsledků analýzy zaměřené na obsahy, které dvě národní periodika 

v Nigérii v letech 1978 a 1983 vyprodukovala před volbami do parlamentu, konstatuje, 

že pouze čtvrtina článků se týkala zásadních politických otázek a politických programů 

kandidátů, zatímco skoro 75 procent příspěvků bylo rámcováno jako závod nebo hra. 

Opět tisk zdůrazňoval spíše charakteristické rysy kandidátů, které ovšem neměly moc 

co do činění s tím, jaký by daný kandidát mohl být lídr (Okigbo, 1992). 

Autoři studie zaměřené na mediální rámcování voleb do Evropského parlamentu 

v roce 2009 pak zkoumali, jak často se čtyři definované rámce objevovaly v mediálních 

obsazích zemí EU v souvislosti s časem (doba zbývající do voleb), charakterem média 

(vysílání/tisk) a přístupem dané země EU, a to v době tři týdny před volbami. Vzorek 

čítal 58 televizních stanic a 84 periodik. Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že takzvaný 

strategický rámec byl médii využíván nejčastěji, na druhé pozici následován 

konfliktním rámcem. Třetí skončil závodní rámec a na čtvrtém pak metapokrytí 

(International Communication Association, 2011). 

Z výše uvedených výzkumů budu vycházet při analýze rámcování prvních 

přímých prezidentských voleb v Česku vybranými českými deníky. K dispozici mám 

rovněž výzkum týkající se specificky mého tématu s názvem Prezidentské volby ve 

vysílání ČRo 1: Analýza objektivity a vyváženosti vybraných pořadů odvysílaných ČRo 

1 Radiožurnál mezi 15. 12. 2012 a 26. 1. 2013. Provedla ho analytická skupina 

z Katedry mediálních studií a žurnalistky MU FSS v Brně pod vedením Maríny 

Urbánikové a Jaromíra Volka v roce 2013. Kromě rámce strategické hry, konfliktního 

rámce a rámce problému (politické otázky) definovali Volek s Urbánikovou ještě 

takzvaný rámec skandálu, osobnostní rámec, ideový (hodnotový) rámec a profesní 

rámec, jež také využiji ve své práci. 

4. Analytická část – nastavení výzkumu 

Předtím než se dostanu ke konkrétnímu postupu, který jsem zvolila pro analýzu 

zpravodajských obsahů, je třeba nastínit kontext, tedy stručné shrnutí informací 

o průběhu a kandidátech první přímé prezidentské volby v České republice. Následuje 
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cíl a charakteristika výzkumu, shrnutí teoreticko-metodologických východisek, 

výzkumné otázky, popis konstrukce vzorku a metod využitých při analýze, tedy 

kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy a určení proměnných. 

4.1 Stručná charakteristika tématu 

Rok 2013 přinesl velkou změnu – prezidenta už nevolil parlament, nýbrž sami 

občané. První přímou volbu prezidenta České republiky umožnil ústavní zákon 

schválený na přelomu let 2011 a 2012. Tehdejší šéf Senátu, sociální demokrat Milan 

Štěch, vyhlásil první kolo volby na 11. a 12. ledna roku 2013. Do samotné volby se 

nakonec dostalo devět uchazečů: Karel Schwarzenberg, Miloš Zeman, Jan Fischer, Jiří 

Dienstbier, Zuzana Roithová, Taťana Fischerová, Jana Bobošíková, Přemysl Sobotka 

a Vladimír Franz. Ministerstvo vnitra ještě předtím vyřadilo celkem 11 kandidátů kvůli 

vysokému podílu neplatných podpisů. Vladimír Dlouhý, Tomio Okamura a Jana 

Bobošíková se proto obrátili se stížností na výpočet podílu neplatných podpisů na 

Nejvyšší správní soud. Ten posléze vrátil do hry pouze Bobošíkovou (ČT24, 13. 12. 

2012). 

Vzhledem k tomu, že byl při prezidentské volbě využit většinový volební systém 

a nikdo z uchazečů nezískal v prvním kole nadpoloviční počet hlasů, konalo se kolo 

druhé, a to 25. a 26. ledna 2013. Do něj se vedle expremiéra Miloše Zemana překvapivě 

dostal ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který před prvním kolem zabodoval na 

sociálních sítích a nechal za sebou favorita volebních průzkumů, nestraníka Jana 

Fischera. Ve druhém kole nakonec patřilo přesvědčivé vítězství s 55 procenty hlasů 

Zemanovi. Schwarzenberga volilo o deset procent lidí méně (ČT24, 26. 1. 2013). 

První přímé prezidentské volby v ČR neznamenaly pouze novou zkušenost pro 

občany nebo politiky, ale i pro média. Ve své diplomové práci se proto budu věnovat 

specifickým aspektům předvolební mediální agendy v českých denících, zejména 

rámcům a nestrannosti. Předmětem analýzy bude také „otevřená podpora“ určitému 

kandidátovi. 

4.2 Cíl a charakteristika výzkumu 

Cílem mé diplomové práce je analýza mediálních výstupů během prvních 

přímých prezidentských voleb v České republice. Zaměřím se na několik aspektů těchto 

voleb. Zaprvé na témata a rámce, jež se v mediálních obsazích objevovaly. Zda 

podobně jako ukázaly výzkumy v jiných zemích, i české deníky zobrazovaly volební 
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klání převážně jako závod. Zajímat mě bude, jestli deníky věnovaly pozornost více 

obrazu kandidátů, nebo jejich politickým programům a jaká témata upřednostňovaly ve 

spojení s osobnostmi kandidátů. Sledovat budu, zda došlo vzhledem k těmto 

výzkumným otázkám ke změnám chování médií po vyhlášení výsledků prvního kola.  

Ve druhé části analýzy se zaměřím na objektivitu/předpojatost ve zpravodajství 

vybraných deníků, konkrétně na vyváženost a prezentaci kandidátů. Třetí část analýzy 

se bude týkat fenoménu otevřeného vyslovení podpory jednomu z kandidátů. Jedná se 

o specifický rys těchto přímých prezidentských voleb. Zatímco v zemích západní 

Evropy a ve Spojených státech se jedná o vcelku běžný jev, v Česku jde o výjimečnou 

situaci. Prozkoumám tudíž samotná prohlášení – zanalyzuji a porovnám, jakými 

argumenty média otevřenou podporu zdůvodňovala. 

4.3 Teoreticko-metodologická východiska v bodech 

Tato práce vychází z teorií a konceptů, které se věnují vztahu médií a politiky, 

zejména trendům, jako je komercializace tisku a s ní spojené zezábavňování 

zpravodajství. S těmito trendy jsou spojovány charakteristické rysy jako personalizace, 

estetizace, dramatizace a trivializace politiky, jež jsou znatelné v mediálních obsazích 

(viz podkapitola 1.3.4). Pro práci je stěžejní rovněž rozlišit objektivistické 

a konstruktivistické teorie. Ve vývoji sociálních věd v posledních desetiletích je patrný 

odklon od objektivistických teorií a objektivita je čím dál častěji považována spíše za 

normativní ideál než za prakticky naplnitelný cíl práce novinářů a médií jako celku. 

Tyto jevy a teorie pomáhají zasadit výzkumné téma do širšího kontextu.  

Výzkum je rozdělen do tří oblastí: 

1) Obsahová analýza zaměřená na rámce čerpá z rozsáhlých výzkumů 

týkajících se mediálního rámcování předvolebních kampaní ve zpravodajství, při 

definování rámce jako takového vycházím zejména z Roberta Entmana (1993). 

Typologie rámců používaných ve zpravodajství byla převzata z Claese H. de Vreese 

(2005). Konkrétní obecné rámce používané v analýze pak představují shrnutí 

dosavadních výzkumů zaměřených na obecné rámce používané médii ve spojitosti 

s volbami (viz 3. kapitola). 

2) Obsahová analýza nestrannosti vychází především z výzkumů ze západních 

zemí, zejména z USA, pro něž je typická snaha o objektivitu zpravodajství, ale 

i “otevřená podpora“. Nestrannost jako jedna ze složek objektivity je považována za 

normativní požadavek kladený na zpravodajská média v demokratických zemích 
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(Westerståhl, 1983). Objektivita zpráv je ale vždy relativní (Trampota, 2006). 

Obsahovou předpojatost definoval obecně Robert Entman (2007). Podle něj jde 

o zvýhodňování jedné strany konfliktu. V teoretické části zmiňuji rovněž McQuailovu 

typologii zpravodajské předpojatosti (McQuail, 1999b). Operacionalizaci konceptu 

předpojatosti představil například Richard Hofstetter (1978), který klade důraz zejména 

na výběrovost (selektivitu) (Hofstetter, 1978). David Sloan (2007) pak za specifické 

znaky předpojatosti v mediálních obsazích považuje mimo jiné nevyvážený výběr či 

prezentaci aktérů/událostí (viz podkapitola 2.3.5.1). 

3) Obsahová analýza zaměřená na mediální příspěvky obsahující 

„otevřenou podporu“ jednomu z kandidátů na prezidenta bude cílit na argumenty 

novinářů a užitý jazyk. Teoretická část nastínila rozdíly mezi tradicí „otevřené podpory“ 

v západních zemích a v Čechách, pro něž představoval tento postup v roce 2013 nový 

fenomén, přestože zde v minulosti dlouho fungoval stranický tisk (viz podkapitola 

2.3.6.3). 

4.4 Výzkumné otázky  

A) Analýza zaměřená na rámce: 

1) Které rámce se vyskytovaly v předvolebním zpravodajství českých deníků? 

2) Docházelo k proměně rámců ve sledovaných denících v průběhu předvolební 

kampaně? 

3) Jak se odlišovala agenda jednotlivých deníků vzhledem k převažujícím 

rámcům? 

4) Upřednostňovaly deníky obrazy kandidátů před jejich politickými programy? 

5) Jaký prostor věnovaly deníky informování o roli médií v předvolebním období? 

Při kladení těchto dvou výzkumných otázek vycházím ze základní definice 

rámcování od Roberta Entmana (1993), který za jeho základ považuje výběr 

a zvýrazňování určitých elementů (více viz podkapitola 3.2.1). Rámců, jež 

zpravodajství vztahuje k politickým otázkám, procesům a kandidátům, je větší množství 

a jejich typologií, které použili vědci ve výzkumech, je více druhů. 

Rámcování volebních kampaní se věnovala řada odborníků, kteří ovšem pomocí 

obsahové analýzy dospěli často ke stejným závěrům: 1) média zobrazují nejčastěji 

volby z pohledu takzvaného strategického rámce (někteří odborníci z něj vyčleňují 

rámec závodu) a 2) média dávají přednost obrazu kandidátů/stran (jejich 
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osobnostem, skandálům atd.) na úkor jejich politických programů a myšlenek 

(Koerber; Cârstea; Okigbo a další). 

Na základě dosavadních výzkumů jsem definovala celkem tři typy rámců, které 

budu hledat ve zpravodajských obsazích ve vztahu k volbám a jednotlivým kandidátům. 

Typologie vychází z rozdělení mediálních rámců na obecné a specifické podle Claese de 

Vreese a byla sestavena na základě řady výzkumů, v nichž byly definovány jednotlivé 

rámce (zejména D’Angelo, Calderone a Territola; Semetko a Valkenburg; Dimitrova 

a Strömbäck; International Communication Association, 2011 aj. – viz podkapitoly 

3.3.3, 3.3.3.1 a 3.5.2). Počet rámců vycházející z odborných studií by měl zajistit, že 

naprostou většinu z nich bude možné v textu identifikovat. 

B) Analýza nestrannosti: 

1) Do jaké míry splňovaly české deníky v mediálních obsazích kritérium 

vyváženosti? 

2) Do jaké míry splňovaly deníky v mediálních obsazích kritérium neutrality? 

3) Změnil se přístup vybraných deníků k informování o kandidátech po vyhlášení 

výsledků 1. kola? 

4) Jaké zdroje využívaly deníky k hodnocení kandidátů? 

5) Jak často deníky přebíraly zprávy z agentur? 

Vycházet budu ze základního konceptu objektivity podle Jörgena Westerståhla 

(1983), který rozdělil objektivitu na dvě hlavní složky. Faktičnost nechám stranou 

a zaměřím se na druhou složku, kterou představuje nestrannost skládající se ze dvou 

kritérií – neutrální prezentace a vyváženosti. V souladu s konstruktivistickými teoriemi, 

které považují objektivitu za nedosažitelný ideál, předpokládám, že k případům, kdy 

periodika otiskla obsah, jejž nelze považovat za zcela nestranný, ve sledovaném období 

došlo (viz podkapitola 1.2.1.2). 

Při analýze nestrannosti vybraných deníků se zaměřím na obsahovou 

předpojatost, kterou Robert Entman (2007) definuje na základě zvýhodňování určité 

strany/kandidáta v rámci nějakého politického konfliktu. Čerpat budu rovněž z Richarda 

Hofstettera (1978), který předpojatost spojuje se selektivitou, a Davida Sloana (2007), 

jenž se pokusil definovat základní znaky, podle nichž lze rozpoznat neobjektivní 

mediální obsah (viz podkapitola 2.3.5.1). 

Analýza nestrannosti se zaměří na dva hlavní body: 

1) Vyváženost a případné porušení tohoto kritéria nestrannosti, kterým je 

upřednostňování jedné či více stran/kandidátů oproti ostatním – tedy nerovnost přístupu 
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jednotlivých politických aktérů do zpráv. Proměnné byly ustaveny na základě výzkumu, 

který cílil na mediální obraz senátorských kampaní v USA (Kahn a Kenney, 2002). 

Vědci dospěli k závěru, že americký tisk ve zpravodajské části novin nebyl nestranný 

(viz podkapitola 2.3.5.1). 

2) Neutralitu a případné porušení tohoto kritéria nestrannosti, kterým je 

přítomnost hodnotících soudů a expresivních výrazů, jež vykreslují kandidáty 

v negativním či pozitivním světle, ať už v titulku, perexu nebo zbytku zprávy.  

C) Analýza „otevřené podpory“: 

1) Jaké argumenty byly přítomny v mediálních obsazích v případě přímé podpory 

kandidáta ze strany sledovaného média? 

2) Odlišovala se zdůvodnění podpory kandidáta mezi vybranými médii? 

K nalezení odpovědí na výzkumné otázky týkající se „otevřené podpory“, již 

věnovaly deníky prezidentskému kandidátovi, využiji kvalitativní analýzu obsahů 

mediálních sdělení. Hledat budu především argumenty, jimiž se snažila periodika 

obhájit svou volbu a případně čtenáře přesvědčit k výběru daného kandidáta. Při analýze 

textu budu vycházet z publikace Jazyk v proměnách komunikačních médií (Kraus, 

2008). Soustředím se na argumentační postupy, strukturu argumentů a jejich typy 

i jazyk. 

4.5 Metodologie 

Výzkum je proveden s využitím kombinace kvantitativní a kvalitativní obsahové 

analýzy. Triangulace metod byla zvolena z důvodu snahy o prohloubení výsledků 

a lepší porozumění tématu (Trampota a Vojtěchovská, 2009). 

V první fázi se jedná o kvantitativní obsahovou analýzu zaměřenou na mediální 

rámcování volební kampaně, a to v souladu s výzkumnými otázkami. Dále je to 

kvantitativní obsahová analýza nestrannosti. Nakonec se jedná o kvalitativní analýzu 

zaměřenou na argumenty, jimiž média zdůvodňovala „otevřenou podporu“ kandidátům. 

Toto rozsahem kratší doplnění kvantitativního výzkumu má velký význam vzhledem 

k tomu, že fenomén „otevřené podpory“ se v Česku objevil až s první přímou 

prezidentskou volbou. 

4.6 Konstrukce vzorku 

 

A) Analýza rámců 

B) Analýza nestrannosti 
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V rámci obsahové analýzy zaměřené na rámce a nestrannost byly do vzorku 

zahrnuty novinové obsahy týkající se voleb a kandidátů publikované v denících Lidové 

noviny, Hospodářské noviny a Mladá fronta DNES. Zvolené období začíná 13. prosince 

2012, kdy soud rozhodl o kandidatuře Bobošíkové. Končí 26. ledna 2013, tedy v den, 

kdy byl ve druhém kole vyhlášen vítěz prezidentské volby. Data byla zpracována 

pomocí programu Excel. 

Při definici kódovací jednotky jsem vycházela z knihy Analýza obsahu 

mediálních sdělení, konkrétně z části, jejímž autorem je Helmut Scherer (Scherer In 

Schulz, Reifová a kol., 2011). Do výzkumu byly zahrnuty jak zpravodajské, tak 

i publicistické příspěvky patřící do sekce „názory“ či „komentáře“. Vynechány byly 

rozhovory. 

Definice kódovací jednotky: 

Kódovací jednotku představuje redakční příspěvek, který se týká prezidentských 

voleb v ČR v roce 2013, ať už jejich přípravy, průběhu či výsledků, kampaní 

jednotlivých kandidátů, jejich osobního života a dalších témat spojených s těmito 

volbami. Samotný příspěvek je ucelenou žurnalistickou jednotkou s nadpisem, případně 

i obrazovým materiálem, který patří k dané jednotce (Scherer In Schulz, Reifová a kol., 

2011). 

C) Analýza „otevřené podpory“ 

V rámci obsahové analýzy „otevřené podpory“ jsou do vzorku zahrnuty pouze 

texty šéfredaktorů LN a HN, v nichž zdůvodňují svou přímou podporu kandidátovi. 

Vzhledem k tomu, že „otevřená podpora“ představovala určité odchýlení od běžného 

chování českých médií, je třeba prozkoumat všechny nalezené texty a v nich obsažené 

argumenty. 

4.7 Kvantitativní obsahová analýza rámců a nestrannosti 

Kvantitativní výzkum vychází z dosavadních teorií a výzkumů, na jejichž 

základě se tvoří výzkumné otázky či hypotézy vztahující se k vybranému tématu. Snaží 

se nalézt odpověď na otázku Kolik? V případě této diplomové práce jde o témata, jejich 

důležitost a rámce, počet článků o jednotlivých kandidátech, jejich hodnocení a pozici 

článku (jeho důležitost). Základ představuje Berelsonova kvantitativní obsahová 

analýza, pro niž je typická standardizace, statistické postupy a snaha o objektivitu. Tato 

metoda pracuje s výskytem jednotlivých zvolených proměnných a jejich kategoriemi 

a dokáže si poradit s větším množstvím mediálních sdělení. Při dodržení validity 
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a reliability by měli jiní výzkumníci dojít ke stejným závěrům (Trampota 

a Vojtěchovská, 2010: 16–17, 20–21).  

Cíl obsahové analýzy představuje kvantitativní popis obsahů produkovaných 

vybranými médii. To se děje prostřednictvím jasné definice objektů obsažených ve 

zvoleném tématu a nalezení měřitelných ukazatelů vlastností vyjádřených v tématu. 

Zásadní jsou v tomto ohledu kódovací postupy. Helmut Scherer kódování popisuje jako 

„praktický úkon, při němž mediované obsahy, které chceme analyzovat, identifikujeme 

a zaznamenáváme formou číselných hodnot – kódů“ (Scherer In Schulz, Reifová a kol., 

2011: 38). 

Proměnné v obsahové analýze 

Po jasné definici kódovací jednotky a určení relevantních obsahů je třeba popsat 

kódovací jednotky proměnnými, tedy znaky, které nabývají různých hodnot. Výběr 

proměnných se musí řídit vybraným tématem a vycházet z výzkumných otázek. 

Proměnné pak mají vlastní charakteristiky, k nimž se přiřadí číselné kódy (Scherer In 

Schulz; Reifová a kol., 2011: 41–43). Identifikační proměnné byly zvoleny takto: 

datum, období (1. a 2. kolo) a deník. Období nabývá hodnot 1 (13. 12. 2012 – 12. 1. 

2013) a 2 (13. 1. 2013 – 26. 1. 2013), deník pak nabývá hodnot 1 (MF DNES), 

2 (Lidové noviny) a 3 (Hospodářské noviny). 

Analytické proměnné vycházejí z výzkumných otázek uvedených v předchozí 

části této kapitoly. Jedním ze zdrojů byl výzkum, který provedli Paul D’Angelo, 

Matthew Calderone a Anthony Territola (2005). Ten se zaměřuje na témata a rámce 

objevující se v mediálních obsazích před americkými prezidentskými volbami v roce 

2004 v deníku The New York Times. U stanovení rámců jsem vycházela z Claese de 

Vreese (2005) a odborných článků věnujících se mediálnímu rámcování, jež byly 

shrnuty v podkapitole 3.5.2. Oporou mi byl rovněž výzkum z českého prostředí 

Prezidentské volby ve vysílání ČRo 1, který se věnuje analýze objektivity a vyváženosti 

vybraných pořadů mezi 15. 12. 2012 a 26. 1. 2013 (Urbániková a Volek, 2013). Jedná 

se sice o zvukové příspěvky, vybrané proměnné jsou ale relevantní i v případě článků 

zkoumaných v mé vlastní analýze. Kategorie proměnných a hodnoty, kterých 

nabývají, jsou popsány v kódovací knize (Příloha č. 19). Jedná se o žánrovou 

povahu příspěvku, hlavní téma, autora příspěvku, dominantní rámec, 

metapokrytí, důležitost příspěvku, přítomnost kandidáta, hodnocení kandidáta 

a hlavní zdroj hodnocení kandidáta. 
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4.8 Kvalitativní analýza „otevřené podpory“ 

Poslední část výzkumu se zaměřuje na „otevřenou podporu“ prezidentských 

kandidátů ve vybraných médiích. Zvolena byla kvalitativní metoda výzkumu, která se 

více hodí k analýze malého počtu příspěvků – v tomto případě „otevřené podpory“. Pro 

kvalitativní metody je typická subjektivita a s ní spojená menší replikovatelnost a také 

interpretativnost (Trampota a Vojtěchovská, 2010: 18–19). Tato část výzkumu slouží 

jako doplnění „objektivní“ kvantitativní části. Výzkumnou otázkou přitom bylo, jaké 

argumenty média použila, aby vysvětlila svou podporu jednoho z kandidátů, a jak se 

zdůvodnění mezi vybranými médii odlišovala. Jednotku měření nepředstavuje článek 

jako v kvantitativní analýze, nýbrž argument z výběrového souboru textů. Jedná se 

o hermeneutickou analýzu vycházející z literárně vědní textové interpretace (Scherer, 

2011: 29). Metoda se vyznačuje značnou otevřeností a důrazem na analýzu malého 

množství textů, zato do hloubky. Zajímaly mě především specifické argumentační 

struktury, při jejichž analýze jsem vycházela z Krause a jeho metodologických 

východisek analýzy mediálního diskurzu (Kraus, 2008). 

5. Zjištění a jejich interpretace 

5.1 Kvantitativní analýza rámců a nestrannosti 

5.1.1 Obecný popis vzorku 

Před samotnou analýzou zjištění, která vyplynula z kvantitativní analýzy 

mediálních obsahů, je třeba blíže popsat samotný vzorek (Tabulka 1). V 1. kole 

prezidentských voleb, tedy v období od 13. 12. 2012 do 12. 1. 2013, bylo celkem 

publikováno 233 článků. Nejvíc (93 příspěvků) vyšlo v MF DNES, následují Lidové 

noviny s 86 příspěvky a Hospodářské noviny s 54 příspěvky. Znatelně nižší číslo 

u Hospodářských novin je pravděpodobně dáno tím, že deník nevychází v sobotu jako 

ostatní vybraná periodika. Svou úlohu zřejmě hraje i skutečnost, že se deník soustřeďuje 

víc na ekonomická témata než na ta politická. 

MF DNES Lidové noviny Hospodářské noviny Celkem

1. kolo 93 86 54 233

2. kolo 170 145 105 420

Celkem 263 231 159 653

Tabulka 1: Vzorek (N = 653)

 

Ve 2. kole prezidentských voleb (13. 1. 2013 až 26. 1. 2013) bylo publikováno 

celkem 420 článků. Na rozdíl od 1. kola se jedná o vyšší počet pracovních dnů, což bylo 
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v tabulkách a grafech zohledněno tak, že ve většině případů pracuji s procenty, aby byly 

výsledky srozumitelné. Tabulky s konkrétními počty článků se staly součástí příloh.  

I ve druhém období vydala nejvíc článků MF DNES (170 příspěvků), 

následovaná Lidovými novinami (145 příspěvků) a Hospodářskými novinami (105 

příspěvků). Vzorek tak za obě kola ve všech denících čítal 653 článků (263 v MF 

DNES, 231 v LN a 159 v HN). 

V nadpisech grafů a tabulek, které následují v dalších podkapitolách, jsou vždy 

uvedeny počty článků, s nimiž se operuje. Deník MF DNES byl označen jako n1, Lidové 

noviny jako n2 a Hospodářské noviny jako n3. U některých grafů je uveden i celkový 

počet ze všech deníků. Ten byl označen jako N. 

5.1.2 A) Analýza zaměřená na rámce 

5.1.2.1 Výzkumná otázka 1: Které rámce se vyskytovaly v předvolebním 

zpravodajství českých deníků? 

Při identifikaci rámců v textech jsem se řídila Tankardovými jedenácti 

pomocnými body (viz podkapitola 3.3.1). Zabývala jsem se pouze dominantními rámci. 

U každého příspěvku byl kódován hlavní rámec vyskytující se v polovině a více 

odstavců. V některých případech nebyl nalezen ani jeden ze zvolené typologie rámců. 

V těchto případech jsem zvolila možnost „nelze určit“. 

V obecné rovině dominoval v obou kolech rámec strategické hry. 

Z celkového počtu 233 článků v 1. kole se vyskytl ve 30 procentech případů (Graf 1), 

následován konfliktním rámcem (21 %) a osobnostním rámcem (15 %). Naopak rámec 

problému dominoval pouhým devíti procentům příspěvků. Výskyt rámců skandálu, 

ideového a profesního rámce lze považovat za zanedbatelný. Dominantní rámec nešlo 

identifikovat zhruba v osmině případů. 
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Druhé kolo vypadalo analogicky (Graf 2). Četnost výskytu strategického rámce 

byla ještě vyšší (39 %), na druhém místě opět skončil konfliktní rámec (18 %), 

následovaný osobnostním rámcem (15 %) a rámcem problému, který převažoval 

v desetině příspěvků. Pod deseti procenty znovu zůstaly ideový a profesní rámec 

i rámec skandálu. Dominantní rámec nebylo možné identifikovat v 6 procentech článků. 
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Obecně lze konstatovat, že zjištění odpovídají předchozím výzkumům, které 

došly k závěru, že média se odklánějí od vysvětlování politických programů a vizí 

kandidátů a prosazují spíše rámec strategické hry (Okigbo, 1992; International 

Communication Association, 2011; Koerber, 2011). Do popředí se dostávají 

průzkumy a předvolební klání je zobrazováno hlavně jako závod a strategické 

konání politiků a jejich týmů. Volební proces tím získává zábavnější tvář pro čtenáře 

a dochází k depolitizaci politiky. I u českých deníků byl relevantní osobnostní rámec 

a konfliktní rámec úzce související s jevy, jako je personalizace, estetizace 

a dramatizace politiky (viz podkapitola 1.3.4). 
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5.1.2.2 Výzkumná otázka 2: Docházelo k proměně rámců ve sledovaných denících 

v průběhu předvolební kampaně? 

Zásadní je podrobit analýze rozdíly v rámcování mezi deníky a zjistit, jak se 

četnost výskytu jednotlivých rámců odlišovala v 1. a 2. kole. Pokud jde o 1. kolo, 

z Grafu 1 jasně vyplývá, že MF DNES a Lidové noviny rámcovaly volby zhruba 

stejně. U obou deníků se nejčastěji vyskytuje strategický, konfliktní a osobnostní rámec 

v tomto pořadí. Liší se rámcově v jednotkách procent. U Lidových novin se strategický 

rámec vyskytl ve 36 procentech příspěvků a konfliktní rámec ve 26 procentech, u MF 

DNES je výskyt nižší – strategický rámec 28 % a konfliktní rámec 20 procent. Ideový 

a profesní rámec se v příspěvcích téměř nevyskytovaly, stejně jako rámec skandálu, 

který v MF DNES v 1. kole nebyl přítomen ani jednou. Vzhledem k tomu, že jde 

o seriózní deníky, se to ale ani nepředpokládá. Naopak u Hospodářských novin bylo 

v 1. kole zřetelně vidět, že se noviny více zaobírají například zdůrazňováním 

politických programů a profesních kompetencí kandidátů. Stejně jako v ostatních dvou 

denících sice nejčastější rámec představuje ten strategický (24 %), hned za ním se 

ovšem objevuje rámec problému (19 %). Hospodářské noviny rovněž nekladly takový 

důraz na konflikt. Ve srovnání s LN a MF DNES zvýznamňovaly také ideje a profesní 

záležitosti týkající se kandidátů. Na druhou stranu se u HN dal identifikovat rámec 

skandálu, a to hlavně při informování o aférách kolem netransparentního financování 

kampaní. 

Co se týká 2. kola, významně narostl počet příspěvků, v nichž dominoval 

rámec strategické hry. U Lidových novin to bylo 41 %, ostatní deníky ale zůstaly 

pozadu jen o pár procent. Třeba Hospodářské noviny využily strategického rámce ve 36 

procentech případů oproti 24 procentům v 1. kole. Na Grafu 2 lze i v tomto období 

demonstrovat rozdíly mezi dvojicí LN/MF DNES a HN. Lidové noviny a MF DNES 

opět zobrazovaly volební proces z pohledu konfliktu téměř v pětině případů, rámec 

problému ale zůstal pod deseti procenty. Na druhou stranu Hospodářské noviny kladly 

na postoje a programy kandidátů k významným politickým a ekonomickým 

otázkám větší důraz. Zajímavé jsou dvě tendence, které se dotkly všech tří deníků: 

v 1. i 2. kole se objevoval zhruba stejně často osobnostní rámec, ve druhém období se 

ale zvýšil počet příspěvků, v nichž deníky rámcovaly volby z pohledu skandálu. Ideový 

a profesní rámec opět nebyl pro média nijak relevantní. 

Rámce byly často patrné už v titulcích článků. Například 12. ledna 2013 vyšel 

v Mladé frontě DNES článek s titulkem Vítězové a poražení. V tomto případě se jednalo 
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o strategický rámec, stejně jako v případě článku s titulkem Zeman se utkal 

s Fischerem, byli u toho komparzisté. Ten publikovaly HN 7. ledna 2013. Konfliktní 

rámec je zase zřejmý z článku, který vyšel v MF DNES 9. ledna 2013 a zněl: Kandidáti 

do sebe šili: kdo vám to platí? Rámec skandálu je možné demonstrovat třeba na titulku 

Zeman a Šlouf jsou siamská dvojčata. Tento článek vyšel v MF DNES 24. 1. 2013. 

V Lidových novinách byl publikován 9. ledna 2013 příspěvek s titulkem Slušná, 

pracovitá, nelevicová. Roithová, u něhož je patrný osobnostní rámec. Podobně je tomu 

u příspěvku Hospodářských novin z 9. ledna 2013 s titulkem Vladimír Franz: rozumný 

citlivec. 

5.1.2.3 Výzkumná otázka 3: Jak se odlišovala agenda jednotlivých deníků 

vzhledem k převažujícím rámcům? 

Při rozdělení témat do skupin VOLBY a KANDIDÁTI a určení rámců jsem 

vycházela primárně z analýzy Prezidentské volby ve vysílání ČRo 1 (Urbániková 

a Volek, 2013). Tentokrát bylo zvoleno pouze jedno období, a to od 13. 12. 2012 do 26. 

1. 2013. Při rámcování tematického okruhu VOLBY deníky nejčastěji využily 

strategického rámce (Graf 3). V Lidových novinách se vyskytl v 56 procentech 

případů, v MF DNES to bylo 47 % a v Hospodářských novinách 43 %. To odpovídá 

zjištěním výzkumu z roku 2005 Paula D’Angela, Matthewa Calderoneho a Anthonyho 

Territoly (viz podkapitola 3.5.2). Ve srovnání s jejich výzkumem jsem ovšem pracovala 

s více rámci. Po strategickém rámci se nejčastěji objevoval rámec konfliktní, a to 

u všech tří deníků na srovnatelné úrovni – zhruba ve třetině článků věnovaných 

tématům spadajícím pod okruh VOLBY. Žádné další rámce už prakticky nebyly 

relevantní, když zůstaly pod deseti procenty. Například profesní rámec se v Lidových 

novinách vůbec neobjevil. Rámec problému byl opět prosazován hlavně 

Hospodářskými novinami (12 %), Lidové noviny jej využily v minimu případů (5 %) 

a MF DNES na tom nebyla jinak (4 %). Celkově lze konstatovat, že se ale deníky ve 

způsobu rámcování tohoto tematického okruhu téměř neodlišovaly. 
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 V případě tematického okruhu KANDIDÁTI jsou zjištění jiná. Vzhledem 

k tomu, že se témata týkala samotných kandidátů, nepřekvapí, že nejčastěji periodika 

zvýznamňovala jejich vlastnosti. Osobnostní rámec byl identifikován ve všech 

denících zhruba ve třetině článků, v nichž se hlavní téma týkalo právě kandidátů (Graf 

4). Naopak strategický rámec periodika využívala jen v několika procentech případů.  
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Stejně jako ve výzkumu D’Angela, Calderoneho a Territoly ale byl relevantní 

rámec problému, který se v MF DNES objevil v 13 procentech případů, u LN to bylo 

14 %, a Hospodářské noviny takto rámcovaly dokonce 29 % příspěvků zaměřených na 

kandidáty. Tento deník naopak nekladl důraz na konflikt (8 %), zatímco ostatní deníky 

spíše ano (MF DNES 16 %, LN 17 %). Hospodářské noviny u kandidátů častěji 

zvýznamňovaly jejich ideje, Lidové noviny pak profesní kompetence. Rámec 

skandálu nejčastěji uplatňovala Mladá fronta DNES (11 %). Obecně platí, že MF 

DNES a Lidové noviny rámcovaly tento tematický okruh téměř shodně, zatímco 

Hospodářské noviny kladly důraz na jiné aspekty. 
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5.1.2.4 Výzkumná otázka 4: Upřednostňovaly deníky obrazy kandidátů před jejich 

politickými programy? 

S analýzou rámců je úzce spojena i tematická analýza. Z předvolební agendy 

českých deníků je totiž možné poznat, jaká témata byla pro periodika určující, jejich 

selekci a zvýznamňování konkrétních aspektů týkajících se voleb či kandidátů. Důležité 

je opět najít rozdíly v agendě deníků v intervalu před prvním kolem a tím, který 

následoval mezi oběma koly. Zaměřila jsem se rovněž na rozdíly mezi samotnými 

deníky. 

První kolo volby se v Mladé frontě DNES neslo především ve znamení 

reflexe zákonného rámce vymezujícího prezidentskou volbu (Tabulka 2). Jednalo 

se o celých 17 procent příspěvků. Nejprve šlo o stížnost na výpočet podílu neplatných 

podpisů. Nejvyšší správní soud pak vrátil zpět do hry Bobošíkovou. Vyřazený Okamura 

ale dál požadoval pozastavení voleb a zrušení celého zákona o volbě. Jen o něco méně 

pozornosti (15 %) věnovala MF DNES kampani ve smyslu konkrétních politických 

aktivit, strategií a jednání. Desetina příspěvků pak informovala o průběhu prezidentské 

volby. Pokud jde o temata spojená s kandidáty, v prvním kole zůstala upozaděna. Deník 

akcentoval hlavně morální vlastnosti kandidátů (9 %), třeba o sociální a národní identitě 

kandidátů ale neinformoval takřka vůbec, respektive nikdy se nejednalo o hlavní téma 

příspěvku. Na okraji zájmu deníku zůstala i programová agenda kandidátů (3 %). 
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Ve druhém kole lze u MF DNES vyčíst znatelnější personalizaci voleb, a to 

především v souvislosti s aférou kolem Benešových dekretů, díky níž deník více 

upřednostňoval národní a sociální identitu kandidátů. Opět zůstala na okraji zájmu 

programová agenda (2 %). Deník naopak častěji informoval o chování voličů, tedy 

sympatizantů, celebrit a dalších osobností vyjadřujících se ke kandidátům (13 %). Důraz 

kladl rovněž na chování politiků. Pod toto téma spadaly hlavně reakce protikandidátů, 

především jejich podpora mířená k Zemanovi či Schwarzenbergovi (18 %). 

Počet % Počet % Počet %

Organizace prezidentské volby 2 2 3 2 5 2

Informace o průběhu prezidentské volby 9 10 4 2 13 5

Reflexe zákonného rámce vymezujícího prezidentskou volbu 16 17 0 0 16 6

Pravomoci/mandát prezidenta 0 0 1 1 1 0

Očekávání voličů 6 6 0 0 6 2

Popis kampaně jako konkrétních politických aktivit a strategií 14 15 26 15 40 15

Reflexe kampaně v zahraničních médiích 2 2 3 2 5 2

Předvolební průzkumy 6 6 7 4 13 5

Výsledky voleb a jejich analýza 1 1 14 8 15 6

Reflexe chování voličů 3 3 22 13 25 10

Reflexe chování politiků/politických stran 5 5 30 18 35 13

Role médií v kampani 5 5 3 2 8 3

Jiné (tematický okruh VOLBY) 2 2 3 2 5 2

Akcentování osobnostních (morálních vlastností) kandidátů 8 9 14 8 22 8

Akcentování skandálů a drbů vztahujícím se ke kandidátům 1 1 5 3 6 2

Akcentování zdraví kandidátů 1 1 0 0 1 0

Akcentování národní identity kandidátů 0 0 9 5 9 3

Akcentování sociální identity kandidátů 0 0 6 4 6 2

Akcentování minulosti kandidátů 4 4 8 5 12 5

Akcentování profesních kompetencí kandidátů 1 1 1 1 2 1

Programová agenda kandidátů 3 3 3 2 6 2

Ideové charakteristiky kandidátů 2 2 7 4 9 3

Jiné (tematický okruh KANDIDÁTI) 2 2 1 1 3 1

Celkem 93 100 170 100 263 100

Tabulka 2: Témata prezidentské kampaně v MF DNES (N = 263)

Téma
1. kolo 2. kolo Celkem

 

Lidové noviny měly priority spojené s předvolební agendou podobné jako 

Mladá fronta DNES. V 1. kole opět nejčastěji využívaly zákonného rámce voleb 

v souvislosti se stížnostmi, a to téměř ve čtvrtině článků (Tabulka 3). V pětině 

příspěvků rezonovaly jako hlavní téma aktivity a strategie politiků spojené s kampaní. 

Na rozdíl od MF DNES ale deník již v první kole více informoval o chování voličů 

(10 %). Co se týká témat spojených s osobnostmi kandidátů, Lidové noviny více než 

MF DNES zmiňovaly ideje kandidátů (5 %) a naopak méně prostoru věnovaly jejich 

morálním vlastnostem (2 %). Jen minimum příspěvků řešilo programovou agendu 

kandidátů (2 %).  

Druhé kolo se v LN neslo hlavně v duchu strategií a aktivit spojených 

s kampaní (18 %). Stejně jako v MF DNES upřednostňoval deník informování 

o chování voličů a politiků (10 %). O něco více pozornosti přitom věnoval výsledku 

voleb a jeho analýze (10 %). Také v LN je ve druhém období patrnější personalizace 
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spojená se zájmem o témata jako národní a sociální identita kandidátů či jejich 

minulost. Programová agenda kandidátů i v tomto případě zůstala spíše upozaděna 

(5 %). 

Počet % Počet % Počet %

Organizace prezidentské volby 2 2 2 1 4 2

Informace o průběhu prezidentské volby 2 2 5 3 7 3

Reflexe zákonného rámce vymezujícího prezidentskou volbu 21 24 1 1 22 10

Pravomoci/mandát prezidenta 2 2 1 1 3 1

Očekávání voličů 2 2 0 0 2 1

Popis kampaně jako konkrétních politických aktivit a strategií 17 20 26 18 43 19

Reflexe kampaně v zahraničních médiích 1 1 2 1 3 1

Předvolební průzkumy 3 3 7 5 10 4

Výsledky voleb a jejich analýza 0 0 14 10 14 6

Reflexe chování voličů 9 10 14 10 23 10

Reflexe chování politiků/politických stran 5 6 14 10 19 8

Role médií v kampani 4 5 2 1 6 3

Jiné (tematický okruh VOLBY) 1 1 3 2 4 2

Akcentování osobnostních (morálních vlastností) kandidátů 2 2 12 8 14 6

Akcentování skandálů a drbů vztahujícím se ke kandidátům 0 0 4 3 4 2

Akcentování zdraví kandidátů 1 1 1 1 2 1

Akcentování národní identity kandidátů 0 0 13 9 13 6

Akcentování sociální identity kandidátů 1 1 3 2 4 2

Akcentování minulosti kandidátů 2 2 8 6 10 4

Akcentování profesních kompetencí kandidátů 2 2 3 2 5 2

Programová agenda kandidátů 2 2 7 5 9 4

Ideové charakteristiky kandidátů 4 5 3 2 7 3

Jiné (tematický okruh KANDIDÁTI) 3 3 0 0 3 1

Celkem 86 100 145 100 231 100

Tabulka 3: Témata prezidentské kampaně v Lidových novinách (N = 231)

Téma
1. kolo 2. kolo Celkem

 

Hospodářské noviny pojaly agendu v 1. kole totožně s ostatními deníky 

v případě nejčastějšího hlavního tématu, kterým se opět stal zákonný rámec 

(24 %) – viz Tabulka 4. Značnou pozornost věnovaly i samotným kampaním (15 %). 

Na rozdíl od ostatních deníků ale HN vyzdvihovaly jedno nové hlavní téma: pravomoci 

a mandát prezidenta, jež se objevilo v 11 procentech příspěvků. Téměř žádnou 

pozornost deník nevěnoval chování voličů a politických stran. U Hospodářských novin 

je také viditelný značně nižší zájem o témata spojená s osobnostmi, který u sociální 

a národní identity zůstal na nule. Pro deník zato byla důležitá minulost kandidáta (13 %) 

a lehce vyšší než u ostatních deníků byl rovněž důraz kladený na programovou agendu 

(6 %). 

Ve druhém kole se Hospodářské noviny soustředily hlavně na kampaně 

(17 %), chování voličů (10 %) a politiků (16 %), v čemž se shodují s ostatními 

deníky. Stejně jako LN se i HN poměrně často věnovaly analýze výsledku voleb (8 %). 

U Hospodářských novin není personalizace nijak zjevná s výjimkou tématu zaměřeného 

na akcentování národní identity kandidátů (nárůst z 0 na 5 %). Nepatrně vzrostl rovněž 

zájem periodika o programy kandidátů (8 %). 
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Počet % Počet % Počet %

Organizace prezidentské volby 0 0 2 2 2 1

Informace o průběhu prezidentské volby 2 4 1 1 3 2

Reflexe zákonného rámce vymezujícího prezidentskou volbu 13 24 1 1 14 9

Pravomoci/mandát prezidenta 6 11 1 1 7 4

Očekávání voličů 1 2 1 1 2 1

Popis kampaně jako konkrétních politických aktivit a strategií 8 15 18 17 26 16

Reflexe kampaně v zahraničních médiích  -  -  -  -  -  - 

Předvolební průzkumy 4 7 5 5 9 6

Výsledky voleb a jejich analýza 0 0 8 8 8 5

Reflexe chování voličů 1 2 11 10 12 8

Reflexe chování politiků/politických stran 0 0 17 16 17 11

Role médií v kampani 0 0 8 8 8 5

Jiné (tematický okruh VOLBY) 0 0 2 2 2 1

Akcentování osobnostních (morálních vlastností) kandidátů 3 6 7 7 10 6

Akcentování skandálů a drbů vztahujícím se ke kandidátům 1 2 0 0 1 1

Akcentování zdraví kandidátů  -  -  -  -  -  - 

Akcentování národní identity kandidátů 0 0 6 6 6 4

Akcentování sociální identity kandidátů 0 0 1 1 1 1

Akcentování minulosti kandidátů 7 13 3 3 10 6

Akcentování profesních kompetencí kandidátů 2 4 3 3 5 3

Programová agenda kandidátů 3 6 8 8 11 7

Ideové charakteristiky kandidátů 3 6 2 2 5 3

Jiné (tematický okruh KANDIDÁTI)  -  -  -  -  -  - 

Celkem 54 100 105 100 159 100

Tabulka 4: Témata prezidentské kampaně v Hospodářských novinách (N = 159)

Téma
1. kolo 2. kolo Celkem

 

Pokud výsledky tematické analýzy porovnám s tím, jak o volbách informoval 

ČRo, v řadě bodů přinesly oba výzkumy podobná zjištění. Například stejně jako 

všechny české deníky i ČRo kladl největší důraz na zákonný rámec a kampaň 

a reflexe chování voličů. I v tomto výzkumu vyšlo najevo, že témata spojená 

s osobnostmi kandidátů zmiňovalo médium spíše až ve druhém kole. Co se ale týká 

programové agendy, ČRo ji využil jako hlavní téma v 8 procentech případů, což je 

srovnatelné spíše s Hospodářskými novinami, ostatní deníky o ní informovaly méně 

(Urbániková a Volek, 2013: 28–29). 

5.1.2.5 Výzkumná otázka 5: Jaký prostor věnovaly deníky informování o roli médií 

v předvolebním období? 

Analýza ČRo přinesla zjištění, že role médií v kampani se jako hlavní téma 

objevilo v obou kolech v 7 procentech případů. Z analýzy zpravodajství českých deníků 

vyplynulo, že všechna periodika věnovala tomuto tématu ještě o něco menší prostor. 

Jednalo se spíš o ojedinělé případy, například analýzy, jak Facebook pomohl 

v 1. kole Schwarzenbergovi v postupu. MF DNES média zmiňovala v 1. kole v pěti 

procentech případů, ve 2. už jen u dvou procent (Tabulka 2). Podobně jsou na tom 

Lidové noviny (5 % v 1. kole, 1 % ve 2. kole) – viz Tabulka 3. Hospodářské noviny 

v 1. kole roli médií jako hlavní téma nepoužily ani jednou, zato ve 2. kole víc než 

ostatní deníky (8%) – viz Tabulka 4. 
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Zcela jiná situace je ovšem v případě metapokrytí, které někteří autoři 

považují spíše za téma (D’Angelo, Calderone a Territola, 2005), jiní zase za rámec 

(International Communication Association, 2011; Urbániková a Volek, 2013). 

Vzhledem k rozdílným pohledům na přesné určení metapokrytí jsem z něj vytvořila 

samostanou proměnnou a jedná se o jakékoli zmínky deníků související se vztahem 

média-volby či média-kandidáti. Zjištění jsou přitom taková, že deníky sice roli médií 

nepovažovaly za prioritu, aby se objevila jako hlavní téma, o médiích ale 

informovaly hojně (Graf 5). 

U MF DNES je rozdíl v četnosti výskytu metapokrytí mezi 1. a 2. kolem 

nejméně markantní (26 a 29 %). To Lidové noviny média zmínily v 1. kole ve 

21 procentech příspěvků, zatímco ve 2. kole už ve 34 procentech. Značný rozdíl lze 

vidět také u Hospodářských novin, které o médiích psaly v 1. kole ze všech periodik 

nejméně (13 %), zato ve 2. kole více než dvojnásobně (30 %). Pravděpodobně lze větší 

zájem o média ve druhém období přičíst vyostření kampaně v rámci televizních 

a jiných debat, ale i analýzám, které zmiňovaly, jak která média pomohla či 

uškodila kandidátům v 1. kole. 
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Graf 5: Výskyt metapokrytí v % (n1 = 263, n2 = 231, n3 = 159, N = 653) 
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5.1.2.6 Shrnutí 

U všech tří deníků se potvrdila tendence rámcovat volební kampaň 

převážně jako strategickou hru. Tento rámec se vyskytoval častěji ve 2. kole, kdy 

došlo k vyostření kampaně. Zatímco MF DNES a Lidové noviny kladly důraz také 

na konflikt, u Hospodářských novin se dal častěji identifikovat rámec problému 

zaměřený na to, jaké mají kandidáti programy a jak se staví k důležitým politickým 

otázkám. U všech deníků byla ve 2. kole znatelná větší personalizace. Celkově 
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rámcovaly deníky tematický okruh VOLBY jako strategickou hru a konflikt, 

u tematického okruhu KANDIDÁTI se nejčastěji objevoval osobnostní rámec. Co se 

týká samotných témat, v prvním kole všechny deníky zdůrazňovaly zákonný rámec 

a strategie i aktivity politiků spojené s kampaní. Hospodářské noviny více zdůrazňovaly 

programovou agendu kandidátů než ostatní deníky. Ve druhém kole se média 

zaměřila o něco více na osobnosti kandidátů a na chování voličů a politiků.  

Role médií se pak objevovala jako hlavní téma ve všech denících velmi 

omezeně, metapokrytí se ale dalo identifikovat v řadě článků. Deníky tedy 

pokládaly za důležité o roli médií během volební kampaně informovat alespoň na 

omezeném prostoru. Metapokrytí se přitom častěji vyskytovalo ve 2. kole. 

5.1.3 B) Analýza nestrannosti: 

5.1.3.1 Výzkumná otázka 1: Do jaké míry splňovaly české deníky v mediálních 

obsazích kritérium vyváženosti? 

Jedním ze způsobů, jak zjistit objektivitu českých deníků během volební 

kampaně, je zaměřit se na jedno z kritérií nestrannosti – vyváženost (Westerståhl, 

1983). Tu lze definovat jako „rovný přístup aktérů do zpráv“ (viz podkapitola 2.2.2). 

Naopak určitý způsob selektivity značí předpojatost (Hofstetter, 1978). Nevyvážený 

výběr aktérů představuje jednu ze základních složek předpojatosti (Sloan, 2007). Tato 

obsahová analýza zkoumala vyváženost z pohledu počtu zmínek o kandidátech a jejich 

umístění. Pokud se článek objevil jako hlavní zpráva, označen byl jako Priorita 1. 

Jestliže ho deník publikoval na titulní straně, ale nikoli na pozici hlavní zprávy, šlo 

o Prioritu 2. Ostatní příspěvky na jiných stranách dostaly označení Priorita 3. Takto byla 

posuzována důležitost článku. Nestrannost či naopak předpojatost médií lze totiž 

identifikovat mimo jiné na základě charakteru titulní strany (Kahn a Kenney, 2002). 

Zjištění obsahové analýzy ukázala, že celkově deníky nejčastěji informovaly 

o dvou kandidátech, kteří postoupili do druhého kola (Tabulka 5, 6 a 7). Vůbec 

nejčastěji se v příspěvcích objevoval Zeman. MF DNES o něm psala 182krát, Lidové 

noviny 153krát a Hospodářské noviny 104krát. Jen o něco méně článků zmiňovalo 

Schwarzenberga, jehož jméno se vyskytovalo ve všech denících ve více než 100 

příspěvcích. Periodika tedy dodržela kritérium vyváženosti, alespoň co se týká těchto 

dvou aktérů. Výrazně více než ostatních kandidátů si ostatní deníky všímaly také 

Fischera (v MF DNES celkem 60 zmínek, v LN 64 a v HN 42), což je dáno 

pravděpodobně výsledky průzkumů před 1. kolem, jež ho favorizovaly. Čtvrtým 
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nejčastěji zmiňovaným kandidátem byl ve všech denících Dienstbier. Zásadní zjištění 

přinesla analýza v případě kandidátek na prezidenta, které všechny deníky celkem 

výrazně upozadily. Třeba Fischerovou zmínily Hospodářské noviny pouze 8krát za 

celé zvolené období.  Nepatrně četnější byl výskyt Bobošíkové, což je ovšem dáno její 

stížností na volby. Opomíjen byl rovněž Sobotka, jehož zmiňovalo ve všech denících 

jen lehce přes 20 článků. O Franzovi psaly více MF DNES (31 zmínek) a LN (29 

zmínek) než HN (16 zmínek). U tohoto kandidáta se řešil především kontroverzní zjev. 

Pokud jde o důležitost článků, hlavní zpráva ve všech denících nejčastěji 

informovala o Zemanovi a Schwarzenbergovi, stejně tak tomu bylo i v případě 

Priority 2 (Tabulka 5, 6 a 7). Titulním stranám tedy celkově vévodili kandidáti, kteří se 

dostali do druhého kola. Počet zmínek byl přitom vyrovnaný. Na třetí pozici se opět 

umístil Fischer, ostatní kandidáti se na titulní straně objevovali znatelně méně. 

Období 1. kolo a období 2. kolo se ovšem lišilo v počtu kandidátů, kterým měla 

média věnovat přiměřenou pozornost, proto je třeba zaměřit se na rozdíly v informování 

o kandidátech v těchto intervalech s tím, že ve 2. kole měla média věnovat stejnou 

pozornost hlavně Zemanovi se Schwarzenbergem.  

Pokud jde o MF DNES, 1. kolo patřilo Zemanovi (49 zmínek) a Fischerovi 

(35 zmínek) – viz Tabulka 5. Opět jde zřejmě o důsledek výsledků průzkumů. Deník 

často zmiňoval také Schwarzenberga (22 zmínek), jehož následuje kontroverzní postava 

Franze (24 zmínek). Na okraji zájmu periodika zůstali Roithová s Fischerovou 

a Sobotka (shodně 10 zmínek). Na titulní straně novin se objevoval nejčastěji Zeman 

s Fischerem, nejméně pak opět kandidátky a Sobotka, u nichž výsledky průzkumů 

ukazovaly spíše v jejich neprospěch. 

Priorita

1

Priorita

2

Priorita

3

Celkem 

zmínek

Priorita

1

Priorita

2

Priorita

3

Celkem 

zmínek

Priorita

1

Priorita

2

Priorita

3

Celkem 

zmínek

Schwarzenberg 3 1 22 26 8 10 119 137 11 11 141 163

Zeman 6 3 40 49 8 10 115 133 14 13 155 182

Fischer 5 2 28 35 2 1 22 25 7 3 50 60

Dienstbier 3 1 14 18 1 1 15 17 4 2 29 35

Roithová 1 1 8 10 2 1 5 8 3 2 13 18

Fischerová 1 0 9 10 1 1 5 7 2 1 14 17

Bobošíková 3 0 12 15 0 0 11 11 3 0 23 26

Sobotka 0 2 8 10 1 1 13 15 1 3 21 25

Franz 3 3 18 24 0 1 6 7 3 4 24 31

1. kolo 2. kolo Celkem

Tabulka 5: Vyváženost - MF DNES (N = 229)

Kandidát/důležitost 

článku

 

Druhé kolo bylo, co se týká zmínek o dvou zbývajících kandidátech, 

v mediálních obsazích v MF DNES vyvážené. O Schwarzenbergovi psal deník 

137krát, o Zemanovi 133krát. Oba kandidáti se objevili na titulní straně stejně často. 
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I ve druhém kole zůstal na třetí pozici Fischer, následován Dientsbierem. Ti často 

komentovali výsledek 1. kola, nebo se k jejich neúspěchu vyjadřovali různí aktéři. 

Nejméně článků zmiňovalo Roithovou s Fischerovou. Nepoustoupivší kandidáti se na 

titulní straně prakticky nevyskytovali – například Bobošíkovou tam deník neumístil ani 

jednou. 

Lidové noviny informovaly v 1. kole hlavně o Zemanovi (37 zmínek) 

a Fischerovi (36 zmínek) – viz Tabulka 6. Oba kandidáti se také nejčastěji objevovali 

na titulní straně. Jedná se tedy o analogickou situaci jako v případě MF DNES. Výrazně 

vyšší počet zmínek se týkal ještě Schwarzenberga (25 zmínek), o dalších kandiátech se 

psalo v méně než 20 příspěvcích. Nejméně pozornosti věnoval deník Sobotkovi 

(10 zmínek). 

Priorita

1

Priorita

2

Priorita

3

Celkem 

zmínek

Priorita

1

Priorita

2

Priorita

3

Celkem 

zmínek

Priorita

1

Priorita

2

Priorita

3

Celkem 

zmínek

Schwarzenberg 3 4 18 25 10 7 107 124 13 11 125 149

Zeman 4 5 28 37 9 8 99 116 13 13 127 153

Fischer 4 4 28 36 2 2 24 28 6 6 52 64

Dienstbier 0 2 17 19 2 1 16 19 2 3 33 38

Roithová 0 2 11 13 3 0 10 13 3 2 21 26

Fischerová 2 1 11 14 0 0 10 10 2 1 21 24

Bobošíková 1 3 11 15 0 1 13 14 1 4 24 29

Sobotka 0 1 9 10 1 0 16 17 1 1 25 27

Franz 2 2 10 14 0 0 15 15 2 2 25 29

Tabulka 6: Vyváženost - Lidové noviny (N = 206)
1. kolo 2. kolo Celkem

Kandidát/důležitost 

článku

 

Lidové noviny ve 2. kole udržely vysoký stupeň vyváženosti, pokud jde 

o informování o vítězích 1. kola. Nejvíce článků, stejně jako v MF DNES, hovořilo 

o Schwarzenbergovi (124 zmínek), jen o něco méně pak o Zemanovi (116 zmínek). 

Obě jména se navíc vyskytovala ve stejném počtu příspěvků umístěných na titulní 

straně novin. LN se od MF DNES neodlišovaly ani v četnosti výskytu dalších jmen – na 

třetí pozici se objevuje Fischer (28 zmínek), u dalších kandidátů jde už o počet zmínek 

nižší než dvacet. Stejně jako u MF DNES i Lidové noviny věnovaly nejmenší 

pozornost kandidátkám Roithové s Fischerovou. Jméno poslední zmíněné 

kandidátky se nevyskytovalo ani jednou na titulní straně. 

V počtu zmínek o kandidátech v 1. kole nepřinesla analýza odlišná zjištění 

ani v případě Hospodářských novin. Nejčastěji deník informoval o Zemanovi (25 

zmínek) a Fischerovi (24 zmínek) – viz Tabulka 7. Deník opět nejvíc opomíjel jména 

Roithová, Fischerová a Sobotka. U HN jsou ovšem patrné menší rozdíly v počtech 

zmínek o kandidátech na titulní straně. Oproti MF DNES a LN se nejčastěji jako hlavní 

zpráva objevoval článek informující o Bobošíkové. 



67 
 

Priorita

1

Priorita

2

Priorita

3

Celkem 

zmínek

Priorita

1

Priorita

2

Priorita

3

Celkem 

zmínek

Priorita

1

Priorita

2

Priorita

3

Celkem 

zmínek

Schwarzenberg 1 1 18 20 7 7 66 80 8 8 84 100

Zeman 1 2 22 25 7 7 65 79 8 9 87 104

Fischer 1 2 21 24 3 1 14 18 4 3 35 42

Dienstbier 1 1 10 12 1 0 13 14 2 1 23 26

Roithová 1 1 7 9 0 0 2 2 1 1 9 11

Fischerová 1 1 2 4 0 0 4 4 1 1 6 8

Bobošíková 2 1 11 14 0 0 6 6 2 1 17 20

Sobotka 1 1 7 9 1 0 11 12 2 1 18 21

Franz 1 1 8 10 1 0 5 6 2 1 13 16

Tabulka 7: Vyváženost - Hospodářské noviny (N = 135)
1. kolo 2. kolo Celkem

Kandidát/důležitost 

článku

 

Ve 2. kole splnily Hospodářské noviny kritérium vyváženosti v souvislosti 

s postupujícími kandidáty. Nejčastěji psal deník o Schwarzenbergovi (80 zmínek), 

Zemanovo jméno bylo přítomno v 79 příspěvcích. Oba kandidáti se vyskytovali i ve 

shodném počtu příspěvků na titulní straně. Roithová s Fischerovou se podobně jako 

u ostatních deníků umístily v počtu zmínek na konci žebříčku a na titulní straně novin se 

vůbec nevyskytovaly.   

Obecně lze konstatovat, že všechny tři deníky dodržely kritérium vyváženosti ve 

2. kole v tom smyslu, že o kandidátech Zemanovi a Schwarzenbergovi informovaly 

v téměř stejném počtu příspěvků. V 1. kole je ovšem patrné, že se deníky zaměřily 

hlavně na kandidáty favorizované průzkumy, tedy Zemana a Fischera. Mediální 

obsahy byly v tomto směru nevyvážené, když výrazně opomíjely informování 

o ženských kandidátkách a Sobotkovi. Opět může jít o spojitost s průzkumy, v nichž tito 

kandidáti nebyli považováni za favority. 

5.1.3.2 Výzkumná otázka 2: Do jaké míry splňovaly deníky v mediálních obsazích 

kritérium neutrality? 

Druhé kritérium nestrannosti představuje neutrální prezentace aktérů 

(Westerståhl, 1983).  Jedná se o další z možností, jak posoudit, do jaké míry dokázaly 

být české deníky před prezidentskými volbami objektivní. Zvýrazňování negativních či 

naopak pozivních vlastností kandidátů lze naopak považovat za znak předpojatosti 

(Sloan, 2007). 

U posuzování toho, jak periodika hodnotila kandidáty, bylo nutné rozlišit nejen 

období 1. a 2. kolo, ale i zpravodajské články od publicistických. U zodpovězení této 

výzkumné otázky se zaměřím na procenta. Tabulky s celkovými počty zmínek 

o kandidátech byly umístěny do příloh. Sto procent vždy představoval počet článků 

zmiňujících kandidáta v daném kole a žánru (zpravodajství/publicistika). 
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MF DNES dodržela kritérium neutrality ve zpravodajské části nejčastěji 

u trojice kandidátů Dientsbier, Roithová, Fischerová, a to ve sto procentech případů 

v obou kolech – viz Tabulka 8. Favorizace byla patrná u Schwarzenberga (22 % 

pozitivních článků v 1. kole, 28 % ve 2. kole), defavorizace pak u Zemana (38 % 

v 1. kole a 46 % ve 2. kole). Tendence z prvního období se u dvou postupujících 

kandidátů projevily i v publicistice. Negativních příspěvků o Zemanovi bylo v obou 

kolech přes 50 procent, Schwarzenberg byl naopak hodnocen spíše pozitivně (52 % 

v 1. kole, 32 % ve 2. kole). Analýza ukázala i znčanou negativitu při informování 

o Fischerovi – více než polovina příspěvků v obou kolech tohoto kandidáta spíše 

defavorizovala. 

 +  - neutr.  +  - neutr.  +  - neutr.  +  - neutr.

Schwarzenberg 22 0 78 50 13 38 28 19 52 32 15 53

Zeman 15 38 47 13 53 33 12 46 43 10 54 36

Fischer 0 38 63 9 55 36 0 19 81 0 50 50

Dienstbier 0 0 100 0 50 50 0 0 100 40 0 60

Roithová 0 0 100 50 0 50 0 0 100 0 0 100

Fischerová 0 0 100 0 40 60 0 0 100 0 0 100

Bobošíková 0 13 88 0 43 57 0 13 88 0 0 100

Sobotka 17 0 83 25 25 50 0 18 82 0 0 100

Franz 13 6 81 0 38 63 0 0 100  -  -  - 

Tabulka 8: Hodnocení kandidátů v % - MF DNES (N = 229)

Kandidát/hodnocení

1. kolo 2. kolo

Zpravodajství Publicistika Zpravodajství Publicistika

 

Lidové noviny zaujaly neutrální postoj nejčastěji k Sobotkovi (100 % v kole 

1. i 2.), v obou kolech byl ale oproti ostatním kandidátům ve významném počtu článků 

znatelný negativní postoj k Zemanovi (v 1. kole 15 %, ve 2. kole 33 %) – viz Tabulka 

9. U LN byla také patrná favorizace Schwarzenberga – v 1. kole šlo o 26 % pozitivních 

příspěvků, ve druhém pak o 21 %. Kandidátky Roithová s Fischerovou byly v obou 

kolech prezentovány buď neutrálně, nebo pozitivně, oproti tomu Bobošíkovou deník 

spíše defavorizoval. V publicistických příspěvcích Lidových novin se projevila 

významná favorizace Schwarzenberga (60 % pozitivních článků v 1. kole a 41 % ve 

2. kole). Spíš negativně zobrazoval deník v obou kolech Fischera (45 % v 1. kole 

a 54 % ve 2. kole). 
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 +  - neutr.  +  - neutr.  +  - neutr.  +  - neutr.

Schwarzenberg 26 4 70 60 0 40 21 15 64 41 17 41

Zeman 19 15 65 9 45 45 13 33 54 7 54 39

Fischer 15 19 67 0 44 56 0 0 100 9 36 55

Dienstbier 18 0 82 0 0 100 0 0 100 11 0 89

Roithová 9 9 82 100 0 0 10 0 90 0 0 100

Fischerová 0 8 92 0 0 100 17 0 83 25 0 75

Bobošíková 0 14 86 0 0 100 0 22 78 0 20 80

Sobotka 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100

Franz 8 17 75 0 0 100 0 25 75 14 29 57

Kandidát/hodnocení

1. kolo 2. kolo

Tabulka 9: Hodnocení kandidátů v % - Lidové noviny (N = 206)

Zpravodajství Publicistika Zpravodajství Publicistika

 

Hospodářské noviny zaujaly neutrální postoj ve zpravodajské čáasti 

nejčastěji k Fischerové, Bobošíkové a Franzovi (v obou kolech 100 %) – viz Tabulka 

10. Periodikum stejně jako ostatní deníky v rámci dvou postupujících kandidátů 

mnohdy favorizovalo Schwarzenberga (11 % v 1. kole a 34 % ve 2. kole). U Zemana 

byl postoj periodika spíše negativní než pozitivní (v 1. kole 46 negativních příspěvků, 

ve 2. kole 24 %). Tendence defavorizovat kandidáta se ukázaly i u Fischera (36 % 

v 1. kole a 25 % ve 2. kole). U publicistiky zůstalo hodnocení kandidátů Zemana, 

Fischera a Schwarzenberga stejné – v obou kolech byli první dva kandidáti spíše 

defavorizováni než favorizováni, u Schwarzenberga tomu bylo naopak. V deníku se 

ukazovala i tendence hodnotit kladně Roithovou (25 % v 1. kole), negativní postoj se 

v obou intervalech vyskytoval u Zemana (46 % v 1. kole a 24 % ve 2. kole), ale 

i u Fischera (36 % v 1. kole a 25 % ve 2. kole). Ostatní kandidáti – tedy Dientsbier, 

Fischerová, Bobošíková, Sobotka a Franz, byli v 1. kole častěji defavorizováni než 

favorizováni. 

+ - neutr. + - neutr. + - neutr. + - neutr.

Schwarzenberg 11 11 78 18 9 73 34 10 56 38 5 56

Zeman 0 46 54 0 58 42 16 24 61 17 29 54

Fischer 0 36 64 8 54 38 0 25 75 0 67 33

Dienstbier 0 25 75 0 50 50 10 0 90 0 0 100

Roithová 20 0 80 25 0 75 0 0 100 - - -

Fischerová 0 0 100 0 50 50 0 0 100 0 0 100

Bobošíková 0 0 100 0 67 33 0 0 100 0 0 100

Sobotka 0 0 100 0 40 60 0 14 86 20 0 80

Franz 0 0 100 17 33 50 0 0 100 0 0 100

Tabulka 10: Hodnocení kandidátů v % - Hospodářské noviny (N = 135)

Kandidát/hodnocení

1. kolo 2. kolo

Zpravodajství Publicistika Zpravodajství Publicistika

 

Analýza tedy ukázala, že v části deníků zaměřené na zpravodajství bylo 

kritérium neutrální prezentace dodržováno u všech periodik nejčastěji 

u kandidátů, kteří nepostoupili do druhého kola. Co se týká podílu neutrálních, 

pozitivních a negativních článků ve zpravodajství, u všech kandidátů se vyskytoval 
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nejčastěji neutrální postoj. Výjimku představuje MF DNES, která ve 2. kole nejčastěji 

hodnotila Zemana negativně (46 % defavorizujících příspěvků oproti 43 % neutrálních 

a 12 % pozitivních). U Zemana docházelo u všech periodik častěji k defavorizaci 

než k favorizaci, u Schwarzenberga naopak (Tabulka 8, 9 a 10). Výjimku ale 

představuje 1. kolo v Lidových novinách (19 % pozitivních příspěvků oproti 15 % 

negativním a 64 % neutrálním). U publicistiky se dodržení kritéria neutrální prezentace 

příliš neočekává, jelikož jde o názory a sekce s komentáři je ve všech třech denících 

jasně oddělena od části se zpravodajstvím. U komentářů byl ve všech denících patrný 

trend hodnotit kladně Schwarzenberga a negativně Zemana s Fischerem. V MF DNES 

a LN lze vypozorovat tendence hodnotit kladně Roithovou. 

Vzhledem k tomu, že Lidové noviny a Hospodářské noviny otevřeně 

podpořily Schwarzenberga, lze z daných zjištění učinit závěr, že u obou periodik 

byla patrná určitá míra předpojatosti vůči Zemanovi a favorizace knížete. U Mladé 

fronty DNES sice na „endorsement“ nedošlo, šéfredaktor Robert Čásenský ale vydal 

komentář, v němž argumentoval, proč nevolit Zemana. I u tohoto deníku se proto dala 

jistá forma stranění Schwarzenbergovi a negativního postoje k jeho soupeři očekávat. 

Pozitivní či negativní hodnocení kandidátů bylo mnohdy zřejmé už 

z titulků. Například 8. ledna 2013 publikovala MF DNES článek s titulkem Pravda 

vítězí, ale jak u koho. Nejvíc si vymýšlí Zeman, který lze demonstrovat jako příklad 

jasného negativního postoje vůči tomuto kandidátovi. Podobné je to u příspěvku 

Lidových novin z 11. ledna 2013, kde je defavorizován Fischer. Titulek zní: Volba 

českého „Honzy“ nic dobrého nepřinese. U Hospodářských novin byla negativita 

zjevná například u článku, který vyšel 23. ledna 2013 a zněl: Zemanův finiš: zmýlená 

historie a díry v účtech. I pozitivita se u řady příspěvků objevovala u titulku. Třeba HN 

uveřejnily 7. ledna 2013 článek s titulkem Vladimír Franz: rozumný citlivec. Lidové 

noviny zase 23. ledna 2013 publikovaly příspěvek s nadpisem Hlasem pro 

Schwarzenberga volíme sami sebe. Na stránkách MF DNES byl pak 24. ledna uveřejněn 

příspěvek s titulkem Rusnok: Za co vděčíme Zemanovi? Za hodně. 

5.1.3.3 Výzkumná otázka 3:  Změnil se přístup vybraných deníků k informování 

o kandidátech po vyhlášení výsledků 1. kola? 

Kromě obecných trendů je třeba zaměřit se i na rozdíly v tom, jak vybrané 

deníky prezentovaly kandidáty v intervalu před vyhlášením výsledků prvního kola 
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a v intervalu mezi oběma koly. I v tomto případě je nutné rozlišit publicistické 

příspěvky od zpravodajských. 

MF DNES ve zpravodajských příspěvcích v 1. kole nejčastěji dodržovala ke 

kandidátům neutrální postoj (Tabulka 8). Stoprocentně to platilo u Dienstbiera, 

Roithové a Fischerové.  Zjevná je ovšem snaha některé kandidáty favorizovat, a to 

hlavně Schwarzenberga. Více než pětina příspěvků o knížeti se o něm vyjadřovala 

pozitivně. MF DNES rovněž mírně favorizovala Sobotku a Franze. Naopak u Fischera 

a Zemana se často objevovalo negativní hodnocení. Defavorizace Zemana byla 

zjevná u 38 % příspěvků. Třináct procent příspěvků hovořilo negativně také 

o Bobošíkové. Ve 2. kole byla ve zpravodajství MF DNES favorizace Schwarzenberga 

(28 % pozitivních hodnocení) a defavorizace Zemana (46 % negativních hodnocení) 

ještě zřetelnější. Rovněž Bobošíkovou s Fischerem hodnotil deník častěji negativně než 

pozitivně. Ostatní kandidátky byly prezentovány neutrálně, stejně jako Franz. 

V publicistice lze ve srovnání se zpravodajskou částí v 1. kole pozorovat 

markantní rozdíly v procentech neutrálních článků, kterých je tu méně. Opět se 

objevuje favorizace Schwarzenberga, a to v polovině příspěvků, i defavorizace Zemana 

(53 %). Spíše negativní než pozitivní byly komentáře týkající se i všech ostatních 

kandidátů kromě Sobotky, který dostal vyrovnaný počet kladných a záporných  

hodnocení, a Roithové, o níž psal deník pouze kladně nebo k ní zaujal neutrální postoj. 

Ve 2. kole se u komentářů nezměnil trend hodnotit často pozitivně knížete (32 %) 

a negativně Zemana (54 %) a Fischera (50 %). Franze komentáře ve 2. kole 

nezmiňovaly, u všech ostatních kandidátů bylo kritérium dodrženo. 

I v Lidových novinách byla většina zpravodajských článků v 1. kole 

neutrální (Tabulka 9). Ve srovnání s MF DNES ale deník Zemana častěji 

favorizoval (19 %) než defavorizoval (15 %). Také LN znatelně favorizovaly 

Schwarzenberga (26 %). Kladné hodnocení dostával ve srovnání s ostatními kandidáty 

často i Dienstbier. U Fischera, Fischerové, Bobošíkové i Franze se častěji vyskytovalo 

hodnocení záporné než kladné. Zcela neutrální postoj zaujal deník jen vůči Sobotkovi. 

Druhé kolo přineslo především větší procento příspěvků defavorizujících Zemana 

(33 %), u Schwarzenberga byla situace téměř shodná s kolem prvním (21). Negativní 

komentáře jinak patřily ve druhém kole hlavně Bobošíkové a Franzovi, pozitivní pak 

Roithové a Fischerové. Kritérium bylo stoprocentně dodrženo v případě Dienstbiera 

a Sobotky. 
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Lidové noviny se od MF DNES liší v období 1. kola, kdy v publicistice 

častěji dodržely kritérium neutrality, přestože se jedná o názory a komentáře. 

U kandidátů Dienstbiera, Fischerové, Bobošíkové, Sobotky a Franze byl neutrální 

postoj udržen ve všech příspěvcích. Celých 60 % článků ovšem hodnotilo pozitivně 

Schwarzenberga, a kladné byly dokonce všechny příspěvky, v nichž se objevila 

Roithová. Naopak 45 % článků zmiňujících Zemana o tomto kandidátovi psalo 

negativně. Defavorizace byla znatelná i u Fischera (44 % negativních komentářů). Ve 

druhém kole lze o stoprocentním dodržení neutrálního postoje hovořit už jen v případě 

prezentace Roithové a Sobotky. Schwarzenberga autoři příspěvků stejně jako v MF 

DNES jasně favorizovali (41 % kladných hodnocení). Více kladných než záporných 

hodnocení dostala i Fischerová s Dienstbierem. Oproti prvnímu kolu se nezměnila 

tendence prezentovat negativně Zemana (54 %) a Fischera (36 %). Větší procento 

negativních příspěvků než v 1. kole lze vypozorovat u Bobošíkové a Franze. 

U Hospodářských novin bylo kritérium neutrality v 1. kole v sekci 

zpravodajství dodrženo u všech kanditátů ve více než 50 procentech článků 

zmiňujících kandidáty (Tabulka 10). Co se týká dvou postupujících kandidátů, 

zjištění jsou analogická s těmi z MF DNES a Lidových novin. Opět se objevuje nejvíc 

kladných hodnocení u Schwarzenberga (11 %), oproti ostatním deníkům ale HN 

ve stejném procentu příspěvků hodnotily Schwarzenberga i negativně. Zřetelně 

pozitivní hodnocení se objevovalo i u Roithové, a to v pětině článků. Deník opět 

výrazně defavorizoval Zemana (46 %) a Fischera (36 %). Negativní články se ovšem 

v případě tohoto deníku vztahovaly i k Dienstbierovi. Fischerová, Bobošíková, Sobotka 

i Franz byli prezentováni ve všech příspěvích v pozitivním světle. Ve 2. kole se situace 

změnila u Dienstbiera, u něhož lze zaznamenat větší počet kladných než záporných 

hodnocení. Oproti prvnímu období se významně zvýšil podíl příspěvků, v nichž došlo 

k favorizaci Schwarzenberga (34 %), a naopak snížil počet příspěvků 

defavorizujících Zemana (24 %). Negativita se objevovala i u Fischera a Bobošíkové. 

Publicistické příspěvky v HN v 1. kole byly vůči kanadidátům znatelně 

negativní. Největší podíl defavorizujících článků publikoval deník o Zemanovi (58 %) 

a Fischerovi (54 %). Významný podíl pozitivních zmínek byl u Schwarzenberga (18 %) 

a Roithové (25 %). Druhé kolo opět přineslo zintenzivnění trendu z 1. kola 

u Schwarzenberga, o němž psalo pozitivně celých 38 % komentářů, a Fischera (67 % 

negativních hodnocení). U Zemana tento trend oslabil, i když byl stále defavorizován ve 
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29 % příspěvků. U neúspěšných kandidátů bylo většinou kritérium neutrality splněno ve 

všech případech. Výjimku představoval jen Sobotka s pětinou pozitivních hodnocení. 

Celkově můžeme říct, že u vítězných kandidátů z 1. kola se většinou obecné 

trendy ve 2. kole nijak výrazně neměnily, Zeman byl ve významném počtu 

zpravodajských příspěvků i komentářů deníky častěji hodnocen negativně než 

pozitivně, Schwarzenberg byl favorizován. Zajímavé je rovněž významné procento 

negativních hodnocení u Fischera. U ostatních kandidátů se trendy v 1. a 2. kole často 

měnily, a to jak v souvislosti s tím, zda šlo o zpravodajství, tak i co se týká rozdílů mezi 

deníky. Důležité je ovšem zdůraznit, že co do podílu zpráv s neutrálním hodnocením 

periodika kritérium většinou splnila. 

5.1.3.4 Výzkumná otázka 4: Jaké zdroje využívaly deníky k hodnocení kandidátů? 

V rámci analýzy nestrannosti bylo třeba zjistit i to, do jaké míry jednotlivé 

deníky favorizovaly či defavorizovaly jednotlivé kandidáty samy a do jaké míry se 

spolehly na kritiku či obhajobu různých aktérů. Je třeba brát v potaz, že u těchto aktérů 

muselo jít o vyjádření obsažené ve více než 50 procentech odstavců, jinak byla za 

původce hodnocení označena redakce. Nejde tedy o výskyt aktérů, nýbrž o počet 

(procenta) příspěvků, v nichž kandidáty hodnotili primárně oni, nikoli redaktoři daného 

deníku. 

Z analýzy vyplynulo, že redaktoři nejčastěji hodnotili kandidáty sami (Graf 

6). U Hospodářských novin lze jako hlavní zdroj hodnocení určit redakci deníku 

v celých 91 % příspěvků. Mladá fronta DNES hodnotila kandidáty sama o něco méně – 

v 75 % příspěvků. Zjištění z Lidových novin ukazují na téměř analogická procenta, 

když byla redakce LN primárním zdrojem hodnocení v 76 % příspěvků. 
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Graf 6: Zdroj hodnocení kandidátů v % (n1 = 229, n2 = 206, n3 = 135)
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Pokud jde o další dominantní zdroje, procenta jsou prakticky zanedbatelná 

(Příloha č. 12). U MF DNES a LN se poměrně často vyskytoval jiný zdroj hodnocení. 

Jednalo se například o přítele Miloše Zemana Jiřího Rusnoka či profesora ekonomie 

Valtra Komárka. V Lidových novinách se zase objevily příspěvky historika Viléma 

Prečana nebo spisovatele a historika Petra Placáka. MF DNES využila těchto jiných 

zdrojů v desetině článků, LN v 6 %, u HN šlo o zanedbatelné 1 %. U všech tří priodik 

se ve srovnání s ostatními zdroji vyskytovali výrazněji také VIP, sympatizanti a vox 

populi. Patří tam kupříkladu dokumentarista Břetislav Rychlý, který v LN 23. ledna 

vyzval české občany k volbě Schwarzenberga. Řádově pár procent příspěvků v denících 

využilo k hodnocení kandidátů protikandidáty. Šlo primárně o interval mezi 

1. a 2. kolem, kdy docházelo k favorizaci/defavorizaci postupujícího Zemana 

a Schwarzenberga jejich poraženými soupeři. Třeba v MF DNES se objevil Dientsbier, 

jenže 25. ledna 2013 vyzval Čechy, aby „volili podle svého svědomí“. V MF DNES 

dostal ve srovnání s ostatními dominantními zdroji hodnocení větší prostor i prezident 

Václav Klaus a jeho okolí (3 %) nebo lidé pracující v médiích (3 %). Ani v jednom 

z deníků se nevyskytoval představitel z oblasti veřejné správy a rovněž ostatní zvolené 

zdroje se pohybovaly od 0 do 1 procenta. 

5.1.3.5 Výzkumná otázka 5: Jak často deníky přebíraly zprávy z agentur? 

Z analýzy vyplynulo, že deníky se při tvorbě příspěvku spoléhaly především 

na členy své redakce (Graf 7). U MF DNES byl autorem článku redaktor těchto novin 

v celých 82 % příspěvků. U Lidových novin je to jen o něco málo méně (77 %) a ve 

srovnání s ostatními deníky využívaly svých redaktorů nejméně Hospodářské 
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noviny (69 %). U tohoto periodika je zajimavá skutečnost, že u čtvrtiny článků nebyl 

uveden autor. V MF DNES a LN šlo přitom o zanedbatelná procenta. 

Hospodářské noviny a Lidové noviny vůbec nevyužívaly ani takzvaného 

smíšeného autorství, kdy se pod příspěvkem objevuje redaktorská zkratka a agentura. 

U MF DNES to byl jen jeden případ ze sta. HN také ani jednou nepřevzaly celý článek 

z agentur. To u ostatních dvou deníků se podíl převzatých příspěvků pohyboval kolem 

5 %. Oproti tomu významný podíl tvořili zejména v MF DNES a LN autoři 

nepocházející z redakce. Do deníků přispívali zejména různí ekonomové, politologové, 

profesoři nebo pak neúspěšní prezidentští kandidáti. 
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Graf 7: Autor příspěvku v % (n1 = 263, n2 = 231, n3 = 159)
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5.1.3.6 Shrnutí 

Analýza nestrannosti se zaměřila na dvě kritéria – vyváženost a neutrální 

prezentaci. Vyváženost byla zkoumána pomocí počtu zmínek o daných kandidátech. 

Z analýzy vyplynulo, že v prvním kole byla patrná předpojatost deníků vůči 

některým kandidátům. Především se jednalo o Roithovou, Fischerovou a Sobotku. 

Média upřednostňovala informování o Zemanovi a Fischerovi, kteří se objevovali 

v průzkumech jako jasní adepti na postup do druhého kola. Tito kandidáti rovněž 

nejčastěji zabírali titulní stranu novin. Významný počet příspěvků zmiňoval rovněž 

Schwarzenberga. Pokud jde o postupující kandidáty, ve druhém kole lze hovořit 

o téměř stoprocentním dodržení kritéria vyváženosti, a to ve všech denících. Zeman 

se Schwarzenbergem se objevovali v téměř shodném počtu článků. Kritérium bylo 

dodržováno i v počtu zmínek o kandidátech na titulní straně. 

U všech tří periodik byli kandidáti ve většině zpravodajských článků 

prezentováni v neutrálním světle. Nejčastěji to bylo u kandidátek Roithové 
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a Fischerové či Sobotky. Z vysokého podílu pozitivních/negativních příspěvků lze 

vypozorovat tendence favorizovat Schwarzenberga a defavorizovat Zemana 

s Fischerem. Tento trend se většinou u deníků prohloubil v období mezi 1. a 2. kolem 

a byl o něco výraznější také v publicistice. Výrazně vyšší podíl pozitivních hodnocení 

se objevoval u Roithové, zatímco u Bobošíkové byla znát spíš defavorizace. Přístup 

deníků ke kandidátům se s výjimkou Fischera často v 1. a 2. kole měnil, a to jak ve 

zpravodajské části, tak i v publicistice. Naopak u postupující dvojice zůstal přístup 

neměnný s výjimkou Lidových novin. Ty v 1. kole uveřejnily víc příspěvků, v nichž 

byl Zeman favorizován, ve 2. kole byl ale trend už opačný. Z analýzy tedy vyplynulo, 

že v hodnocení kandidátů byla znát „otevřená podpora“ Schwarzenberga (HN a LN) 

i “antiendorsement“ namířený vůči Zemanovi (MF DNES). 

Pokud jde o hodnocení kandidátů, primárním zdrojem byla u všech tří deníků 

sama redakce, stejně jako autorem příspěvku. Relativně významné procento 

příspěvků ale napsali různí odborníci či politici, kteří pod redakci nespadají. Agenturní 

zprávy periodika prakticky nepřebírala, u Hospodářských novin se ale v řadě článků 

neuváděl autor. 

5.1.4 Kvalitativní analýza „otevřené podpory“ 

Kvantitativní obsahová analýza rámců a nestrannosti se ptala na otázku Kolik?. 

Jejím cílem bylo zjistit, zda dokázala periodika udržet vyvážený obsah, pokud možno 

bez hodnocení kandidátů, přestože Lidové noviny a Hospodářské noviny využily 

možnost „otevřené podpory“ a Mladá fronta DNES se prostřednictvím příspěvku 

šéfredaktora vymezila vůči Zemanovi. Kvalitativní analýza se ptá na otázku Jak?. Jejím 

cílem je získat hlubší povědomí o argumentech, které šéfredaktoři deníků zvolili, aby 

vysvětlili své postoje, potažmo přesvědčili voliče o jejich „správnosti“.  

Kraus definuje argumentaci jako soubor určitých tvrzení (argumentů), kde 

„jedno tvrzení zdůvodňuje, vysvětluje, ospravedlňuje, zakládá a implikuje tvrzení 

druhé“. Jeden argument tak představuje „příčinu, zdůvodnění, předpoklad a následek 

druhého argumentu“ (Kraus, 2008: 151). Samotné argumenty se skládají 

z východisek, premis a z nich vyplývajících závěrů. Kraus zdůrazňuje, že 

argumentace se vyskytuje ve spojitosti s určitým problémem, konfliktem. Ten je třeba 

překonat, a pokud možno dojít ke konsenzu (Kraus, 2008: 149). I prezidentské volby 

s sebou přinesly takový konflikt ve společnosti. Proti sobě stáli kníže a pravicový 

politik Schwarzenberg a „muž z lidu“ Zeman jako odpůrce tehdejší vlády a zastánce 
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levice. Kandidáti přinášeli v řadě ohledů zcela odlišné vize a voličům nabízeli jiné 

osobnostní rysy. Češi volili prezidenta poprvé přímo, o to byly emoce víc znát – nejen 

mezi lidmi, ale i v rámci redakcí. 

5.1.4.1 Výzkumná otázka 1: Jaké argumenty byly přítomny v mediálních obsazích 

v případě „otevřené podpory“ kandidáta ze strany sledovaného média? 

Lidové noviny zveřejnily svou „otevřenou podporu“ Schwarzenbergovi 

v pátek 11. ledna, tedy první den, kdy šli Češi k volbám hodit lístek svému favoritovi. 

Text tehdejšího šéfredaktora deníku Dalibora Balšínka byl publikován na titulní straně. 

Jednalo se o formu sloupku. 

Balšínek začíná sloupek konstatováním, že přímá volba měla dlouho dva jasné 

favority. A před oběma politiky jasně varuje. Jedná se o argumentum ad baculum, 

neboli argument klacku. Šéfredaktor jména vynechává, zjevně spoléhá na čtenářův 

rozhled. Průzkumy totiž před 1. kolem jasně favorizovaly Zemana s Fischerem. 

Balšínek varuje před podezřelým zázemím jednoho z kandidátů a pozitivním 

vztahem druhého ke komunistické straně.  

„Představa, že toto duo bude konečnou nabídkou pro rozhodující volbu, byla 

depresivní, skličující a pocit marnosti vyvolávající. Navíc u toho prvního bychom se 

mohli dočkat zlých kroků, které si dosavadní Václavové nedovolili,“ píše šéfredaktor 

LN (Balšínek, 11. 1. 2013). 

Zmíněné „zlé kroky“ představují právě argument klacku. Je zde patrná snaha 

zastrašit případného voliče tohoto kandidáta (Zemana) na základě srovnání s konáním 

předchozích prezidentů.  

Zcela ovšem chybějí premisy, proč bychom se měli dočkat politikova špatného 

počínání. Hovoříme o takzvané zámlce premisy neboli entymémě. Kraus v této 

souvislosti zdůrazňuje implicitní charakter argumentace. Každé tvrzení podle něj 

může být jak premisou, tak i závěrem (Kraus, 2008: 151). 

Balšínek dále mění téma a místo na samotné kandidáty cílí na pravomoci 

a funkci českého prezidenta. Vyzdvihuje význam reprezentativní funkce hlavy státu, 

zároveň ale konstatuje, že čeští prezidenti byli vždy osobnostmi a tuto roli tak 

„přesahovali“.  

„To musí přiznat i vyprofilované tábory obou prezidentů, byť se ve svých 

extrémech nenávidí,“ konstatuje šéfredaktor LN (Balšínek, 11. 1. 2013). Zde lze 
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identifikovat argumentum ad autoritatem. Balšínek sebevědomě míní, že jeho tvrzení 

posvětí i zastánci Václava Havla a Václava Klause.  

Následuje další argument bez premisy. Balšínek totiž konstatuje, že oba 

předchozí prezidenti udělali mnoho dobrého, další podobný Václav nás ale nečeká. 

Jedná se o unáhlený zobecňující závěr, který novinář ničím nevysvětluje a pouze 

konstatuje: „Česká republika už žádného Václava, který připoutá pozornost k naší zemi, 

mít dlouhodobě nebude a vždy může mít jen lepšího Gašparoviče nebo Rompuye“ 

(Balšínek, 11. 1. 2013). 

Poslední část Balšínkova sloupku je věnována už samotnému zdůvodnění 

podpory Schwarzenberga. Šéfredaktor sice nejprve tvrdí, že Česká republika se už 

ničeho dobrého nedočká, náhle ovšem konstatuje, že přece jen „existuje alternativa“. 

Balšínek využívá indukce, tedy argumentačního postupu, při němž se 

k obecnému závěru dostává přes konkrétní příklady. 

Schwarzenberga popisuje jako člověka, který je vzdělaný a cítí odpovědnost 

k minulosti. Vyzdvihuje i jeho pokročilý věk, který slibuje moudrost. Dále se uchyluje 

k explikaci, když vysvětluje, proč by voliči měli tolerovat některé Schwarzenbergovy 

chyby: „Víra v dobré by nás neměla při žádné volbě opouštět. Víra může rozehnat 

chmury,“ píše šéfredaktor LN (Balšínek, 11. 1. 2013). 

Balšínek ovšem opět unáhleně zobecňuje své závěry. Jednak když tvrdí, že 

u Schwarzenberga „nevadí, když občas usne“, jelikož to zcela jistě někteří voliči mohou 

pokládat za trapné či za výraz slabosti. Na konci sloupku pak šéfredaktor prohlašuje, že 

právě Schwarzenberg má největší šanci uspět a zvrátit výsledek prvního kola. 

Co se týká jazykových prostředků argumentace, Balšínkova „otevřená 

podpora“ je psaná v er formě, stranění kandidátovi TOP 09 je ale z obsahu patrné. 

Šéfredaktor ve sloupku používá spisovný jazyk a často zdůrazňuje svá tvrzení pomocí 

modálních sloves „muset“ a „moci“.  

Do „otevřené podpory“ se mu daří dostat emoce prostřednictvím nejrůznějších 

hodnotících přídavných jmen jako „skličující“ či „depresivní“. Stručný titulek 

sloupku Na Hrad! představuje imperativ, který mohl v některých čtenářích vyvolat 

nepříjemný pocit rozkazování ze strany redakce média, a to i přesto, že titulek nezněl 

explicitně „Schwarzenberg na Hrad!“. 

Text je ale na řádně odůvodněnou „otevřenou podporu“ zjevně příliš 

krátký. Autor se argumenty snaží vtěsnat do dvou tří vět, které na sebe někdy 

nenavazují zcela logicky. Sloupek je také lehce tematicky roztříštěný. 
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Balšínek se nevěnuje politickým programům a vizím kandidátů. Spíše 

konstatuje, že kandidáti favorizovaní v průzkumech nepřinesou České republice nic 

dobrého. A varuje – zejména v souvislosti se Zemanem – před „zlými časy“, které by 

mohly nastat v případě jeho zvolení. Přitom ale nezmiňuje konkrétní jména. 

Druhý Balšínkův sloupek s „otevřenou podporou“ publikovaly Lidové 

noviny v pátek 25. ledna 2013, tedy v den, kdy začalo rozhodující druhé kolo. 

I v tomto sloupku jsou patrné emoce, které vyvolala vyostřená kampaň. 

Hned v úvodu Balšínek děkuje bohu, že už kampaň skončila, a označuje ji za 

„prázdnou a falešnou“. Zde je patrná intertextovost, která se projevuje v Balšínkově 

citaci oblíbené fráze tehdejšího prezidenta Klause. Na rozdíl od prvního sloupku 

Balšínek přistupuje k dialektickým otázkám, když se táže: „Dozvěděli jsme se 

o kandidátech něco nového? Víme, jak by chtěli spravovat naši zemi a jakou mají vizi 

jejího dalšího směřování?“ (Balšínek, 25. 1. 2013). 

Šéfredaktor LN dál píše o tom, jak podle něj nastavoval agendu druhého kola 

Zeman, a kritizuje kandidáta za to, že upřel pozornost veřejnosti do minulosti a na 

Schwarzenbergovo rodinné zázemí. Dále konstatuje, že osobních útoků se dopouštěl 

rovněž Klaus a jeho rodina. Opět se uchyluje k dialektické otázce: „Bylo třeba těch 

prohlášení v hádankách a nepřímých ataků? To člověka nectí,“ myslí si novinář 

(Balšínek, 25. 1. 2013). 

Balšínek také zmiňuje, že Zeman dal najevo, že hodlá být velmi aktivním 

prezidentem a využít toho, že byl zvolen přímo. Na základě indukce dochází 

šéfredaktor LN k závěru, že „to se mají sociální demokraté a budoucí premiéři na co 

těšit“. Poté Balšínek konstatuje, že Schwarzenberg by se spíše spokojil s mantinely 

danými ústavou. Tomuto jasnému závěru ovšem nepředchází premisy, proč by tomu 

tak mělo být. 

Následuje tvrzení, že po volbách dojde zcela jistě k rozpolcení společnosti, což 

lze považovat za poněkud unáhlený závěr. Balšínek obhajuje frenetické příznivce 

kandidáta TOP 09, když říká, že jde o mladé, kteří myslí do budoucna a společnosti 

neublíží. Zároveň zmiňuje, že čtenáři jistě znají své hodnoty a nepotřebují „knížecí 

rady“. „Já i většina mých kolegů budeme volit Karla Schwarzenberga,“ končí text 

(Balšínek, 25. 1. 2013). 

Balšínkův druhý sloupek je stejně jako ten první na řádné odůvodnění 

„otevřené podpory“ příliš krátký. Šéfredaktor se snaží do malého prostoru vtěsnat 
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více témat, přitom ale neřeší, co by Schwarzenberg České republice skutečně mohl 

nabídnout, a nepíše, proč si myslí, že by se kandidát na rozdíl od Zemana ústavy držel. 

I druhý sloupek nabízí emotivní text, v němž se vyskytuje řada hodnotících 

adjektiv jako „moudrý a poctivý“ nebo „agresivní“. Objevují se také citově zabarvené 

výrazy: „Bylo mrzké nimrat se a dezinpretovat historii matek, otců a manželek,“ 

podotýká novinář (Balšínek, 25. 1. 2013). 

Celkově se Balšínkova „otevřená podpora“ ve skutečnosti nevěnuje důvodům, 

proč volit Schwarzenberga, ale spíše negativním vlastnostem Zemana a jeho působení 

v kampani. 

Hospodářské noviny zveřejnily „otevřenou podporu“ stejně jako Lidové 

noviny v pátek 11. ledna 2013. Text publikovaly přes celou titulní stranu novin. Jeho 

autorem je šéfredaktor HN Petr Šabata. 

Koho deník ve volbách podpoří, píše Šabata hned v úvodních větách. Využívá 

indukce jako argumentačního postupu, když hovoří o tom, že by měl být „důvěryhodný 

a rozvážný, neměl by rozeštvávat a dělat Česku ostudu“. Následně konstatuje, že podle 

Hospodářských novin je nejlepším kandidátem Karel Schwarzenberg (Šabata, 

11. 1. 2013). 

Text je členěn do několika tematicky odlišných částí, jež jsou odděleny 

mezititulky. Hned v úvodu se šéfredaktor HN uchyluje k dialektické otázce: „Koho 

vlastně dnes, zítra a pravděpodobně za 14 dní ve druhém kole volíme?“ Šabata míní, že 

v první řadě důležitou postavu nejvyšší politiky, která sice nedisponuje rozsáhlými 

pravomocemi, ale má vliv. 

Dále používá analogii, když zmiňuje, jak předchozí prezidenti využívali svých 

pravomocí až „na hranu“ a dokázali ovlivnit i atmosféru v zemi. Šabata se zjevně 

domnívá, že to samé se může stát i u nové hlavy státu. 

Část textu nazvaná Dobrý prezident přináší enumeraci předpokládaných 

dobrých vlastností prezidenta. Mezi ně patří vypočitatelnost a příjemné vystupování. 

Šabata se vymezuje vůči bývalému prezidentu Klausovi. Píše o agresivních výpadech, 

či dokonce šklebu při vystupování na veřejnosti.  

Šéfredaktor dále využívá argumentum ad autoritatem, když tvrdí, že „třetí 

český prezident musí budit základní důvěru“ (Šabata, 11. 1. 2013). Pokračuje 

dialektickou otázkou: „Zdá se někomu, že takový neagresivní prezident je vlastně 

slabý?.“ Šabata míní, že nikoli. Zdůvodňuje to nutností neztrácet síly při zbytečných 

konfliktech, a naopak je šetřit na řešení skutečných krizí. 
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Další část textu je oddělena mezititulkem Úkoly pro hlavu státu. Šabata 

zdůrazňuje, že v současné době považuje Unie Česko za nevypočitatelnou zemi. 

Šéfredaktor pomocí argumentu klacku hrozí, že pokud nebude Česko schopné 

prosazovat své národní zájmy, bude to mít pro něj neblahé důsledky. Šabata akcentuje 

někoho, kdo se dokáže domluvit s Nečasovou vládou a zajistit zemi aktivní roli v EU. 

Zmiňuje také možnost, že se k moci po volbách do parlamentu dostanou 

komunisté. „Co zmůže prezident, kdyby se chtěla tato síla utrhnout ze řetězu?“ zní další 

dialektická otázka. A Šabata má jasno: prezident by měl včas rozpoznat nebezpečí, 

nespolupracovat, obracet se na občany a v nejhorším případě odstoupit (Šabata, 

11. 1. 2013). 

V následující části textu „otevřené podpory“ nazvané Další role Šabata 

pojmenoval řadu úkolů, které prezidenta čekají. Najednou se uchyluje k plurálu – 

„doufáme“, „věříme“ a “čekáme“. Takto šéfredaktor hovoří zjevně za celou redakci. 

Další část textu už je věnována Karlu Schwarzenbergovi. Pomocí explikace 

pravomocí, ideálních vlastností a úkolů v předchozích odstavcích Šabata nastínil, co 

prezidenta čeká a jaký by měl být. Nyní opět konstatuje závěr, že podle HN je nejlepší 

možností kandidát TOP 09.  

Šabata to zdůvodňuje především hodnotami, které Schwarzenberg zastává 

a jež se nejvíce slučují s hodnotami HN. Podle šéfredaktora by byl prezidentem, který 

dokáže spojovat, má šarm a potřebné kontakty v zahraničí. Kritizuje pouze jeho 

nerozhodnost při působení v Nečasově pravicové vládě (Šabata, 11. 1. 2013). 

V poslední části textu Ostatní kandidáti autor vyjmenovává negativa 

Schwarzenbergových soupeřů. Třeba u Fischera uvádí Šabata hned tři důvody, proč 

by se neměl stát prezidentem: jeho členství v KSČ, názorovou nečitelnost a špatný 

výběr spolupracovníků. U Zemana považuje Šabata za problém opoziční smlouvu 

a neprůhledné financování kampaně, u Bobošíkové pak „temnou minulost“. Franze 

a Fischerovou považuje šéfredaktor za „ozvláštnění kampaně“ a Sobotkovi vyčítá příliš 

úzké vztahy s ODS. Kromě Schwarzenberga hodnotí Šabata kladně Roithovou, 

když vyzdvihuje její manažerské a politické zkušenosti. Celý text je pak zakončen 

výzvou: „Ať s námi souhlasíte, nebo ne, jděte k volbám.“ 

Co se týká jazykových prostředků argumentace, Šabatova „otevřená podpora“ 

je psaná většinou v er formě, místy se ale uchyluje k používání plurálu „my“ ve smyslu 

redakce Hospodářských novin. Text je psán vesměs spisovným jazykem, i když se 

v něm přeci jen občas objeví citově zabarvené výrazy, kupříkladu výraz „škleb“. 
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Významnou roli hrají u Šabaty dialektické otázky, na něž v následujícím 

odstavci šéfredaktor sám odpovídá. Typickým rysem jsou rovněž modální slovesa 

„moci“ a „muset“ a hodnotící adjektiva spojená většinou s negativním postojem – 

třeba „špatný“ nebo „agresivní“. 

Šabata v titulku nepřikazuje, spíše vyzývá občany, když píše: „Zvolme 

prezidenta, který spojuje, ne rozděluje.“ Jeho „otevřená podpora“ je poměrně 

rozsáhlá a řádně odůvodněná. V textu se vymezuje v první řadě vůči Klausovi a jeho 

„zlých úmyslech“ a útocích na politiky i justici. Od Schwarzenberga očekává, že tuto 

nastolenou tradici dokáže změnit díky osobním vlastnostem, zkušenostem a schopnosti 

lidi spojovat. 

5.1.4.2 Výzkumná otázka 2: Odlišovala se zdůvodnění podpory kandidáta mezi 

vybranými médii? 

Jak Lidové noviny, tak i Hospodářské noviny se v textech šéfredaktorů věnovaly 

argumentům, proč volit Schwarzenberga. Deníky výslovně neuvedly důvody, proč se 

rozhodly k „otevřené podpoře“ tohoto kandidáta přistoupit. Obě periodika 

prostřednictvím svých šéfredaktorů poukázala na špatné vlastnosti ostatních kandidátů. 

Balšínek hovořil ve spojitosti s kandidátem TOP 09 o „víře v to dobré“, Šabata 

zase o potřebě změnit atmosféru v zemi. Nepřímo tak šéfredaktoři dali najevo, že je 

nějakým způsobem nutné změnit jednání prezidenta České republiky. Oba 

šéfredaktoři přitom vidí naději právě ve Schwarzenbergovi. Shodují se na tom, že 

předchozí prezidenti dosáhli prahu svých pravomocí, či jej dokonce určitým způsobem 

překonali díky tomu, že byli velkými osobnostmi. 

Hospodářské noviny ovšem nabídly čtenářům mnohem komplexněji 

odůvodněnou podporu než Lidové noviny, protože jí věnovaly celou titulní stranu, 

zatímco LN vždy jen sloupek. Balšínek se snaží vtěsnat řadu témat do malého prostoru, 

často chybějí premisy a tvrzení na sebe příliš nenavazují. Šéfredaktor LN navíc 

v prvním sloupku nepracuje s konkrétními jmény, jako by se redakce „otevřené 

podpory“ trochu bála. Ve druhém sloupku již ostře vystupuje proti Zemanovi. Šabata 

naopak píše o konkrétních úkolech, které prezidenta čekají, a profesních i osobnostních 

rysech, jež kandidáti nabízejí. Jádro prohlášení je navíc uvedeno hned pod titulkem. 

„Otevřená podpora“ HN není tak emotivní a imperativní, spíše čtenáře vybízí, aby 

se zamysleli, a nabízí dostatek argumentů, proč volit Schwarzenberga.  
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Pokud jde o argumenty, deníky se nevyhnuly takzvanému argumentu klacku, 

když varují občany před různými „zlými kroky“ a „neblahými důsledky“. Často 

používají také modální slovesa „moci“ a „muset“ a místy se uchylují k nespisovným 

výrazům. 

5.1.4.3 Shrnutí 

Analýza „otevřené podpory“ ukázala, jak se šéfredaktoři deníků postavili ke 

zdůvodnění své volby Schwarzenberga. Oba deníky jej považují za jakéhosi 

„zachránce“ a předpokládají, že České republice přinese světlou budoucnost. Naopak 

Zeman je u obou periodik pokládán za agresivního a šéfredaktoři se domnívají, že bude 

překračovat práh svých prezidentských pravomocí. Lidové noviny publikovaly 

„otevřenou podporu“ ve formě dvou krátkých sloupků. Balšínkova argumentace má 

spíše implicitní charakter a hojně využívá hodnotících přídavných jmen. Hospodářské 

noviny vydaly „otevřenou podporu“ na celé titulní straně. Šabatova argumentace má 

spíše explicitní charakter a víc do hloubky analyzuje, co by který kandidát mohl České 

republice a jejím občanům nabídnout. Ani jeden z šéfredaktorů ale neuvedl důvody, 

které je vedly k samotnému rozhodnutí „otevřenou podporu“ publikovat. 

5.2 Diskuse a budoucí výzkum 

Analýza nestrannosti českých deníků odhalila, že periodika měla tendence 

některé kandidáty hodnotit pozitivněji než jiné a také se o nich častěji zmiňovat. 

Takzvaná „otevřená podpora“ jako nový fenomén v českém prostředí se projevila i ve 

zpravodajství novin. Zůstává ale otázkou, zda deníky v podobné míře nehodnotily 

Schwarzenberga pozitivně již před obdobím, jež bylo zahrnuto do výzkumu. Může se 

totiž jednat o dlouhodobý trend neomezený časově předvolební kampaní. Stejně tak 

se známky předpojatosti periodik vůči Zemanovi mohou vyskytovat i v mediálních 

obsazích publikovaných v novinách po konci 2. kola. Zjištění této analýzy jsou 

v každém případě mimo jiné limitována časovým omezením. 

U Mladé fronty DNES a Lidových novin se v mediálních obsazích projevilo, 

že mají stejného vydavatele, tedy společnost MAFRA, v té době ve vlastnictví 

německé vydavatelské firmy Rheinisch Bergische Verlagsgesellschaft. Oba deníky 

rámcovaly volby prakticky analogicky a kladly důraz na stejná témata. Zajímavé je, že 

MF DNES se pro „otevřenou podporu“ nerozhodla, přestože ve zpravodajství byly 

odhaleny známky stranění Schwarzenbergovi. U Hospodářských novin spadajících pod 
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vydavatelství Economia byly ve srovnání s ostatními deníky patrné rozdíly jak u rámců, 

tak i u témat. I tento deník ovšem měl tendenci favorizovat Schwarzenberga na úkor 

Zemana s Fischerem.  

Otázkou zůstává, zda tato neobvyklá „otevřená podpora“ nějakým 

způsobem ovlivnila rozhodování voličů. Dokázali šéfredaktoři přesvědčit 

nerozhodnuté občany? Potěšili své čtenáře přímou podporou Schwarzenberga? Nebo 

jejich rozhodnutí čtenáři považovali spíš za neprofesionální? K získání odpovědí by byl 

třeba velice rozsáhlý průzkum mezi čtenáři jednotlivých deníků. Jisté je, že po 

prezidentských volbách se řada mediálních odborníků přela. Ozývaly se hlasy, že 

„otevřená podpora“ paradoxně ve 2. kole napomohla vítězství Zemana nebo že čtenáři 

už nebudou svým novinám věřit, protože už nejsou skutečně nestranné. Až čas, 

respektive další přímá volba, ukáže, zda se média k podobnému kroku odváží znovu 

a zda leden 2013 ustavil v českém mediálním prostředí novou tradici. 

Do budoucna by se výzkumníci mohli zaměřit na několik hlavních bodů:  

1) Zda závěry, které vyplynuly z této analýzy, platí pro vybrané tři deníky 

i v delším časovém horizontu.  

2) Dosud neprobádanou oblast představuje také analýza obsahu dalších médií, 

která se uchýlila k „otevřené podpoře“. Bylo by zajímavé sledovat, jak se 

s dodržováním kritéria nestrannosti vyrovnaly týdeník Respekt a zpravodajský server 

Aktuálně.cz či regionální Deník.  

3) Neméně podstatná je ale i obsahová analýza týkající se dalších českých médií, 

jak ostatně ukázaly závěry Volka a Urbánikové, kteří se zaměřili na předvolební agendu 

ČRo (Urbániková a Volek, 2013). To, že řada médií nikoho otevřeně nepodpořila, totiž 

ještě neznamená, že k tomu nevyužila více či méně plánovaně svých mediálních 

sdělení. 
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Závěr 

Jedním z cílů kvantitativní analýzy mediálních obsahů bylo zjistit, jak české 

deníky rámcovaly prezidentské volby. Z výzkumu vyplynulo, že všechna tři periodika 

využívala nejčastěji strategický rámec. Zatímco MF DNES a Lidové noviny rámcovaly 

volby mnohdy jako konflikt, u Hospodářských novin se objevoval spíše rámec 

problému. Rozdíly mezi periodiky lze demonstrovat i na hlavních tématech. 

Hospodářské noviny se zaměřovaly na politické programy a ideje kandidátů více než 

ostatní deníky. Obecně byla u všech periodik ve druhém kole patrná větší personalizace 

voleb a ještě znatelnější dominance strategického rámce. Potvrdily se tak závěry 

předchozích výzkumů, podle nichž média pojímají volby převážně jako závod 

a politické programy kandidátů mají tendenci upozaďovat (Cârstea, 2009; Okigbo, 

1992; Koerber, 2011). 

Dalším cílem kvantitativní analýzy bylo prozkoumat, do jaké míry deníky 

dokázaly čtenářům nabídnout nestranný obsah. Sledováno bylo kritérium vyváženosti 

a neutrální prezentace. Z analýzy vyplynulo, že deníky v počtu zmínek o jednotlivých 

kandidátech informovaly vyváženě pouze o postupujících kandidátech v období 

druhého kola. První kolo ovládli Zeman s Fischerem, kteří patřili mezi favority 

průzkumů. Zcela upozaděny naopak zůstali kandidátky Roithová s Fischerovou 

a Sobotka. Právě tito kandidáti se přitom v průzkumech ocitali na konci, což periodika 

zjevně ovlivnilo. Pokud jde o neutrální prezentaci kandidátů, všechny tři deníky ve 

většině zpravodajských příspěvků kritérium dodržely. Nejčastěji se tak stalo u Sobotky, 

Fischerové a Roithové, kteři se ale zároveň objevili v nejnižším počtu příspěvků. Patrné 

byly tendence hodnotit ve významném počtu článků negativně Zemana s Fischerem 

a naopak kladně Schwarzenberga. Předpojatost vůči Zemanovi a stranění 

Schwarzenbergovi se projevily jak ve zpravodajství, tak i v publicistice. „Otevřená 

podpora“ tedy nezůstala jen u textu na titulní straně novin, nýbrž se projevila i v obsahu 

novin. MF DNES nepředstavovala výjimku, přestože „otevřené podpory“ nevyužila. 

Potvrdila se tak zjištění z předchozích výzkumů, podle nichž se média od „otevřené 

podpory“ mnohdy nedokážou oprostit ani ve zpravodajské sekci (Fico a Freedman, 

2008; Kahn a Kenney, 2002). Z analýzy také vyplynulo, že deníky publikovaly 

primárně vlastní příspěvky a nespoléhaly se na zprávy z agentur. 

Cílem kvalitativní analýzy textů „otevřené podpory“ bylo zjistit, jak 

Hospodářské noviny a Lidové noviny zdůvodnily svou podporu Schwarzenberga. 
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Jedním z hlavních zjištění je, že deníky v příspěvcích neuvedly, proč se k „otevřené 

podpoře“ rozhodly. Argumenty šéfredaktorů směřují především k vysvětlení, proč volit 

právě kandidáta TOP 09. Zatímco u Schwarzenberga vyzdvihují jeho moudrost, šarm 

a spojují s ním naději, Zemanem spíše straší a zdůrazňují, že může v budoucnu 

podniknout „zlé kroky“. Jak Balšínek, tak i Šabata se nevyhýbají citově zabarveným, či 

dokonce hodnotícím výrazům a často kladou čtenářům otázky, na něž pak v textu 

odpovídají. Celkově lze konstatovat, že „otevřená podpora“ je komplexněji zdůvodněná 

u Hospodářských novin, což je dáno hlavně jejím větším rozsahem, díky němuž jde více 

do hloubky. U Balšínkových sloupků mnohdy řádné argumenty chybí a šéfredaktor se 

primárně soustředí na špatné vlastnosti Schwarzenbergových protikandidátů. 

V závěru je třeba zmínit, že cílem této diplomové práce nebyla percepce 

„otevřené podpory“ čtenáři. Zajímavé by bylo sledovat, zda a případně jakým způsobem 

média svou přímou podporou ovlivnila jejich rozhodování ve volbách. Jisté je, že 

fenomén „otevřené podpory“ vyvolal ve veřejnosti diskuse. Nové prezidentské volby 

budou již za pár let. Pak se teprve ukáže, jestli se z „otevřené podpory“ stane v českém 

mediálním prostředí nová tradice. 
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Summary 

One of the aims of the quantitative analysis of media content was to determine 

how Czech daily newspapers framed the presidential elections. The research showed 

that the three periodicals most commonly used strategic frames. While the MF DNES 

and Lidové noviny often framed the elections as a conflict, Hospodářské noviny rather 

used issue frames. Differences between periodicals can be demonstrated on the key 

topics. Economic newspapers focused more on political agendas and ideas of the 

candidates than other newspapers. In general, in all the periodicals more personalization 

of the elections and even clearer dominance of the strategic frame were evident in the 

second round of the elections. This confirms the findings of the existing research, 

according to which the media conceive elections largely as a horse-race and tend to 

sideline political agendas of the candidates. 

Monitoring the criterion of balance and neutral presentation, the analysis showed 

only the candidates advancing to the second round were mentioned in the newspapers in 

a balanced manner. Zeman and Fischer dominated the first round. Candidates Roithová 

with Fischer and Sobotka remained sidelined. All three daily newspapers complied with 

the criterion of the neutral presentation in the majority of news reports. Noticeable 

trends were assessed in a significant number of articles which negatively evaluated 

Zeman with Fischer and vice versa positively Schwarzenberg. Bias against Zeman and 

favouring of Schwarzenberg was expressed both in the news and opinion section of the 

newspapers. This confirms the findings of existing research, according to which the 

media which endorse one candidate often fail to avoid bias in their news. 

The aim of the qualitative analysis of texts with the endorsements was to see 

how Lidové noviny a Hospodářské noviny justified their support to Schwarzenberg. 

One of the main findings is that newspapers did not indicate in the texts why they 

endorsed Schwarzenberg. Editors' arguments are directed primarily to explain why they 

choose the candidate of TOP 09.  

In conclusion, it should be noted that the aim of this thesis was not the 

perception of the endorsement by readers. It would be interesting to monitor whether 

and how the media's direct support influenced the voters's decisions at the polls. What is 

certain is that the phenomenon of endorsement provoked public debate. It remains to be 

seen then, whether the endorsement becomes a new tradition in the Czech media 

environment. 



88 
 

Použitá literatura 

2008 General Election Editorial Endorsements by Major Newspapers. The American 

Presidency Project [online]. ©1999–2014 [cit. 2013–09–25]. Dostupný z WWW: 

<http://www.presidency.ucsb.edu/data/2008_newspaper_endorsements.php>. 

ATKIN, Charles K. Political Campaigns: Mass Communication and Persuasion. In 

ROLOFF, Michael E.; MILLER, Gerald R., eds. Persuasion: New Directions in Theory 

and Research. Beverly Hills: Sage, 1980, pp. 285–308. 

BARTHES, Roland. Mytologie. Praha: Dokořán. 2004, 170 s. ISBN 80-86569-73-X. 

BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od 

počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. 439 s. ISBN 978-80-247-3028-8. 

BOHÁČKOVÁ, Gabriela. Kvalita a objektivita informací v médiích: pravda versus 

manipulace a dezinformace. Brno, 2006. Diplomová práce (Mgr.) Masarykova 

univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Michal Lorenz. 

BRANTS, Kees Brants. Who's Afraid of Infotainment?. European Journal of 

Communication. (13) 1998, pp. 315–335. 

CABADA, Ladislav; KUBÁT, Michal a kolektiv. Úvod do studia politické vědy. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2004. 494 s. ISBN 80-86432-63-7. 

CAPPELLA, Joseph N.; JAMIESON, Kathleen Hall. Spiral of Cynicism: The Press and 

the Public Good. New York: Oxford University Press, 1997, 325 s. ISBN 0-19-509064-

0. 

CÂRSTEA, Andreea Elena. Framing the 2009 Presidential Elections Electoral 

Campaign Coverage in Opinion Articles. Journal of Media Research. 2012, 5 (2), pp. 

96–107. 

CAREY, James W. Media, Myths, and Narratives: Television and the Press. Beverly 

Hills, California: Sage Publications, 1987. 

COHEN, Bernard. The Press and Foreign Policy. Princeton, NJ: Princeton University 

Press, 1963. 

http://www.presidency.ucsb.edu/data/2008_newspaper_endorsements.php


89 
 

COHEN, Akiba A.; WOLFSFELD, Gadi. Framing the Intifada: People and the Media. 

Norwood, NJ: Ablex, 1993, 214 s. 

CORNER, John. 2003. Mediated Persona and Political Culture. In CORNER, John; 

PELS, Dick (eds.). Media and the Restyling of Politics. London – Thousand Oaks – New Delhi: 

Sage, 2003, pp. 67–84. 

CORNER, John. The Re–styling of Politics. In CORNER, John; PELS, Dick (eds.). 

Media and the Restyling of Politics. London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage, 2003, pp. 1–

18. 

CURRAN, James. 2000. Nový pohled na masová média a demokracii. In JIRÁK, Jan; 

ŘÍCHOVÁ, Blanka. Politická komunikace a média. Praha: Univerzita Karlova, 2000. s. 

116–164. ISBN 80-246-0182-6. 

DAHLGREN, Peter. Television and the Public Sphere: Citizenship, Democracy, and 

the Media [online]. London: Sage Publications, 1995, xiii, 176 p. ISBN 0803989229. 

D’ANGELO, Paul; CALDERONE, Matthew; TERRITOLA, Anthony. Strategy and 

Issue Framing: An Exploratory Analysis of Topics and Frames in Campaign 2004 Print 

News. Atlantic Journal of Communication. 2005, 13 (4), pp. 199–219. 

D’ANGELO, Paul. News Framing as a Multiparadigmatic Research Program: A 

Response to Entman. Journal of Communication. 2002, 52 (4), pp. 870 – 888. 

D'ALESSIO, Dave D.; ALLEN, Mike. Media Bias in Presidential Elections: A Meta–

Analysis. Journal of Communication. 2000, 50 (4), pp. 133–156. 

DE VREESE, Claes H. News Framing: Theory and Typology. Information Design 

Journal + Document Design. 2005, 13 (1), pp. 51–62. 

DIJK, Teun Adrianus van. News Analysis [online]. New Jersey: Lawrence Erlbaum 

Associates, Publishers, 1988. 325 s. Dostupný z WWW: 

<http://www.discourses.org/OldBooks/Teun%20A%20van%20Dijk%20–

%20News%20Analysis.pdf>. 

DIMITROVA, Daniela V.; STRÖMBÄCK, Jesper. Election News in Sweden and the 

United States: A Comparative Study of Sources and Media Frames. Journalism. 2012, 

13 (5), pp. 604– 619. 

http://www.discourses.org/OldBooks/Teun%20A%20van%20Dijk%20-%20News%20Analysis.pdf
http://www.discourses.org/OldBooks/Teun%20A%20van%20Dijk%20-%20News%20Analysis.pdf


90 
 

DWOSKIN, Elizabeth. Do Newspapers' Presidential Endorsements Still Matter? 

Bussinessweek [online]. 29. října 2012 [cit. 2013–09–25]. Dostupný z WWW: 

<http://www.businessweek.com/articles/2012–10–29/do–newspapers–presidential–

endorsements–still–matter>. 

Explaining campaign news coverage: How Medium, Time and Context Explain 

Variation in the Media Framing of the 2009 European Parliamentary Elections. 

Conference Papers –– International Communication Association. 2011 Annual 

Meeting, pp. 1–35. 

ENTMAN, Robert M. Framing Bias: Media in the Distribution of Power. Journal of 

Communication, 2007 (57), pp. 163–173. 

ENTMAN, Robert M. Projections of Power: Framing News, Public Opinion and U.S. 

Foreign Policy. Chicago: University of Chicago Press, 2004. 

ENTMAN, Robert M. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. 

Journal of Communication. 1993, 43 (4), pp. 51–58. 

FICO, Frederick; Freedman Eric. Biasing Influences on Balance in Election News 

Coverage: An Assessment of Newspaper Coverage of the 2006 U.S. Senate Elections. 

Journalism & Mass Communication Quarterly. 2008, 85 (3), pp. 499–514. 

GAMSON, William A. Talking politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1992, 

272 s. ISBN 0-521-43062-3. 

GAMSON, William A. News as Framing. American Behavioral Scientist. 1989, 33 (2), 

pp. 157–161. 

GANS, Herbert (1979) In KENT, Kurt; DAVIS, Dennis. Framing Theory and Research: 

Implications for the Practice of Journalism. Conference Papers –– International 

Communication Association, 2006 Annual Meeting, pp. 1–27. 

GOFFMAN, Erving. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. 

Boston: Northeastern University Press, 1986, 586 s. ISBN 0-930350-91-x. 

HACKETT, Robert A. Decline of a Paradigm?: Bias and Objectivity in News Media 

Studies. Critical Studies in Mass Communication. 1984, 1 (3), pp. 229–259. 

http://www.businessweek.com/articles/2012-10-29/do-newspapers-presidential-endorsements-still-matter
http://www.businessweek.com/articles/2012-10-29/do-newspapers-presidential-endorsements-still-matter


91 
 

HAGEN, Lutz. Informační kvalita a její měření. In: Schulz, Winfried; Reifová, Irena a 

kolektiv. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2004, s. 51–69. ISBN 

978-80-246-1980-4. 

HÁJEK, Roman. Personalizace, estetizace a depolitizace politiky v českých médiích: 

mediální pokrytí sjezdů ČSSD a kongresů ODS mezi lety 1994–2011 v denících Právo a 

Mladá fronta Dnes. Mediální studia. 2012 6 (1), pp. 76–93. 

HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti: zkoumání jedné kategorie 

občanské společnosti [online]. Praha: Filosofia, 2000. 418 s. ISBN 80-7007-134-6. 

HALLIN, Daniel C; MANCINI, Paolo. Systémy médií v postmoderním světě. Praha: 

Portál, 2008, 368 s., ISBN 978-80-7367-377-2. 

HERTOG, James K.; McLEOD, Douglas M. A Multiperspectival Approach to Framing 

Analysis: a Field Guide. In: REESE, Stephen D., GANDY Jr., Oscar H. a GRANT, 

August E. Framing public life : perspectives on media and our understanding of the 

social world. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2003, pp. 139–161. 

HILL, Adéla. Proměny předvolebního zpravodajství: obsahová analýza hlavní 

zpravodajské relace ČT. Brno 2012. 117 s. Diplomová práce (Mgr.) Masarykova 

univerzita, Fakulta sociálních studií. Katedra mediálních studií a žurnalistiky. Vedoucí 

diplomové práce PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. 

HOFSTETTER, Richard; Buss, Terry F. Bias in Television News Coverage of Political 

Events: A Methodological Analysis. Journal of Broadcasting. 1978, 22 (4), pp. 517–

530. 

REIFOVÁ, Irena a kolektiv. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 328 s. 

ISBN 80-7178-926-7. 

HOLUB, Ondřej. Rozdíly v používání mytologických archetypů ve zpravodajství 

veřejnoprávní a komerční televize. Praha, 2011. 51 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra 

mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Tomáš Trampota, PhD. 



92 
 

HRBKOVÁ, Lenka. Média a veřejné mínění: Mediální pokrytí předvolebních 

průzkumů v České republice, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra 

politologie. Diplomová práce, Brno, 2011. 

IYENGAR, Shanto. Is Anyone Responsible?: How Television Frames Political Issues. 

Chicago: The University of Chicago Press, 1991, 195 s. ISBN 0-226-38855-7. 

JAMIESON, Kathleen H. Dirty Politics: Deception, Distraction, and Democracy. New 

York: Oxford University Press, 1992, 335 s. ISBN 0-19-507854-3.  

JASPERSON, Amy E.; SHAH, Dhavan V.; WATTS, Mark. V.; FABER, Ronald J.; 

FAN, David P. Framing the Public Agenda: Media Effects on the Importance of the 

Federal Budget Deficit. Political Communication. 1998 (15), pp.  205–224. 

JIRÁK, Jan.; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2009. 413 s. ISBN 

978-80-7367-466-3. 

JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a jejich role ve společnosti. RVP [online]. 

10. května 2006 [cit. 2013–08–23]. Dostupný z WWW: 

<http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/555/MEDIA–A–JEJICH–ROLE–VE–

SPOLECNOSTI.html/>. 

JIRÁK, Jan. Medializace jako strašák politiky. In KABELE, Jiří – MLČOCH, Lubomír 

(eds.). Institucionalizace (ne)odpovědnosti, globální svět, evropská integrace a české 

zájmy. 1, Přelom druhého a třetího tisíciletí z pohledu společenských věd. Praha: 

Karolinum, 2001, s. 203–206. ISBN 80-246-0378-0. 

JIRÁK, Jan. Média a politika. RVP [online]. 10. května 2006 [cit. 2013–08–23]. 

Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVOF/556/MEDIA–A–

POLITIKA.html/>. 

JIRÁK, Jan. Obrana médií. RVP [online]. 22. března 2005a [cit. 2013–09–05]. 

Dostupný z WWW <http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/198/OBRANA–MEDII.html/>. 

JIRÁK, Jan. O stereotypech v médiích aneb Svět, který vidí média. RVP [online]. 13. 

září 2005b [cit. 2013–09–06]. Dostupný z WWW 

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

KTERY–VIDI–MEDIA.html/>. 

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/555/MEDIA-A-JEJICH-ROLE-VE-SPOLECNOSTI.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/555/MEDIA-A-JEJICH-ROLE-VE-SPOLECNOSTI.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVOF/556/MEDIA-A-POLITIKA.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVOF/556/MEDIA-A-POLITIKA.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/198/OBRANA-MEDII.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/284/O-STEREOTYPECH-V-MEDIICH-ANEB-SVET-KTERY-VIDI-MEDIA.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/284/O-STEREOTYPECH-V-MEDIICH-ANEB-SVET-KTERY-VIDI-MEDIA.html/


93 
 

KAHN, Kim Fridkin; KENNEY, Patrick J. The Slant of the News: How Editorial 

Endorsements Influence Campaign Coverage and Citizens' Views of Candidates. The 

American Political Science Review. 2002, 96 (2), pp. 381–394. 

KEANE, Bernard. Is There any Benefit in Partisan Media? Crikey [online]. 19. září 

2011 [cit. 2014–01–19]. Dostupný z WWW: 

<http://www.crikey.com.au/2011/09/19/is–there–any–benefit–in–partisan–media/>. 

KOERBER, Duncan. Style over Substance: Newspaper Coverage of Early Election 

Campaigns in Canada, 1820–1841. Canadian Journal of Communication. 2011, 36 (3), 

pp. 435–453. 

KOMÁREK, Michal. Proč média předstírají, že nepředstírají. Literárky [online]. 13. 

února 2013 [cit. 2013–09–19]. Dostupný z WWW: 

<http://literarky.cz/politika/rozhovory/13447–pro–media–pedstiraji–e–nepedstiraji>. 

KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum, 2008. 172 s. 

ISBN 978-80-246-1578-3. 

KENT, Kurt; DAVIS, Dennis. Framing Theory and Research: Implications for the 

Practice of Journalism. Conference Papers –– International Communication 

Association. 2006 Annual Meeting, pp. 1–27. 

LEGUTKO, Piotr. Politika a média: Strategie po dobu krize. Revue politika [online]. 23. 

dubna 2012 [cit. 2014–01–25]. Dostupný z WWW: 

<http://www.revuepolitika.cz/clanky/1653/>. 

LIPPMANN, Walter. Public opinion. New Brunswick: Transaction, 1990, 427 s. ISBN 

0-88738-861-2. 

LOUW, Eric. The Media and Political Process [online]. London: Sage Publications, 

2005, 311 s. ISBN 0-7619-4084-7. 

LULE, James. Daily News, Eternal Stories: the Mythological Role of Journalism. New 

York: The Guilford Press, 2001. 247 s. ISBN 1-57230-608-4. 

LUSKOVÁ, Kristína. Rámcování konfliktu na Blízkém východě českými deníky. Praha, 

2013. 102 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních 

http://www.crikey.com.au/2011/09/19/is-there-any-benefit-in-partisan-media/
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9Ksqa3Sbek8YDn2KyL5t%2fgWLGlr0ytqK5JsZaxUrOpuEuwlr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7TLaosk2urLJIpOLfhuWz4Yuk2uBV89zmPvLX5VW%2fxKR57LO0Ubemtki3p6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&hid=121
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9Ksqa3Sbek8YDn2KyL5t%2fgWLGlr0ytqK5JsZaxUrOpuEuwlr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7TLaosk2urLJIpOLfhuWz4Yuk2uBV89zmPvLX5VW%2fxKR57LO0Ubemtki3p6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&hid=121
http://literarky.cz/politika/rozhovory/13447-pro-media-pedstiraji-e-nepedstiraji
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1653/


94 
 

věd. Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí 

práce Vlastimil Nečas. 

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

mínění. Praha: Portál, 2009, 256 s. ISBN 978-80-7367-591-2. 

McCOMBS, Maxwell; LOPEZ–ESCOBAR, E.; LLAMAS, J. P. Setting the Agenda of 

Attributes in the 1996 Spanish General Election. Journal of communication. 2000, 50 

(2), pp. 77–92. 

McQUAIL, Denis. Media performance: Mass Communication and the Public Interest 

[online]. repr. London: SAGE Publications, 1999b, xvii, 350 s. ISBN 0-8039-8295-x. 

McQUAIL, Denis.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999a. 639 s. 

ISBN 978-80-7367-574-5. 

McNAIR, Brian. An Introduction to Political Communication [online]. London: 

Routledge, 2003, 250 s. ISBN 0-415-30708-2. 

NEČAS, Vlastimil Nečas. Research of Bias in Selected Journals: A Meta–Analysis. 

Bodhi: An Interdisciplinary Journal. 2008, 2 (1), pp. 117–135. 

NEČAS, Vlastimil. Vztah médií a politiky. Socioweb [online]. Březen 2009 [cit. 2013–

09–10]. Dostupný z WWW 

<http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=386&lst=105>. 

OKIGBO, Charles. Horserace and Issues in Nigerian Elections. Journal of Black 

Studies. 1992, 22 (3), pp. 349–365. 

OSVALDOVÁ, Barbora; HALADA, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie 

žurnalistiky a marketingové komunikace. Praha: Libri, 2007, 263 s. ISBN 978-80-7277-

266-7. 

PATTERSON, Thomas E. Out of Order. New York: A. Knopf, 1993, 309 s. ISBN 0-

679-75510-1. 

PETERSON, Theodore; SIEBERT, Fredrick Seaton; SCHRAMM Wilbur Lang. Four 

Theories of the Press: The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility, and Soviet 

http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=386&lst=105


95 
 

Communist Concepts of what the Press Should Be and Do. Urbana: University of 

Illinois Press, 1956. 153 s. 

POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti. Praha: Mladá fronta, 1999. 190 s. ISBN 80-204-

0747-2. 

První prezidentské prohlášení: Podle odborníků nepřekvapil. ČT24 [online]. 26. ledna 

2013 [cit. 2014–01–19]. Dostupný z WWW: 

<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/212542–prvni–prezidentske–prohlaseni–

podle–odborniku–neprekvapil/>. 

REESE, Stephen D. Framing public life: a bridging model for media research. In: 

REESE, Stephen D., GANDY JR., Oscar H. a GRANT, August E. Framing public life : 

perspectives on media and our understanding of the social world. New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates, 2003, pp. 7–31. 

SEMETKO, Holli A.; VALKENBURG, Patti M. Framing European politics: A content 

analysis of press and television news. Journal of Communication. 2000, 50 (2), pp. 93–

109. 

SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In Schulz/Reifová a kol. 

Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2011, s. 29–50. ISBN 978-80-

246-1980-4. 

SCHULZ, Winfried. Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept. European 

Journal of Communication. 2004, 19 (1), pp. 87–101. 

SLOAN, David Wm.; MACKAY, Jenn Burleson. Media Bias: Finding It, Fixing It. 

North Carolina: McFarland & Company, 2007, 264 s. ISBN 978-0786430420. 

SOTIROVIČ, Mira; McLEOD, Jack. Media Coverage of U.S. Elections: Persistence of 

Tradition. In STRÖMBACK, Jesper; KAID, Lynda L. (Eds.). The Handbook of Election 

News Coverage around the World. New York, NY: Routledge, 2008, pp. 21–40. 

Soud posílá do volby Bobošíkovou, Dlouhý a Okamura neuspěli. ČT24 [online]. 13. 

prosince 2012 [cit. 2014–01–19]. Dostupný z WWW: 

<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/207313–soud–posila–do–volby–

bobosikovou–dlouhy–a–okamura–neuspeli/>. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/212542-prvni-prezidentske-prohlaseni-podle-odborniku-neprekvapil/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/212542-prvni-prezidentske-prohlaseni-podle-odborniku-neprekvapil/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/207313-soud-posila-do-volby-bobosikovou-dlouhy-a-okamura-neuspeli/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/207313-soud-posila-do-volby-bobosikovou-dlouhy-a-okamura-neuspeli/


96 
 

STODDARD, Katy. Newspaper Support in UK General Elections. The Guardian 

[online]. 4. května 2010 [cit. 2013–09–26]. Dostupný z WWW: 

<http://www.theguardian.com/news/datablog/2010/may/04/general–election–

newspaper–support>. 

STRÖMBÄCK, Jesper. Four Phases of Mediatization: An Analysis of the Mediatization 

of Politics. Press/Politics. 2008, 13 (3), pp. 228–246. 

SVOBODOVÁ, Hana. Politická komunikace, její nástroje a důsledky [online]. 

Slovenská politologická revue, 2005, č. 2. 21 s. Dostupný z WWW: 

<http://spr.fsv.ucm.sk/archiv/2005/2/svobodova.pdf>. 

ŠMÍD, Milan. Objektivita a vyváženost – nepříjemný, ale také nebezpečný paragraf. 

Médiář [online]. 22. února 2011 [cit. 2014–01–19]. Dostupný z WWW: 

<http://www.mediar.cz/objektivita–a–vyvazenost–%E2%80%93–neprijemny–ale–

take–nebezpecny–paragraf/ >. 

TANKARD, James W. The Empirical Approach to the Study of Media Framing. In 

Reese, S. D. Reese; GANDY, O. H., GRANT, A. E. Grant (Eds.), Framing Public Life. 

pp. 95–106. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2001. 

TRAMPOTA, Tomáš.; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: 

Portál, 2010. 293 s. ISBN 978-80-7367-683-4. 

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN 80-7367-096-8. 

TRAMPOTA, Tomáš. Obsahová analýza článku „Do srdce temnoty“ autorů Ondřeje 

Kundry a Jaroslava Spurného publikovaného 18. 1. 2010 v časopise Respekt. CZSO 

[online]. 25. ledna 2010 [cit. 2013–09–10]. Dostupný z WWW: 

<www.czso.cz/csu/tz.nsf/.../$FILE/Respekt_posudek.doc>. 

TUCHMAN, Gaye. 1978. Making News: A Study in the Construction of Reality. New 

York, London: Free Press. ISBN 0-02-932960-4. 

URBÁNIKOVÁ, Marína; VOLEK, Jaromír. Prezidentské volby ve vysílání ČRo 1 

Analýza objektivity a vyváženosti vybraných pořadů odvysílaných ČRo 1 Radiožurnál 

mezi 15.12. 2012 a 26.1. 2013 [online]. Praha, Rada ČRo: Český rozhlas, Praha., 2013. 

http://www.theguardian.com/news/datablog/2010/may/04/general-election-newspaper-support
http://www.theguardian.com/news/datablog/2010/may/04/general-election-newspaper-support
http://spr.fsv.ucm.sk/archiv/2005/2/svobodova.pdf
http://www.mediar.cz/objektivita-a-vyvazenost-%E2%80%93-neprijemny-ale-take-nebezpecny-paragraf/
http://www.mediar.cz/objektivita-a-vyvazenost-%E2%80%93-neprijemny-ale-take-nebezpecny-paragraf/
www.czso.cz/csu/tz.nsf/.../$FILE/Respekt_posudek.doc


97 
 

134 s. Analýzy médií. Dostupný z WWW 

<http://media.rozhlas.cz/_binary/02949763.pdf>. 

VEJVODOVÁ, Alžběta. Podpora kandidátů médii – servis voličům, nebo chyba?. ČT24 

[online]. 16. ledna 2013 [cit. 2013–09–20]. Dostupný z WWW: 

<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media–it/211110–podpora–kandidatu–medii–

servis–volicum–nebo–chyba/>. 

VINSON, Danielle; MOORE, William V. The Campaign Disconnect: Media Coverage 

of the 2000 South Carolina Presidential Primary. Political Communication. 2007, 24 

(4), pp. 393–413. 

WEBER, Max. Politika ako Povolanie. Bratislava: Spektrum, 1990. 77 s. 

WESTERSTÅHL, Jörgen (1983). Objective News Reporting. Communication 

Research. 1983 (10), pp. 403–424. 

WISZNIOWSKI, Robert. Úvod do teorie politického marketingu. In JABLOŃSKI, 

Andrzej., et al. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, 

2006, s. 15–18. ISBN 80-7364-011-2. 

http://media.rozhlas.cz/_binary/02949763.pdf
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-it/211110-podpora-kandidatu-medii-servis-volicum-nebo-chyba/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-it/211110-podpora-kandidatu-medii-servis-volicum-nebo-chyba/


98 
 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Výskyt rámců v 1. kole – všechny deníky (tabulka) 

Příloha č. 2: Výskyt rámců ve 2. kole – všechny deníky (tabulka) 

Příloha č. 3: Rámcování tematického okruhu VOLBY v obou kolech – všechny 

deníky (tabulka)  

Příloha č. 4: Rámcování tematického okruhu KANDIDÁTI v obou kolech – 

všechny deníky (tabulka) 

Příloha č. 5: Výskyt metapokrytí v obou kolech – všechny deníky (tabulka) 

Příloha č. 6: Hodnocení kandidátů – MF DNES (tabulka) 

Příloha č. 7: Hodnocení kandidátů – Lidové noviny (tabulka) 

Příloha č. 8: Hodnocení kandidátů – Hospodářské noviny (tabulka) 

Příloha č. 9: Zdroje hodnocení kandidátů v obou kolech – MF DNES (tabulka) 

Příloha č. 10: Zdroje hodnocení kandidátů v obou kolech – Lidové noviny 

(tabulka) 

Příloha č. 11: Zdroje hodnocení kandidátů v obou kolech – Hospodářské noviny 

(tabulka) 

Příloha č. 12: Zdroje hodnocení kandidátů v obou kolech – všechny deníky (graf) 

Příloha č. 13: Autor příspěvku v obou kolech – všechny deníky (tabulka) 

Příloha č. 14: Text „otevřené podpory“ Lidových novin z prvního kola (Balšínek, 

LN, 11. 1. 2013) – obrázek 

Příloha č. 15: Text „otevřené podpory“ Lidových novin z druhého kola (Balšínek, 

LN, 25. 1. 2013) – obrázek 

Příloha č. 16: Text „otevřené podpory“ Hospodářských novin (Šabata, HN, 11. 1. 

2013) – obrázek 

Příloha č. 17: Seznam zkratek použitých v diplomové práci 

Příloha č. 18: Články použité při kvalitativní analýze textů „otevřené podpory“ 

Příloha č. 19: Kódovací kniha 



99 
 

Přílohy 

Příloha č. 1: Výskyt rámců v 1. kole – všechny deníky (tabulka) 

Rámec MF DNES Lidové noviny Hospodářské noviny Celkem

Strategický rámec 26 31 13 70

Konfliktní rámec 19 22 8 49

Rámec problému 5 6 10 21

Osobnostní rámec 15 13 8 36

Rámec skandálu 0 1 3 4

Ideový rámec 6 4 5 15

Profesní rámec 2 3 4 9

Nelze určit 20 6 3 29

Celkem 93 86 54 233

Výskyt rámců v 1. kole (n1 = 93, n2 = 86, n3 = 54, N = 233)

 

 

Příloha č. 2: Výskyt rámců ve 2. kole – všechny deníky (tabulka)  

Rámec MF DNES Lidové noviny Hospodářské noviny Celkem

Strategický rámec 66 60 38 164

Konfliktní rámec 33 26 17 76

Rámec problému 12 12 17 41

Osobnostní rámec 24 24 13 61

Rámec skandálu 11 7 4 22

Ideový rámec 11 7 6 24

Profesní rámec 2 5 0 7

Nelze určit 11 4 10 25

Celkem 170 145 105 420

Výskyt rámců ve 2. kole (n1 = 93, n2 = 86, n3 = 54, N = 420)
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Příloha č. 3: Rámcování tematického okruhu VOLBY v obou kolech – všechny 

deníky (tabulka) 

Rámec MF DNES Lidové noviny Hospodářské noviny Celkem

Strategický rámec 87 89 47 223

Konfliktní rámec 40 36 23 99

Rámec problému 7 8 13 28

Osobnostní rámec 16 12 5 33

Rámec skandálu 3 4 5 12

Ideový rámec 9 4 3 16

Profesní rámec 1 0 1 2

Nelze určit 24 7 13 44

Celkem 187 160 110 457

Rámcování tematického okruhu VOLBY (n1 = 187, n2 = 160, n3 = 110, N =  457)

 

 

Příloha č. 4: Rámcování tematického okruhu KANDIDÁTI v obou kolech – 

všechny deníky (tabulka) 

Rámec MF DNES Lidové noviny Hospodářské noviny Celkem

Strategický rámec 5 2 4 11

Konfliktní rámec 12 12 2 26

Rámec problému 10 10 14 34

Osobnostní rámec 23 25 16 64

Rámec skandálu 8 4 2 14

Ideový rámec 8 7 8 23

Profesní rámec 3 8 3 14

Nelze určit 7 3 0 10

Celkem 76 71 49 196

Rámcování tematického okruhu KANDIDÁTI (n1 = 76, n2 = 71, n3 = 49, N = 196)

 

 

Příloha č. 5: Výskyt metapokrytí v obou kolech – všechny deníky (tabulka) 

Období MF DNES Lidové noviny Hospodářské noviny Celkem

1. kolo 24 18 7 49

2. kolo 49 50 31 130

Celkem 73 68 38 179

Výskyt metapokrytí (n1 = 263, n2 = 231, n3 = 159, N = 653) 
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Příloha č. 6: Hodnocení kandidátů – MF DNES (tabulka) 

+ - neutr.  = + - neutr.  = + - neutr.  = + - neutr.  = 

Schwarzenberg 4 0 14 18 4 1 3 8 29 20 54 103 11 5 18 34

Zeman 5 13 16 34 2 8 5 15 11 43 40 94 4 21 14 39

Fischer 0 9 15 24 1 6 4 11 0 4 17 21 0 2 2 4

Dienstbier 0 0 12 12 0 3 3 6 0 0 12 12 2 0 3 5

Roithová 0 0 6 6 2 0 2 4 0 0 7 7 0 0 1 1

Fischerová 0 0 5 5 0 2 3 5 0 0 6 6 0 0 1 1

Bobošíková 0 1 7 8 0 3 4 7 0 1 7 8 0 0 3 3

Sobotka 1 0 5 6 1 1 2 4 0 2 9 11 0 0 4 4

Franz 2 1 13 16 0 3 5 8 0 0 7 7 0 0 0 0

Hodnocení kandidátů - MF DNES (N = 229)
1. kolo 2. kolo

Zpravodajství Publicistika Zpravodajství PublicistikaKandidát/hodnocení

 

 

Příloha č. 7: Hodnocení kandidátů – Lidové noviny (tabulka) 

+ - neutr.  = + - neutr.  = + - neutr.  = + - neutr.  = 

Schwarzenberg 7 1 19 27 6 0 4 10 16 12 50 78 19 8 19 46

Zeman 5 4 17 26 1 5 5 11 9 23 38 70 3 25 18 46

Fischer 4 5 18 27 0 4 5 9 0 0 17 17 1 4 6 11

Dienstbier 3 0 14 17 0 0 2 2 0 0 10 10 1 0 8 9

Roithová 1 1 9 11 2 0 0 2 1 0 9 10 0 0 3 3

Fischerová 0 1 12 13 0 0 1 1 1 0 5 6 1 0 3 4

Bobošíková 0 2 12 14 0 0 1 1 0 2 7 9 0 1 4 5

Sobotka 0 0 9 9 0 0 1 1 0 0 9 9 0 0 8 8

Franz 1 2 9 12 0 0 2 2 0 2 6 8 1 2 4 7

Hodnocení kandidátů - Lidové noviny (N = 206)
1. kolo 2. kolo

Zpravodajství Publicistika Zpravodajství PublicistikaKandidát/hodnocení

 

 

Příloha č. 8: Hodnocení kandidátů – Hospodářské noviny (tabulka) 

+ - neutr.  = + - neutr.  = + - neutr.  = + - neutr.  = 

Schwarzenberg 1 1 7 9 2 1 8 11 14 4 23 41 15 2 22 39

Zeman 0 6 7 13 0 7 5 12 6 9 23 38 7 12 22 41

Fischer 0 4 7 11 1 7 5 13 0 3 9 12 0 4 2 6

Dienstbier 0 1 3 4 0 4 4 8 1 0 9 10 0 0 4 4

Roithová 1 0 4 5 1 0 3 4 0 0 2 2 0 0 0 0

Fischerová 0 0 2 2 0 1 1 2 0 0 3 3 0 0 1 1

Bobošíková 0 0 8 8 0 4 2 6 0 0 4 4 0 0 2 2

Sobotka 0 0 4 4 0 2 3 5 0 1 6 7 1 0 4 5

Franz 0 0 4 4 1 2 3 6 0 0 5 5 0 0 1 1

Kandidát/hodnocení

Hodnocení kandidátů - Hospodářské noviny (N = 135)
1. kolo 2. kolo

Zpravodajství Publicistika Zpravodajství Publicistika
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Příloha č. 9: Zdroje hodnocení kandidátů v obou kolech – MF DNES (tabulka) 

Zdroj/kandidát

Sc
h

w
ar

ze
n

b
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g

Ze
m

an
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sc
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D
ie

n
st
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ie

r

R
o
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sc

h
er

o
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B
o
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o

ší
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So
b

o
tk

a

Fr
an

z

C
el

ke
m

Redakce zvoleného deníku 108 120 52 33 16 16 22 23 27 417

Protikandidát 7 9 2 0 0 0 0 0 0 18

Vládní politik/strana (kromě kandidátů) 3 4 0 0 0 0 0 0 0 7

Opoziční politik/strana (kromě kandidátů) 1 5 0 0 0 0 0 0 0 6

Prezident Václav Klaus a jeho nejbližší okolí 8 8 0 0 0 0 0 0 1 17

Jiný politik/strana (kromě kandidátů) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 6

Právní expert 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Politolog, sociolog 2 2 0 0 0 0 0 1 0 5

VIP, sympatizant, vox pop 15 13 2 1 1 0 1 0 0 33

Představitel z oblasti veřejné správy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mediální pracovník 5 7 0 0 0 0 1 0 1 14

Jiný 11 12 3 1 1 1 1 1 2 33

Celkem 163 182 60 35 18 17 26 25 31 557

Zdroj hodnocení - MF DNES (N = 229)

 

 

Příloha č. 10: Zdroje hodnocení kandidátů v obou kolech – Lidové noviny 

(tabulka) 

Zdroj/kandidát
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Redakce zvoleného deníku 114 105 52 33 21 21 26 24 23 419

Protikandidát 5 7 0 0 0 0 0 0 0 12

Vládní politik/strana (kromě kandidátů) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opoziční politik/strana (kromě kandidátů) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Prezident Václav Klaus a jeho nejbližší okolí 5 2 0 0 0 0 0 0 1 8

Jiný politik/strana (kromě kandidátů) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Právní expert 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Politolog, sociolog 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4

VIP, sympatizant, vox pop 14 14 3 1 1 1 0 0 1 35

Představitel z oblasti veřejné správy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mediální pracovník 2 4 2 0 0 0 0 1 1 10

Jiný 17 16 6 4 3 2 3 2 3 56

Celkem 161 153 63 38 26 24 29 27 29 550

Zdroj hodnocení - Lidové noviny (N = 206)
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Příloha č. 11: Zdroje hodnocení kandidátů v obou kolech – Hospodářské noviny 

(tabulka) 

Zdroj/kandidát
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Redakce zvoleného deníku 84 91 40 26 11 8 20 21 16 317

Protikandidát 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7

Vládní politik/strana (kromě kandidátů) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Opoziční politik/strana (kromě kandidátů) 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4

Prezident Václav Klaus a jeho nejbližší okolí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jiný politik/strana (kromě kandidátů) 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5

Právní expert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Politolog, sociolog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIP, sympatizant, vox pop 5 2 2 0 0 0 0 0 0 9

Představitel z oblasti veřejné správy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mediální pracovník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jiný 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4

Celkem 100 104 42 26 11 8 20 21 16 348

Zdroj hodnocení - Hospodářské noviny (N = 135)

 

 

Příloha č. 12: Zdroje hodnocení kandidátů v obou kolech – všechny deníky (graf) 
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Příloha č. 13: Autor příspěvku v obou kolech – všechny deníky (tabulka) 

Autor MF DNES Lidové noviny Hospodářské noviny

Redakce 212 177 110

Redakce + agentura 2 0 0

Agentura 14 13 0

Není uveden 0 9 41

Jiný 31 32 8

Celkem 259 231 159

Autor příspěvku (n1 = 263, n2 = 231, n3 = 159)
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Příloha č. 14: Text „otevřené podpory“ Lidových novin z prvního kola (Balšínek, 

LN noviny, 11. 1. 2013) – obrázek 
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Příloha č. 15: Text „otevřené podpory“ Lidových novin ze druhého kola (Balšínek, 

LN, 25. 1. 2013) – obrázek 
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Příloha č. 16: Text „otevřené podpory“ Hospodářských novin (Šabata, HN, 11. 1. 

2013) – obrázek 
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Příloha č. 17: Seznam zkratek použitých v diplomové práci 

MF DNES – Mladá fronta DNES 

LN              – Lidové noviny 

HN              – Hospodářské noviny 

ČRo            – Český rozhlas 

MU FSS     – Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 

 

Příloha č. 18: Články použité při kvalitativní analýze textů „otevřené podpory“ 

BALŠÍNEK, Dalibor. Na Hrad!. Lidové noviny, 11. 1. 2013. 

BALŠÍNEK, Dalibor. Dobrý prezident. Lidové noviny, 25. 1. 2013. 

ŠABATA, Petr. Zvolme prezidenta, který spojuje, ne rozděluje. Hospodářské noviny, 

11. 1. 2013. 
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Příloha č. 19: Kódovací kniha 

Proměnná: Žánrová povaha příspěvku 

1 Zpravodajství 

Jako zpravodajské příspěvky byly označeny články zařazené daným periodikem 

do sekce novin věnující se zpravodajství. 

2 Publicistika 

Jako publicistické příspěvky byly označeny články spadající do sekce "názory" 

či "komentáře". 

Proměnná: Hlavní téma
44

 

1 Organizace prezidentské volby 

2 Informace o průběhu prezidentské volby 

3 Reflexe zákonného rámce vymezujícího prezidentskou volbu 

4 Pravomoci/mandát prezidenta 

5 Očekávání voličů 

6 Popis kampaně jako konkrétních politických aktivit, strategií a jednání 

7 Reflexe kampaně v zahraničních médiích 

8 Předvolební průzkumy 

9 Výsledky voleb a jejich analýza 

10 Reflexe chování voličů 

11 Reflexe chování politiků/politických stran 

12 Role médií v kampani 

13 Jiné (tematický okruh VOLBY) 

14 Akcentování osobnostních (morálních vlastností) kandidáta/kandidátů 

15 Akcentování skandálů a drbů spojených s kandidátem/kandidáty 

16 Akcentování zdraví kandidáta/kandidátů 

17 Akcentování národní identity kandidáta/kandidátů 

18 Akcentování sociální identitykandidáta/kandidátů 

19 Akcentování minulosti kandidáta/kandidátů 

20 Akcentování profesních kompetencí kandidáta/kandidátů 

21 Programová agenda kandidáta 

22 Ideové charakteristiky kandidáta 

23 Jiné (tematický okruh KANDIDÁTI) 

                                                      
44

 Téma bylo označeno za hlavní, pokud bylo obsaženo ve více než 50 procentech odstavců daného 

příspěvku. 
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Stejně jako tomu bylo u analýzy předvolebního vysílání ČRo 1, jsem i v této 

analýze rozdělila jednotlivá témata na dva hlavní tematické okruhy: VOLBY (1-13) 

a KANDIDÁTI (14-23). 

Proměnná: Autor příspěvku 

1 Redakce 

2 Redakce + agentura 

3 Agentura 

4 Není uveden 

5 Jiný 

Proměnná: Dominantní rámec
45

 

1 Rámec strategické hry 

Rámec je označen za strategický, pokud zobrazuje volby z perspektivy taktiky 

a strategie politiků (politickou hru), zaměřuje se na výhru a prohru jednotlivých 

kandidátů nebo výsledky průzkumů.  Podstatné je, že jsou volby a politika pojímány 

jako hra, soupeření či závod. 

2 Konfliktní rámec 

Rámec, který zobrazuje daná témata ve spojitosti s určitým konfliktem, je 

označen jako rámec konfliktu. Jedná se primárně o střety a spory mezi jednotlivými 

kandidáty, případně jejich týmy/sympatizanty, nebo střety jiných aktérů volební 

kampaně. 

3 Rámec problému (politické otázky) 

Rámec problému představuje jakési okno, jímž mohou čtenáři a diváci sledovat 

dění na politické scéně před volbami a které se zaměřuje na kandidáty a jejich 

argumenty v rámci dialogu o stěžejních politických otázkách. Zásadní je, jak politici 

vysvětlují příčiny konkrétních problémů, na jaké souvislosti poukazují a jaká navrhují 

řešení. 

4 Osobnostní rámec  

Osobnostní rámec klade důraz na charakterové, sociální, rodinné a jiné 

charakteristiky kandidáta/kandidátů. 

5 Rámec skandálu 

Rámec skandálu vyzdvihuje skandální témata a motivy v kampani. 

6 Ideový (hodnotový) rámec  

                                                      
45

 Dominantním rámcem je myšlen takový rámec, který lze identifikovat ve více než 50 procentech 

odstavců daného příspěvku. 
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Ideový (hodnotový) rámec akcentuje hodnotové směřování kandidátů, respektive 

jejich programů. 

7 Profesní rámec 

Profesní rámec zdůrazňuje hlavně profesní kompetence kandidáta/kandidátů. 

8 Nelze určit 

Pokud v příspěvku nelze nalézt žádný ze tří výše uvedených rámců. 

Proměnná: Metapokrytí 

1 Přítomno  

Ve vztahu k tématu se objevuje metapokrytí, jestliže se v příspěvku hovoří 

o médiích v souvislosti s volbami. Může se jednat o roli médií ve volebních kampaních, 

interakce mezi kandidáty a dalšími osobami spojenými s volbami a médii nebo 

o informování, jakým způsobem politici přistupují k médiím, když se starají o svou 

kampaň a svůj obraz. 

0 Nepřítomno 

Proměnná nabývá této charakteristiky, pokud se v příspěvku neobjevuje zmínka 

o médiích v souvislosti s volbami. 

Proměnná: Důležitost příspěvku 

1 Velmi důležitý 

Příspěvek je považován za velmi důležitý, pokud představuje hlavní zprávu na 

titulní straně. 

2 Důležitý 

Příspěvek je považován za důležitý, pokud je publikován na titulní straně novin, 

ale ne na pozici hlavní zprávy. 

3 Méně důležitý 

Příspěvek je považován za méně důležitý, pokud se nachází v jiné části novin, než je 

pozice hlavní zprávy a titulní strany. 

Proměnná: Kandidát 

1 Karel Schwarzenberg  

2 Miloš Zeman  

3 Jan Fischer 

4 Jiří Dienstbier 

5 Zuzana Roithová  

6 Taťana Fischerová 

7 Jana Bobošíková,  
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8 Přemysl Sobotka 

9 Vladimír Franz 

Proměnná: Přítomnost kandidáta 

1 Přítomen 

0 Nepřítomen 

Jelikož se v jednom příspěvku mohou objevit zmínky o více kandidátech, byla 

tato možnost zohledněna v kódovací tabulce tak, že se u každého příspěvku kódovalo 

všech devět kandidátů a u každého z nich zároveň jeho prezentace a hlavní zdroj 

hodnocení kandidáta. Pokud se v příspěvku daný kandidát nevyskytoval, byla zvolena 

možnost nepřítomen, stejně tak byla vybrána tato možnost u prezentace a zdroje 

hodnocení. 

Proměnná: Hodnocení kandidáta 

1 Favorizace 

K favorizaci kandidáta dochází v případě, že přítomnost hodnotících soudů či 

expresivních výrazů a způsob užití jazyka vykreslují kandidáta v pozitivním světle, ať 

už v titulku, perexu nebo zbytku zprávy. V příspěvku se objevuje kladné hodnocení 

kandidáta, jeho obhajoba či doporučení ho volit. 

2 Defavorizace 

K defavorizaci kandidáta dochází v případě, že přítomnost hodnotících soudů či 

expresivních výrazů a způsob užití jazyka vykreslují kandidáta v negativním světle, ať 

už v titulku, perexu nebo zbytku zprávy. V příspěvku se objevuje negativní hodnocení 

kandidáta, jeho kritika či doporučení ho nevolit. 

3 Bez hodnocení 

Bez hodnocení je takový příspěvek, v němž je přítomen neutrální postoj ke 

kandidátovi. V příspěvku se neobjevují hodnotící soudy či expresivní výrazy a způsob 

užití jazyka vykresluje kandidáty v neutrálním světle, ať už v titulku, perexu nebo 

zbytku zprávy. Neobjevuje se zde kritika ani obhajoba kandidáta. 

0 Nepřítomno 

Hodnocení kandidáta je označeno za nepřítomné v případě, že se v článku daný 

kandidát nevyskytuje. 

Proměnná: Hlavní zdroj hodnocení kandidáta
46

 

1 Redakce zvoleného deníku 

                                                      
46

  Za hlavní zdroj hodnocení kandidáta byl považován ten, který se objevoval u více než 50 procent 

odstavců věnovaných danému kandidátovi. 
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2 Protikandidát 

3 Vládní politik/strana (kromě kandidátů) 

4 Opoziční politik/strana (kromě kandidátů) 

5 Prezident Václav Klaus a jeho nejbližší okolí (rodina, mluvčí, nejbližší 

spolupracovníci) 

6 Jiný politik/strana 

7 Právní expert 

8 Politolog, sociolog 

9 VIP, sympatizant, vox pop 

10 Představitel z oblasti veřejné správy 

11 Mediální pracovník 

12 Jiný 

0 Nepřítomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


