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Anotace  

Bakalářská práce se zabývá mediálním systémem Brazílie. Cílem práce je zhodnotit  

a poskytnout ucelený pohled na mediální systém země a definovat faktory ovlivňující jeho 

vývoj. Tato práce obsahuje novou studii Hallina a Manciniho, která se zabývá modely 

mediálních systémů v rozvojových zemích a odlišuje se od původních třech modelů z roku 

2004. Práce poskytuje ucelený pohled na vývoj médií v Latinské Americe a historickou  

i současnou situaci v Brazílii. Jedna z kapitol je věnována svobodě slova a šíření informací  

a bezpečnosti novinářů. Na závěr byly provedeny rozhovory se zaměstnanci z mediální sféry 

s cílem zjistit, jak vnímají média ve své zemi a porovnat výsledky rozhovorů se zjištěnými 

informacemi z jiných zdrojů. 

Abstract 

The bachelor thesis deals with media system in Brazil. The aim of this thesis is to evaluate 

and provide a complete picture of media system in the country and define the factors which 

influence its development. This thesis includes the information from Hallin and Mancini´s 

new study which deals with new media models in emerging countries and it differs 

significantly from the three previous models from 2004. The thesis provides information 

about media development in Latin America and historical and current situation in Brazil. 

Several interviews have been carried out in order to find out how the media employees in 

Brazil perceive their own media in the country and to compare the results of the interviews 

with the gained information from other sources.  
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Úvod 

Média představují v dnešní době velice efektivní komunikační nástroj a silně se podílí na 

ovlivňování veřejného mínění. Souhrn médií celého státu, počínaje od nejmenšího mediálního 

titulu po celý mediální sektor, se nazývá mediálním systémem. Bakalářská práce není 

věnována teoretickému konceptu mediálního systému, nýbrž se specializuje na mediální 

systém Brazílie. V dnešní době je Brazílie, jako rychle rostoucí rozvojová země, poměrně 

často diskutovaným tématem. Brazílie patří do skupiny rozvojových zemí s největším 

potenciálem ekonomického růstu, nazývaných skupina BRICS. Naopak se ale země potýká 

s mnohými sociálními a politickými problémy, jako jsou vysoká kriminalita, výskyt 

chudinských čtvrtí a korupce. Tato země byla vybrána pro tuto bakalářskou práci z důvodu 

semestrálního studijního pobytu v zemi s možností získání informací přímo od místních 

obyvatel. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit a poskytnout ucelený pohled na mediální systém země  

a definovat faktory ovlivňující jeho vývoj. V práci je použita nová studie Daniela C. Hallina  

a Paola Manciniho z roku 2011 zabývající se modely médií v rozvojových zemích, které se do 

jisté míry liší od tří původních modelů z roku 2004. Poznatky z této studie jsou doplněny 

aktuálními informacemi a velký důraz je kladen na otázky spojené se svobodou slova, šíření 

informací a bezpečností brazilských novinářů. Práce rovněž obsahuje vyhodnocení rozhovorů 

se zaměstnanci mediálního sektoru, které probíhaly během pobytu na území Brazílie.  

Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola s názvem Vymezení pojmů 

pojednává o základních definicích mediálního systému, čtyřech teoriích tisku a studii 

mediálních systémů Hallina a Manciniho. V této části je vysvětleno, proč došlo k rozšíření 

původní studie z roku 2004. Druhá kapitola je věnována médiím v Latinské Americe. Jedná se 

o stručnou komparaci zemí v daném regionu a poskytnutí informací souvisejících s vývojem. 

Třetí kapitola se již zabývá charakteristikou Brazílie jak z historické, tak současné 

perspektivy. Tato kapitola obsahuje část nastiňující funkci svobody slova, šíření informací a 

bezpečnosti novinářů. Čtvrtá kapitola analyzuje novou studii Hallina a Manciniho z roku 2011 

obsahující čtyři dimenze mediálního systému, jako jsou struktura mediálního trhu, politický 

paralelismus, formování profesionalismu a role státu. Závěrečná část poskytuje výsledky 

rozhovorů a jejich porovnání se zjištěnými informacemi z jiných zdrojů.  
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Bakalářská práce zaznamenala mírný odklon od původních tezí, resp. rozšíření původního 

obsahu z důvodu získání nových relevantních informací a zdrojů. Jedná se především o část 

práce s názvem Média v Latinské Americe a začlenění a rozšíření kapitoly o svobodě médií 

pod charakteristiku Brazílie.  
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1 Vymezení pojmů 

1.1 Mediální systém 

Jedním z významných zkoumaných oborů mediálních studií je mediální systém. Význam 

spojení „mediální systém“ představuje, že média vytváří celek, jehož části jsou navzájem 

propojeny a jeho jednotlivé složky spolupracují. Tento termín pochází z latiny („médium“ 

nebo-li to, co je uprostřed) a z řečtiny („systém“, který znamená složený celek, jehož každá 

část je spojena s dalšími částmi).
1
 Jinak lze mediální systém vyjádřit jako sumu médií 

v daném státu počínaje od nejmenšího titulu, jako je regionální deník, až po celý mediální 

sektor, zastoupený např. televizním trhem. V mediálním systému existují mediální instituce, 

které fungují jako instituce ekonomické, sociální, politické, ale i kulturní. Tyto instituce 

zajišťují kontrolu a přinášejí odlehčení pro člověka, protože za něj mohou vyřešit určité 

situace.
2
 Dynamika a vývoj mediálního systému je ovlivněn působením tržní síly, 

technologiemi, sociální a ekonomickou proměnou, nebo politickými či taktickými cíli.
3
   

1.2 Svoboda názoru, slova a informací 

Svoboda názoru, slova a informací znamená, že každý může neomezeně vyjadřovat svoje 

vlastní myšlenky a názory. Člověk má rovněž právo vyhledávat a získat nové informace.
4
 

Svoboda slova je považována za jeden ze základních principů fungování demokracie  

a znamená systém bez cenzury a strachu svobodně se vyjadřovat. Svoboda projevu je součástí 

Listiny základních práv a svobod.   

1.3 Čtyři teorie tisku 

V roce 1956 vyšla studie Freda S. Sieberta, Theodora Petersona a Wilbura Schramma 

zabývající se klasifikací mediálních systémů dle politických systémů s názvem Čtyři teorie 

tisku (v originálním znění Four Theories of the Press). Tato publikace představovala zlomový 

okamžik pro studium médií. Pojednává se v ní o čtyřech normativních teoriích, které odráží 

vztah mezi politickým systémem v zemi a médii. Mezi tyto teorie patří teorie autoritářská, 

                                                 
1 BASTIANSEN, H. G. 2008. Media History and the Study of Media Systems. Routlege, s. 95-101. 
2 JIRÁK, J.; KÖPPLOVÁ, B. 2009. Masová média. Praha: Portál, s. 58.  
3 McQUAIL, D. 1992. Media Performance. Thousand Oaks- New Dehli: Sage. London, s. 160-162. 
4 ARTICLE 19. 2000. Defining Defamation: Principles of Freedom of Expression and Protection of Reputation. [on-line]. 



4 

 

sovětská, liberální a teorie společenské odpovědnosti.
5
  Od 50. let 20. století došlo k několika 

revizím původního modelu mediálních systémů. Revize, která je zásadní pro tuto bakalářskou 

práci byla publikována roku 2004 Hallinem a Mancinim s názvem Systémy médií 

v postmoderním světě (Comparing Media Systems: three models of media and politics). 

1.3.1 Autoritářská teorie 

Historicky nejstarší teorií je teorie autoritářská. Podle autoritativní teorie jsou média 

v soukromém, či veřejném vlastnictví. Do roku 1850 byla média v Evropě v soukromém 

vlastnictví. Aristokracie, která měla finanční prostředky a politickou moc, usilovala  

o zavedení určitých metodik, aby mohla ovlivňovat to, co se o nich píše.
6
 Prvním nástrojem, 

jehož zavedení nebylo příliš úspěšné, byla licence, která mohla být odebrána v případě, že 

noviny nepsaly v souladu se zájmy vlády. Další snahou ovlivnit média byla zpětná kontrola 

tisku. V případě nevyhovujícího psaní v tisku hrozily lidem vysoké pokuty a v extrémních 

případech i trest smrti.
7
 V dnešní době mnohé vlády mají moc nad médii a jejich obsahem. 

Jedná se především o diktatury a vojenské režimy, které zesilují cenzuru a udílí tresty za 

porušení pravidel, která stanovili.  

1.3.2 Sovětská teorie 

Podle sovětské teorie byla vláda vlastníkem masových médií. Média byla podřízena jedné 

politické straně a jejich hlavní funkcí bylo propagovat a vzdělávat při budování komunismu. 

Média sloužila jako jediný prostředek socializace a utváření veřejného mínění. Rozdílem 

sovětské teorie a autoritářské teorie je, že média jsou státem vlastněná.
8
 Po roce 1990  

a rozpadu Sovětského svazu došlo v zemích východního bloku ke změně mediálního systému.  

1.3.3 Libertariánská teorie 

Libertariánská teorie prezentuje média jako instituce projevující naprostou svobodu projevu. 

Počátky liberální teorie jsou spojeny s Americkou ústavou. Teorie spočívá v tom, že lidé mají 

možnost získat veškeré informace a potom se sami rozhodnout, které jsou pravdivé a které 

lživé. Teorie je do jisté míry spojena s politickou demokracií a náboženskou svobodou. 

Vychází z principů klasického liberalismu, tzv. „volného trhu myšlenek“ a především 

                                                 
5 SIEBERT, F. S. PETERSON, T.; SCHRAMM, W. 1963. Four Theories of the Press. Urbana: University of Illinois Press, s. 1-2. 
6 BIAGI S. 1999. Defining Global Media Systems. [on-line] 
7 SIEBERT, F. S. PETERSON, T.; SCHRAMM, W. 1963. Four Theories of the Press. Urbana: University of Illinois Press, s. 3. 
8 Tamtéž, s. 5 
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respektování svobodné vůle. Média mají sloužit jako instituce, která má právo informovat 

společnost a měla by odolávat okolnímu nátlaku
9
.  

1.3.4 Teorie společenské odpovědnosti 

Základy teorie společenské odpovědnosti sahají do roku 1947.
10

 Je považována za jednu 

z novějších teorií. Hutchins Commission, která byla utvořena během druhé Světové války 

s cílem zjistit funkci médií pro demokratickou společnost v USA, stanovila, že vláda by měla 

dohlížet na média, zda jednají v nejlepším zájmu veřejnosti. Podle této teorie by média měla 

dbát na to, aby byly všechny informace a názory publikovány spravedlivě a aby jich měla 

společnost dostatek pro svobodné rozhodování. V případě, že média nebudou toto schopna 

zajistit média, měla by se o to postarat jiná organizace.
11

 Média v tomto případě již nejsou 

součástí „volného trhu myšlenek“. 

1.4 Modely mediálních systémů podle Hallina a Manciniho 

Daniel C. Hallin a Paolo Mancini vydali v roce 2004 studii zabývající se komparací 

mediálních systémů s názvem „Comparing Media Systems: Three Models of Media and 

Politics“. Tento výzkum zahrnuje porovnání mediálních systémů 18 zemí, z nichž 9 patří do 

oblasti severní Evropy (Dánsko, Finsko, Švédsko, Belgie, Rakousko, Německo, Nizozemsko, 

Švýcarsko a Norsko). Dalších 5 zemí je součásti jižní Evropy (Francie, Řecko, Itálie, 

Portugalsko a Španělsko) a poslední čtyři jsou země Atlantiku (Kanada, USA, Irsko a Velká 

Británie).  

Mediální systémy výše zmíněných zemí byly porovnávány z hlediska čtyř faktorů, tzv. 

dimenzí; struktury mediálních trhů, politického paralelismu, profesionalismu žurnalismu  

a v poslední řadě role státu. Z pohledu struktury mediálních trhů byl především zkoumán 

vývoj tištěných médií v dané zemi. Především se jednalo o vývoj masového tisku, zda byly 

noviny určeny elitářskému či masovému publiku a jak byly noviny a televize důležité jako 

zdroje zpráv. Politický paralelismus představuje stupeň a úroveň propojení světa médií 

s politickým děním v zemi, např. do jaké míry se novináři angažovali v politickém dění země, 

vztah mediálních a politických organizací a mnoho dalšího.  Pod pojmem vývoj 

profesionalismu žurnalistiky si lze představit vývoj a formování norem a pravidel žurnalismu 

a také jeho stupeň autonomie. Poslední dimenze – role státu zkoumá úroveň a povahu státních 

                                                 
9  SIEBERT, F. S. PETERSON, T.; SCHRAMM, W. 1963. Four Theories of the Press. Urbana: University of Illinois Press, s. 3. 
10 BIAGI S. 1999. Defining Global Media Systems. [on-line] 
11  SIEBERT, F. S. PETERSON, T.; SCHRAMM, W. 1963. Four Theories of the Press. Urbana: University of Illinois Press, s. 4. 
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zásahů do mediálního systému, jako je například cenzura a jiné formy regulace médií, 

vlastnictví médií apod.  

1.4.1 Polarizovaně pluralistický model 

U modelu polarizovaného pluralismu, také nazývaného jako model středomořský, závisí 

rozvoj masového tisku na vývoji vzdělanosti, popř. samotné gramotnosti. V zemích, kde byl 

tento vývoj pomalejší, se tisk soustředil především na elitní skupiny obyvatelstva, proto se 

poukazuje na nízký náklad tisku. Zcela chybí masové publikum. Jedná se o tzv. horizontální 

proces diskuze, která probíhá pouze mezi členy elity. Tisk se zabývá především politickým 

děním a jeho problematikou, vyznačuje se vysokou mírou politického pluralismu. 

Profesionalita je na nižší úrovni a převažuje instrumentalizace vládou, či politickými 

stranami. Velmi časté jsou i státní dotace, státní intervence a období cenzur.
12

 Tento model se 

váže k zemím jižní Evropy, jako je Řecko, Španělsko, Portugalsko, Itálie, ale také k Francii. 

1.4.2 Demokraticko-korporativistický model 

Demokraticko-korporativistický model, označovaný jako středoevropský či severoevropský, 

se váže k zemím, ve kterých docházelo k brzké demokratizaci a časnému rozvoji tisku. 

Noviny mají vysoké náklady a slouží široké veřejnosti. Mediální systém zemí, které patří do 

tohoto modelu, se vyznačují intenzivním politickým pluralismem a média jsou často vázána 

na organizované sociálními skupiny. Profesionalita novinářů je na velmi vysoké úrovní a nese 

jisté prvky autonomie. Dále je pro tento model typické tradiční soužití komerčních médií  

a politických skupin. Role státu je aktivní, ale podpora státu je legislativně omezená.
13

 

Demokraticko-korporativistický model se uplatňuje v zemích jako je Německo, Rakousko, 

Švýcarsko, Nizozemí, Belgie, Dánsko, Finsko, Švédsko a Norsko. 

1.4.3 Liberální model 

Liberální, severoatlantický model, se vyznačuje podobnými charakteristikami jako model 

demokraticko-korporativistický. Mezi hlavní společné znaky patří především časný rozvoj 

tisku a vysoký až masový náklad. S rozvojem tisku je u liberálního modelu svázán i časný 

rozvoj svobody tisku. Liberální model je charakteristický dominancí komerčních médií  

a tržních mechanismů. Úroveň politického paralelismu je slabá a převládá u něj vnitřní 

                                                 
12 HALLIN C. D.; MANCINI, P. 2004. Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. Cambridge University Press,  

s. 143-145. 
13 Tamtéž, s. 89-90. 
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pluralita. Obecně se model vyznačuje informačně zaměřenou žurnalistikou. Role státu je 

značně omezená.
14

 Mezi země náležející k tomuto modelu se řadí USA, Kanada, Velká 

Británie a Irsko. 

1.5 Nové modely a přístupy k mediálním systémům 

Hallin a Mancini byli od vydání první studie „Systémy médií v postmoderním světě“ často 

dotazováni, jak aplikovat tyto modely na ostatní země světa. Rovněž se setkali s kritikou 

ohledně výběru zemí a zaměření se pouze na vyspělé ekonomiky. Proto se rozhodli, že se 

spojí se studenty a experty, kteří se zabývají studiem mediálních systému mimo západní 

Evropu a Severní Ameriku a pokusí se zaměřit na země bývalého sovětského svazu, Asie, 

Latinské Ameriky a Afriky. V roce 2007 byla uspořádána první konference v Perugii a po 

jejím velkém úspěchu o dva roky později následovala další konference v San Diegu. V roce 

2012 byla vydána nová studie s názvem „Comparing Media Systems Beyond the Western 

World“, která se zabývala otázkou, zda je možné původní tři modely aplikovat na země 

třetího světa nebo zda je potřeba vytvořit pro tyto země modely nové.  

2 Média v Latinské Americe 

Dříve než se rozvinul pojem globalizace, byla média v Latinské Americe již dávno 

internacionalizována. Hlavním důvodem tohoto jevu byly investice ze Spojených Států 

Amerických, díky kterým byl do velké míry ovlivněn mediální systém v těchto zemích  

a rovněž je model médií v Latinské Americe přirovnáván často k modelu USA.
15

 Jedním ze 

znaků tohoto modelu je především soukromé vlastnictví televize a rádia. Také je třeba zmínit 

formu financování, která plyne výhradně z komerčního sektoru. Většina tržního podílu byla 

v rukou jedné či více obrovských mediálních společností. Hlavním cílem elit, které vládly 

v Latinské Americe, byl ekonomický růst a politická stabilita. Bylo pro ně výhodné mít 

v zemi média fungující na komerční bázi a současně je mít pod stálou kontrolou. Tím vznikla 

paradoxní situace, že média byla v zemi neregulovaná, ale zároveň byla přísně kontrolována.  

                                                 
14 HALLIN C. D.; MANCINI, P. 2004. Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. Cambridge University Press,  

s. 198-200. 
15 FOX, E.; WAISBORD, S. Latin America Media: A Long View of Politics and Markets, s. 303. 



8 

 

2.1 Média jako služba veřejnosti 

I když byla média v soukromém vlastnictví, staly se prvky cenzury, licencí a jiných regulací 

vlády součástí tohoto sektoru již od samého začátku. V Brazílii tomu tak bylo již za 

Vargasovy vlády v roce 1930, v Argentině v období decada infame a v Peru v počátku 

rádiového vysílání. V 50. a 60. letech 19. století došlo k mírné změně ve vnímání médií  

a některé vlády chtěli využít tato média jako zprostředkovatele vzdělání, informací a hodnot 

pro širokou veřejnost.
16

 S finanční pomocí ze zahraničí založil např. Kolumbijský prezident 

Carlos Lleras vzdělávací televizní pořady a programy, které měly sloužit jako materiál pro 

střední školy. Velice podobný koncept byl použit také v Mexiku.  

Myšlenka volného trhu a svobody médií byla vymýcena příchodem vojenských diktatur okolo 

roku 1970. Vojenská junta v Brazílii cenzurovala a kontrolovala tisk a rádiové vysílání. 

Později vláda podpořila založení televizní stanice TV Globo, kde hrála obdobnou roli. I když 

byl mediální obsah kontrolován vládou, lze říci, že brazilská média vzkvétala. V Mexiku byla 

situace podobná, jelikož už od začátku byla budována silná vazba mezi médii a státem. 

V některých případech i vysoce postavení političtí představitelé byli vlastníky mediálních 

organizací.  V Argentině, Chile a Peru tato spolupráce vlády, resp. státu, a mediálních 

společností nefungovala. Mediální společnosti byly více fragmentované. K radikálnímu zlomu 

došlo v Peru mezi lety 1968 až 1980, kdy média přešla do vlastnictví vojenské vlády. 

V Argentině byla situace téměř totožná a média byla privatizována až po roce 1989.
17

  

Od 80. let 19. století se začaly projevovat problémy spojené s vládou vojenských diktatur  

a nastala transformace zemí na demokratické režimy. Mnohé změny zaznamenala i oblast 

médií. Jednalo se především o změny technologické, vlastnické, finanční a změny týkající se 

práva a obsahu. 

2.2 Význam globalizace 

Před rokem 1990 nebyly výrazy jako privatizace, liberalizace a deregulace médií v Latinské 

Americe nikterak neznámé. Ale proces globalizace jejich význam ještě více posílil. 

Globalizace ovlivnila vývoj médií, jejich strukturu a rovněž dynamiku. Zasloužila se také  

o oslabení role státu a domácích politik. Zatímco některé typy médií skomíraly, jiné na 

druhou stranu vzkvétaly. Jednou z hlavních příčin, proč globalizace tak ovlivnila média 

                                                 
16 FOX, E.; WAISBORD, S. Latin America Media: A Long View of Politics and Markets, s. 303-304. 
17 Tamtéž, s. 304-305. 
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v Latinské Americe, byly technologické inovace. Koncem 90. let 20. století byla velkým 

trendem kabelová televize. K televiznímu přijímači a rádiu se v tomto období dostalo 

mnohem více lidí než kdy předtím i když se jednalo o období značných ekonomických  

a sociálních krizí v zemi. Jednalo se přibližně o 15 milionů obyvatel, kteří se stali odběrateli 

této služby. Toto číslo představovalo průměrně 20% z celkového počtu televizí v dané době.
18

 

V porovnání s vyspělými zeměmi lze toto číslo považovat za nízké, ale je nutné vzít v úvahu 

sociální nerovnosti v zemích Latinské Ameriky. V Argentině se jednalo o 50 %, v Chile  

a Mexiku 25 % a v Brazílii okolo 10 %.
19

 Z počátku byla kabelová televize rozšířena 

především mezi populací s vyššími, či středními příjmy, čemuž dnes tak zcela jistě není. 

Během tohoto období se účast státu v mediálním sektoru značně minimalizovala  

a technologické inovace ovlivňovaly i vývoj mediálních společností. Privatizace byla jedním 

z nejdiskutovanějších témat. Poklesl především počet rodinných podniků a média spadala pod 

větší korporátní společnosti. Tyto změny, ale neovlivnili zažité vnímání a fungování médií, 

protože favoritismus, korupce a obdobné praktiky byly nadále více než běžné. V Mexiku měla 

dominantní postavení na trhu televize s názvem Televisa a v Brazílii se jednalo o televizi 

Globo.
20

 Kabelová televize byla ze začátku ve vlastnictví menších společností, ale současně 

s jejím rozšiřováním byly tyto společnosti sloučeny či přebrány velikány na trhu. Jejich 

postavení se tak posílilo ještě mnohem více. Pouze malý počet mediálních organizací má na 

starosti tvorbu a kontrolu mediálního obsahu.  

V roce 1994 začaly Spojené Státy Americké investovat do mediálního sektoru v Argentině. 

Rok poté se i Brazílie otevřela zahraničním investicím. Z právního hlediska bylo umožněno, 

aby 49 % vlastnictví společnosti bylo v rukou zahraničních investorů. Mediální organizace 

byly značně ovlivněny také vstupy velkých investičních firem, jako jsou Goldman Sachs nebo 

Citibank.
21

 Tyto praktiky vedly do jisté míry k odstranění protekcionismu a umožnily 

snadnější cirkulace zahraničního kapitálu. Mediální společnosti nabývaly na síle, což 

vytvořilo mnohem větší bariéry pro vstup na mediální trh.  

2.3 Podpora domácí produkce a export 

Z pohledu mediální tvorby byla televizními stanicemi a také diváky preferovaná domácí 

produkce před zahraniční či americkou. Hlavními faktory rozvoje domácí mediální tvorby 

                                                 
18 FOX, E.; WAISBORD, S. Latin America Media: A Long View of Politics and Markets, s. 305-306. 
19 Tamtéž, s. 306. 
20 Tamtéž, s. 307. 
21 Tamtéž, s. 307-308 
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bylo již výše zmíněné otevření trhu v roce 1990 a rovněž růst poptávky po Latinsko-

amerických pořadech, především telenovelách.  

Média v Latinské Americe nelze vnímat jako jeden neměnný celek, nýbrž jako tzv „pačwork“, 

jak tvrdí autoři textu, Elizabeth Fox a Silvio Waisbord.
22

 Na mediálním trhu v Latinské 

Americe neexistuje pouze jedno dominantní sídlo tvořící mediální obsah, který by byl dále 

vyvážen do okolních zemí, protože každá země se vyznačuje určitými specifickými rysy.  

3 Charakteristika Brazílie 

K pochopení mediálního systému v Brazílii je zapotřebí stručně definovat jak historický vývoj 

v zemi, tak rovněž současnou situaci a problémy, se kterými se země potýká. Vybrané faktory 

slouží pouze jako obecný přehled pro představení země, nikoliv jako vyčerpávající výčet 

informací. 

3.1 Historický vývoj  

Brazílie byla objevena roku 1500 portugalským průzkumníkem a mořeplavcem Pedrem 

Álvaresem Cabralem.
23

 Od tohoto období začala kolonizace domorodého obyvatelstva 

Portugalským lidem. Nehumánní podmínky a přenos evropských nemocí, proti kterým 

nemělo původní obyvatelstvo vybudovanou dostatečnou imunitu, způsobily zvýšení úmrtnosti 

Brazilců. Z výzkumů vyplývá, že když se Portugalci poprvé dostali do Brazílie, v zemi se 

vyskytovalo mezi dvěma až čtyřmi miliony domorodců a přes tisíc kmenů. O pět století 

později, kvůli nemocem a otrokářství, je zmiňován přibližný počet asi 700 tisíc původních 

obyvatel a 200 kmenů. Kvůli vysoké úmrtnosti došlo k masivnímu dovozu černochů z Afriky 

za stejným účelem, k jakému využívali brazilský lid a to – k otrokářství. Afričané byli 

dováženi do kolonizovaných oblastí světa již dlouho, ale jen v Brazílii se jednalo o celých  

40 % ze všech otroků dovážených do tzv. „Nového Světa“.  

Brazílie byla portugalskou kolonií až do roku 1808, kdy bylo portugalské císařství přemístěno 

z Lisabonu do Ria de Janeira kvůli nájezdu Napoleona do země. V tomto roce vznikly první 

koloniální noviny a také byly otevřeny první knihovny a divadla. Díky tomuto činu byla 

Brazílie prohlášena za Spojené království Portugalska, Brazílie a Algarve. Později roku 1822 

byla vyhlášena nezávislost a zformována Brazilská říše, která setrvala jako monarchie až do 

                                                 
22  FOX, E.; WAISBORD, S. Latin America Media: A Long View of Politics and Markets, s. 309. 
23 FAUSTO, B. 1999. A Concise History on Brazil. Cambridge University Press, s. 1-24.  
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roku 1888, kdy bylo zrušeno otroctví.
24

 Rok poté byla Brazílie vyhlášena prezidentskou 

republikou, kterou je až do současnosti. Brazílie se v mnoha směrech inspirovala Spojenými 

státy americkými a v roce 1891 přijala ústavu, která vedla ke vzniku Spojených států 

brazilských. Ve 20. století prošla země různými režimy a diverzifikovaným vývojem, ať už se 

jedná o diktaturu Getulia Varga, či o diktaturu vojenskou, která v zemi panovala v období 

mezi lety 1964 a 1985.  

3.2 Obecný přehled a současná situace v zemi 

Brazílie, jako jedna z největších zemí Jižní Ameriky, je pátou největší zemí světa, jak 

z hlediska populace, tak z hlediska geografického. V Brazílii žije kolem 203 milionů lidí  

a z toho je přibližně 48 % bělochů, 43 % mulatů a zbylých 9 % jsou černošské a asijské 

menšiny. Obyvatelstvo je více než ze čtyř pětin koncentrováno ve městech. Kvůli kolonizaci 

země Portugalci je Brazílie jediná země z Latinské Ameriky, kde je úředním jazykem 

portugalština. Země je prezidentskou federativní republikou, která se skládá z 26 států. 

Nynější prezidentka země, která byla zvolena ve volbách v roce 2014, se jmenuje Dilma 

Rousseff a jedná se již o její druhé volební období. Z ekonomického pohledu se Brazílie od 

roku 2003 vyznačuje makroekonomickou stabilitou a růstem. Z hlediska domácího národního 

produktu zastává osmé místo v porovnání s ostatními zeměmi světa.
25

 Hlavním příjmem země 

je zemědělství, těžba, manufaktura a rychle se rozvíjející služby. Brazílie patří mezi rozvojové 

země s nejrychlejším vývojem nazývané BRIC, někdy se užívá i zkratka BRICS (Brazílie, 

Rusko, Indie, Čina a JAR). Brazílie je rovněž členem několika mezinárodních organizací, 

jako je např. OSN, G20, Mercosul apod.  

V Brazílii byl a stále je velký problém nerovnoměrného rozdělení příjmů, jelikož nejbohatších 

20 % lidí vlastní více jak 60 % veškerých příjmů. V minulosti v Brazílii téměř chyběla střední 

třída a lidé se jednoduše rozdělovali na extrémně chudé a extrémně bohaté.  Ale jeden 

z hlavních trendů  současnosti je vytvoření a rozrůstání nové střední třídy populace, která 

představuje konzumní, masovou populaci. Společnost v Brazílii se nyní dělí na skupiny A, B, 

C, D a E. Do skupiny A a B patří ti nejbohatší občané, kterých je nejméně. Skupina C 

představuje nově vytvořenou střední třídu, ve které je nyní přes 50 % obyvatel (stále ale nelze 

srovnávat výši příjmu s vyspělými ekonomikami, poněvadž rodiny musí vyžít s velmi nízkým 

příjmem). Poslední dvě skupiny D a E představují nejchudší obyvatele země. Míra 

                                                 
24 FAUSTO, B. 1999. A Concise History on Brazil. Cambridge University Press, s. 273-320. 
25 World Bank, 2014. Brazil Overview. [on-line].  
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nezaměstnanosti dosahuje v poslední době relativně nízkých čísel, pohybujících se kolem  

5 %, ale problémem zůstává, že produktivita a efektivita práce je na velmi nízké úrovni. Mezi 

další problémy země patří chudoba a chudinské čtvrti, nazývané favely, nízká úroveň 

veřejného vzdělání a zdravotnictví, vysoká kriminalita a korupce.
26

 Brazílie jako rozvojová 

země dosáhla již většiny kvantitativních ukazatelů, které dopomohly k jejímu růstu, ale nyní 

je potřeba, aby se země začala zabývat kvalitativním růstem – především v oblasti 

zdravotnictví, vzdělání, infrastruktury a ochrany životního prostředí.  

3.3 Svoboda slova, šíření informací a bezpečí novinářů v Brazílii 

Brazilská ústava je dokumentem, který slouží brazilskému lidu jako záruka svobody slova  

a volného šíření informací. Země, která byla „re-demokratizována“ se ale v tomto směru stále 

potýká s určitými nedokonalostmi. Ústava z roku 1988 odkazuje na zákony z roku 1962, které 

neodpovídají novému sociálnímu a politickému uskupení země, ani technologickým inovacím 

v oblasti komunikací a šíření informací.  

3.3.1 UNESCO 

Svoboda slova je považována mezinárodní organizací UNESCO za jeden ze základních 

předpokladů dodržování lidských práv. Svoboda tisku a sdílení informací fungují jako 

stavební kameny demokracie.
27

 V této oblasti poskytuje UNESCO poradenské služby  

a organizace sama zpracovává studie, zabývající se touto tématikou. Za zmínku rovněž stojí 

v dnešní době velmi diskutovaná problematika svobody slova na internetu v zemích 

podstupujících válečné a poválečné konflikty, či v zemích ve fázi transformace. Mezi události 

organizované UNESCO v této oblasti patří především každoročně pořádaný Den svobody 

tisku (Worls Press Freedom Day) a cena Světové svobody tisku (UNESCO/Guillermo Cano 

World Press Freedom Prize). UNESCO se stará i o bezpečnost novinářů, jak on-line, tak  

off-line. Především se jedná o zvýšení povědomí, propagaci a implementaci plánu OSN pro 

bezpečnost novinářů (UN Plan of Action on the Safety of Journalists).
28

 

                                                 
26 OECD, 2013. Economic Survey of Brazil 2013. [on-line]  
27 UNESCO, Office in Brasília. 2014. Freedom of Expression in Brazil. [on-line]. 
28 UNESCO. 2014. Safety of Journalists. [on-line] 
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World Press Freedom Day 

Den svobody slova je od roku 1993 každoročně oslavován počátkem měsíce května v hlavním 

městě Brazílie Brasília.
29

 Ročník 2014 byl plánován na 7. května a hlavní agendou bylo téma 

role svobodného tisku vedoucí k demokracii. Tento den byl věnován diskuzi vládních  

a právních představitelů země na vybrané téma o budoucím vývoji v oblasti. Tato událost byla 

organizována televizní a rádiovou asociací ABERT, asociací národního tisku ANER, asociací 

národního žurnalismu ANJ a organizací UNESCO v Brazílii. Hlavními sponzory byla např. 

největší televizní společnost v zemi – TV Globo.  

Obrázek 1 World Press Freedom Day 

 

 

World Press Freedom Prize 

Každý rok je také udělována cena svobody slova osobě, organizaci, 

či instituci, která se zasloužila o její ochranu či propagaci. Tato cena 

se uděluje po celém světě od roku 1997. Název UNESCO/Guillermo 

Cano World Press Freedom Prize vznikl podle jména 

Kolumbijského novináře, na kterého byl spáchán atentát před jeho 

vlastní kanceláří novin El Espectador v roce 1986. Tuto vraždu má 

na svědomí drogová mafie a útočníci nebyli nikdy potrestáni.  

V posledních letech cenu obdrželi i Latinsko-američtí novináři 

pocházející z Chile (2010), Mexika (2008 a 1999) a Kuby (2004).
30

 

 

                                                 
29 UNESCO. 2014. World Press Freedom Day. [on-line].  
30 UNESCO. 2014. UNESCO World Press Freedom Prize. [on-line]. 

 

Obrázek 2 Guillermo Cano Isaza 
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3.3.2 Reportéři bez hranic 

V oblasti svobodu tisku a informací mají významný vliv i nevládní organizace jako jsou např. 

Reportéři bez hranic (Reporters without borders). Svoboda slova je pro ně jednou 

z nejdůležitějších svobod vůbec a tvrdí, že chceme-li zabránit, aby se z dětí stávali vojáci, aby 

byla chráněna práva žen a chránit životní prostředí, je zapotřebí neomezeně šířit informace  

a upozorňovat veřejnost na dění ve světě. Ale téměř polovina obyvatel světa popírá, že 

svoboda slova představuje cestu k demokracii. V těchto zemích dochází k útokům na novináře 

a mezinárodní média. Reportéři bez hranic jsou aktivní ve150 zemích světa.
31

 Mezi nástroje 

Reportéru bez hranic patří neustálé monitorování svobody slova a jejího potlačování, 

ohlašování veškerých zneužití či omezení, snaha pracovat s vládami zemí na podpoře 

vymýcení cenzury. Dále se snaží morálně a finančně podporovat perzekuované novináře 

včetně materiální pomoci a ochrany novinářů ve válečných zónách.  

Podle indexu svobody v tisku se Brazílie posunula v roce 2015 o 12 příček nahoru 

v porovnání s rokem 2014. Nyní zaujímá 99. místo. Na předních příčkách se objevují 

Skandinávské země, Finsko, Norsko a Dánsko, obdobně jako v minulých letech.
32

 Svoboda 

slova a šíření informací podle studií Reportérů bez hranic zaznamenali v Brazílii za vlády 

prezidenta Luly a nynější znovuzvolené prezidentky Rousseff značný pokrok a pozitivní 

vývoj. Příkladem je např. zrušení zákona z roku 1967, který umožňoval věznění novinářů, 

kteří psali proti vojenskému režimu.  V roce 2014 Brazílie schválila zákon o volném obsahu 

na internetu, který zaručuje soukromí a svobodu slova internetovým uživatelům. I když je 

v zemi zaznamenám určitý pokrok v této oblasti, dále se jedná o jeden z regionů, kde dochází 

k mnohým útokům na novináře a bloggery.
33

 Studie s názvem „The Deadliest Countries for 

Journalists in the Americas“
34

 pojednává o vraždách novinářů ve čtyřech zemích Latinské 

Ameriky, kde jsou tato úmrtí resp. vraždy nejčastější. Mezi tyto země patří Mexiko, 

Honduras, Brazílie a Kolumbie. Od roku 2000 je zaznamenáno okolo 200 vražd zaměstnanců 

pohybujících se v mediálním sektoru.  

                                                 
31 REPORTERS WITHOUT BORDERS, 2015. Who we are. [on-line]. 
32 REPORTERS WITHOUT BORDERS, 2015. World Press Freedom Index 2015: Decline on all fronts. [on-line].  
33 REPORTERS WITHOUT BORDERS, 2015. Journalist´s Safety and Media Ownership – two challenges for Rousseff. [on-line]. 
34 REPORTERS WITHOUT BORDERS, 2014. The Deadliest Countries for Journalists in the Americas. [on-line].  
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Obrázek 3 Počet zavražděných novinářů od 2000 do 2014 

  

Z obrázku 3 vyplývá, že Mexiko je zemí s nejvyšším počtem úmrtí (80), následuje Kolumbie 

(56), na třetí pozici Brazílie (38) a v poslední řadě Honruras (27). Většina těchto zločinů 

zůstala nepotrestána. Čísla jsou dle Reportérů bez hranic velmi znepokojivá, jelikož žádná 

z těchto zemí není ve válce. Jedná se ve většině případů o činnost drogových kartelů  

a korupční politiky.  

Obrázek 4 Časová osa atentátů na novináře v Brazílii 

 

V roce 2002 byl zvolen prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Populační růst a průmyslový 

rozvoj byl doprovázen zvýšeným násilím a korupcí po celé zemi. V roce 2010 byla na období 

jednoho roku zavedena cenzura na noviny Estado de Sao Paulo. Z tohoto jevu jednoznačně 
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vyplývá, že i když jsou média v soukromém vlastnictví několika velkých firem, stále 

upřednostňují politické záměry a mají velkou moc. Tři roky poté byly spáchány atentáty na 

novináře ve spojitosti s protesty v zemi a rok 2014 byl ve znamení Světového poháru ve 

fotbale a prezidentských voleb. Na základě těchto hrozivých výsledků bylo doporučeno 

založit organizaci sloužící k monitorování násilí na novináře s pomocí OSN (Observatory for 

Violance against Journalist). Díky činnosti této organizace bylo zjištěno, že jen od roku 2013 

do roku 2014 bylo napadeno okolo 190 novinářů a z 80 % případů se jednalo o napadení 

vojenskou policií.
35

  

I když je nyní svoboda slova a šíření informací v Brazílii jednodušší a mají podporu brazilské 

legislativy, měla by se země v budoucnosti zaměřit především na posílení ochrany novinářů  

a jiných mediálních činitelů. Orgány by neměly dbát pouze na ochranu novinářů při 

atentátech civilního obyvatelstva na novináře, ale měly by se také zahledět do vlastních řad  

a umírnit používané praktiky, vytvořit stanovy a vymezit pole působnosti policejních 

jednotek. Na brazilském trhu existuje ještě mnoho prostoru pro zlepšování, jak z hlediska 

propagace svobody slova, jež je hlavním znakem demokracie a základních lidských práv, tak 

z hlediska implementace. Je nutno ale poznamenat, že se Brazílie vydává správným směrem  

a snad se bude situace zlepšovat i nadále. 

4 Dimenze mediálního systému v Brazílii  

4.1.1 Struktura mediálního trhu 

Autoři modelů mediálních systémů využívají k určení a definování mediálního trhu v zemi 

čtyři zásadní ukazatele. Patří mezi ně počet výtisků distribuovaných na 1000 obyvatel během 

všedního dne, určení kdo jsou čtenáři novin, tedy hlavního cílového publika, role mediátorů 

v procesu politické komunikace a důležitost novin a televize jako zprostředkovatele zpráv. 

Posledním zkoumaným aspektem jsou historické kořeny novin, které jsou silně ovlivněny 

kolonizačním vývojem země.  

V Brazílii je obecně velmi nízký počet prodaných výtisků na hlavu. V roce 2000 počet 

prodaných výtisků na 1000 obyvatel činil 60,6 a v roce 2005 se počet snížil na 45,3. Čísla lze 

porovnat se zeměmi, které zkoumal Mancini a Hallin. Nejmenší zaznamenaný prodej byl 

                                                 
35 REPORTERS WITHOUT BORDERS, 2015. Journalist´s Safety and Media Ownership – two challenges for Rousseff. [on-line].  
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v Řecku 77,5 na 1000 obyvatel a nejvyšší naopak v Norsku, který činil 719,7.
36

 Noviny jsou 

v Brazílii určeny především elitním skupinám, podobně jako u modelů jižní Evropy. Čtyři 

z pěti nejprodávanějších novin jsou prezentovány jako elitní a patří mezi ně Folha de São 

Paulo, O Globo, O Estado de São Paulo a Zero Hora. Noviny s názvem Extra jsou určeny pro 

širší veřejnost a pro tzv. nově se formující střední třídu Brazílie. Hlavní tématikou novin jsou 

politické a ekonomické otázky, noviny stanovují agendu a určují, co je důležité, o čem lid 

bude hovořit a co je pro tuto elitářskou skupinu podstatné.  

Jako hlavní zdroj zpráv slouží především televize. V dnešní době přes 90 % domácností 

vlastní alespoň jeden televizní přijímač. Televize začala v Brazílii vysílat na lokální úrovni 

v roce 1950 a o dvacet let později, díky vládním investicím, i celonárodně. Téměř 60 % 

mediálního rozpočtu na reklamy je vynaloženo v televizním průmyslu. Hlavním hráčem mezi 

televizními médii je v současnosti Globo Network, který oslovuje 55 % diváků.
37

 Pro vývoj 

tištěných médií byl rozhodující americký model. Obecně se počátek tisku datuje k pozdějšímu 

období  

a to k roku 1808, jelikož během koloniálního období byla v Brazílii silně potlačována 

autonomie a nezávislost země poté posunul jeho vývoj značně kupředu.  

4.1.2 Politický paralelismus 

Politický paralelismus představuje úroveň a stupeň propojení světa médií a světa politiky. Ve 

dřívější studii Hallina a Manciniho byl zkoumán politický paralelismus z hlediska 5 kritérií. 

Tato kritéria představují mediální obsah, vztah mediálních organizací, sklon zaměstnanců 

v médiích angažovat se do politického dění země, zaujatost publika vůči médiím a v poslední 

řadě žurnalistické role a zvyky. Do padesátých let dvacátého století měla žurnalistika 

především publicistickou roli a mnoho novinářů přicházelo z nižších tříd společnosti. 

V novinách se objevovaly především politické zprávy a komentáře, či vyznamenání hrdinů 

dané doby. V případě, že byli žurnalisté úspěšní, bylo jim umožněno začlenit se do politické 

sféry. Po roce 1950, kdy následovalo krátké období demokracie, se novináři začínali čím dál 

více zaměřovat na fakta a informace.  

Mediální obsah byl již od počátku velmi úzce svázán s politickým děním v zemi, sloužil jako 

tzv. veřejný hlas politických skupin. Jedním z důvodů je, že mediální organizace byly závislé 

                                                 
36 HALLIN C. D.; MANCINI, P.; ALBUQUERQUE, A.  2011. Comparing Media Systems Beyond the Western World. Cambridge 

University Press, s. 77-78. 
37 Tamtéž, s. 79-80. 
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na vládních investicích a jednalo se o jejich přežití. Tyto organizace nemohly fungovat na 

tržní bázi jako v jiných vyspělých státech, kvůli výše zmíněnému malému počtu výtisků. Dále 

byly sponzorovány i vládními půjčkami, půjčkami od státních firem apod. Je nutné ovšem 

zmínit, že do jisté míry dokázali chod věcí změnit i čtenáři. Byl to například, podle Alfonsa de 

Albuquerque, politik a také novinář Carlos Lacerda, kterého vyhodili z konzervativní 

demokratické strany a tudíž mu bylo zakázáno dále publikovat.
38

 Jeho přívrženci založili na 

jeho podporu kampaň nazvanou „Noviny pro Carlose“. Úspěch této kampaně vyplývá v počtu 

34 000 lidí, kteří přispěli a díky nimž byl Carlos Lacerda schopen založit nové noviny 

nazývané „Tribuna da Impresa“. Později během vojenské diktatury byl politický paralelismus 

téměř vymýcen a byla zavedena cenzura tisku. Ve vládě byly pouze dvě politické strany, které 

měly vypadat jako strany konkurenční, ale ve skutečnosti se jednalo jen o uměle vytvořenou 

opozici. Vznikaly jen malé nezávislé mediální organizace zvané „impresa alternativa“ a ty se 

snažily, ne příliš úspěšně, vymanit z vedení státu. Během let diktatury byla média v rozkvětu, 

jelikož ekonomika rostla a vláda do nich výrazně investovala. Proto po pádu této vlády byla 

média připravena hrát mnohem významnější roli během období transformace a konsolidace 

v procesu demokratizace. Média se začala distancovat od vlivu jednotlivých politických stran, 

ale politické dění zůstalo jedním z hlavních témat zpráv.  

4.1.3 Formování profesionalismu  

Někteří autoři tvrdí, že brazilská média byla silně ovlivněna americkým modelem mediálního 

systému. Toto tvrzení je do jisté míry pravdivé, ale neznamená to, že byla amerikanizována, 

jelikož se v mnoha aspektech liší. Hlavními rozdíly mezi těmito dvěma zeměmi byly např., že 

v Brazílii nebyl stabilní ekonomický trh, chyběla silná individualistická kultura ve společnosti 

a nebyl kladen takový důraz na svobodu slova, jako v USA. Míru profesionality lze porovnat 

v souvislosti s autonomií médií, odlišností profesionálních norem a mírou orientace na 

veřejný sektor. Od roku 1950 si Brazilci osvojili „fact-centered text style“ a byli hrdí na 

obšírné metody sběru a zpracování informací ve velkém měřítku.
39

 Jakoby ovládali speciální 

dovednost.  

Profesionální žurnalismus byl ovlivněn především politickými a ekonomickými aspekty, které 

umožňovaly vlastníkům konzervativních médií spolupracovat s levicovými, komunistickými, 

novináři a vytvořit tak pracovní alianci. Tito komunisté byli posléze dosazováni na pozice 

                                                 
38 HALLIN C. D.; MANCINI, P.; ALBUQUERQUE, A.  2011. Comparing Media Systems Beyond the Western World. Cambridge 

University Press, s. 80-82. 
39  Tamtéž, s. 82-85. 
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novinářů v konzervativních novinách. Není jasné, proč to byli právě komunisté, ale tato 

spolupráce byla považována za výhodnou pro obě strany. Jednoduše šlo o situaci, kdy 

vydavatelé museli modernizovat své metody práce kvůli zvyšující se konkurenci, což 

znamenalo osvojit si „fact-centered text style“ a z tohoto důvodu potřebovali nové novináře, 

kteří se budou schopni novému stylu přizpůsobit a takoví byli v této době právě novináři 

levicoví. Tito novináři se drželi podmínek, které stanovilo vydavatelství a na oplátku měli 

prostor i pro své politické názory. Tato situace fungovala na základě vyrovnávacího 

mechanismu - novináři věděli, že mají moc ovlivňovat společnost, ale na druhou stranu byli 

stále hlídáni a koordinováni vydavatelem a vše se řešilo v oblasti „newsroomu“.  

Po nástupu vojenské diktatury se vládě nelíbilo, že je v novinách tak velké množství levicově 

orientovaných novinářů, resp. v té době politiků, a proto zavedli nutnost vysokoškolského 

titulu k výkonu novinářského povolání. Hlavním důvodem k tomuto činu byla myšlenka 

distancovat se od politického vlivu osob a upřednostňovat spíše technické znalosti  

a zkušenosti. Ale tato strategie byla pouze částečně úspěšná. Kvůli nově nastoleným 

podmínkám klesal počet komunistických novinářů v tisku, ale jejich nástupci byli mnohdy 

radikálnější a nepřinášeli takový technologický vliv, s jakým se počítalo. Tito radikální 

novináři se považovali za ochránce pracovní třídy a jejich zájmy se začali značně křížit  

s komerčními zájmy vydavatelů. Jejich práce již nepředstavovala ochranu určitých politických 

cílů, ale naopak byla založena na individuálních talentech. Novináři začali pracovat 

v prostorách univerzit, mimo „newsroom“ a usilovali o stále větší autonomii. Koncem 80. let 

vyšli novináři protestovat do ulic, kvůli zvýšení platu a autonomii, ale byli potlačeni 

vydavateli, kteří na tento krok nebyli připraveni. Většina těchto radikálních novinářů byla 

propuštěna ze zaměstnání a i starší komunističtí novináři, kteří si vysokoškolský titul dodělali, 

byli nařčeni z toho, že si v redakci neuměli sjednat pořádek a byli nahrazeni submisivnějšími 

žurnalisty.  

4.1.4 Role státu 

Z hlediska mediálního systému stát může zastávat jednu nebo více rolí vůči médiím. Může 

ovlivňovat média cenzurou nebo jiným utlačováním jejich svobod. Stát může rovněž média 

podporovat dotacemi, či vlastnit mediální organizace, čímž je do určité míry může rovněž 
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ovlivňovat. Jako poslední zmiňuje Alfonso de Albuquerque roli státu jako regulátora ve 

jménu veřejného dobra.
40

 

V Brazílii zastával stát všechny z výše uvedených rolí, kromě role vlastníka mediálních 

organizací. Média byla od počátku v soukromém vlastnictví, což ale neznamenalo, že stát na 

média neměl značný vliv. Cenzura médií měla odlišnou podobu i ve dvou obdobích diktatury. 

Během vlády Getúlia Varga se jednalo o zřízení státního oddělení, které se zabývalo tiskem  

a propagandou. Naopak později během vojenské diktatury se jednalo o cenzuru skrytou. 

4.2 Odlišnosti Brazílie od původního tří-členného modelu Hallina  

a Manciniho 

Hallin a Mancini ve své původní studii rozlišovali, zda je mediální systém centrální, nebo 

okrajový. Ve většině případů platilo, že dříve kolonizované země byly označovány za země 

s okrajovým mediálním systémem, což znamená, že převzaly prvky mediálního systému země 

po svých kolonizátorech. Nelze ale jednoznačně říci, že země jsou pouze centrální nebo 

okrajové, protože vždy se jedná o kombinaci, ve které jeden typ převažuje. Kolonizace 

Spojených států amerických měla odlišný průběh než samotná Brazílie, i když se jimi Brazílie 

v mnoha ohledech inspirovala. V USA se postupem doby podařilo budovat tzv. „Nový Svět“  

s vysokou mírou autonomie a naopak Brazílie představovala jakési „prodloužení států 

Evropy“.  I přesto není Brazílie pouhým příjemcem cizího modelu, jak se většinou  

u okrajových modelů očekává.  

S přijetím brazilské ústavy v roce 1824 až do konce monarchie v 1889 byla média vnímána 

jako tzv. Poder Moderador nebo-li umírňující síla, která měla zajistit, aby byly v souladu moc 

exekutivní, legislativní a soudní.
41

 Během období diktatur měla tuto funkci na starosti vláda  

a po roce 1985 bylo navázáno na myšlenku z období Poder Moderador, kdy byla média 

označována jako čtvrtá moc. Z výzkumu vyplývá, že brazilské novinářství se drží spíše 

okrajového, převzatého modelu a naopak televizní média, ve kterých se drží trend telenovel  

a započal i jejich vývoz do okolních zemí, jsou modelem centrálním.  

Z pohledu na alternativní modely třetích zemí vyplývá, že na vývoj mediálního systému 

značně působí i zda je republika prezidentského či parlamentárního typu. Republiky 

prezidentského typu mohou mít sklon k zaměření se na svého prezidenta jako na individuální 

                                                 
40 HALLIN C. D.; MANCINI, P.; ALBUQUERQUE, A.  2011. Comparing Media Systems Beyond the Western World. Cambridge 

University Press, s. 85-87. 
41 Tamtéž, s. 89. 
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osobnost, která udává směr nebo moc separují a upřednostňují názory vlády před politickými 

stranami. V USA se média od tohoto pohledu značně distancují a tvrdí, že jejich média 

představují objektivní pohled. V Brazílii novináři píší „ve jménu státu a národního dobra“.  

Z pohledu brazilského mediálního systému je složité zodpovědět otázku politického 

paralelismu. Alfonso de Albuquerque se snaží dívat se na vztah médií a politiky ze dvou 

odlišných pohledů. Za prvé, jak jsou média politicky aktivní, do jaké míry přímo vyjadřují 

politické názory a za druhé, jak moc si média osvojují jednotlivé politické strany, resp. do 

jaké míry mohou být objektivní.  

Tabulka 1 Nový model mediálního systému
42

 

 Politicky aktivní média 

Silný vliv Slabý vliv 

Stranická linie Jasná Politický paralelismus 

(Polarizovaně pluralistický model) 

Středomořské země (např. Řecko) 

Role veřejné služby 

(Demokraticko-korporativistický 

model) 

Severo/středoevropské země (např. 

Německo) 

Nejasná Média jako politický agent 

(Moderační role – nový model) 

Brazílie 

„Objektivní média“ 

Liberální model 

Severoatlantické země (např. USA) 

 

Z tabulky vyplývá, že polarizovaně-pluralistický model se vyznačuje silně provázaným 

vztahem mezi médii a politikou. Je jasné, jaký názor politické strany média uznávají a jsou 

tak politicky aktivní. Naopak u liberálního modelu se role médií zdá být jako objektivní 

(objektivní je označeno v uvozovkách z důvodu, že nikdy nemohou být média zcela 

objektivní, jelikož je píší lidé zastávající určité názory a hodnoty), jelikož stranické postavení 

je nejasné a jsou méně politicky aktivní. U třetího modelu, demokraticko-korporativistického, 

zastávají média názor určité politické strany, ale jsou méně politicky aktivní, podle autora 

zastávají tzv. službu veřejnosti. Brazílie nespadá ani do jednoho modelu, protože její stranické 

zastoupení není zcela jasné, ale média jsou politicky aktivní a přebírají roli politického agenta 

(viz. Poder Moderador, čtvrtá moc).  

                                                 
42 HALLIN C. D.; MANCINI, P.; ALBUQUERQUE, A.  2011. Comparing Media Systems Beyond the Western World. Cambridge 

University Press, s. 93. 
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4.2.1 Aktuální informace podle dimenzí Hallina a Manciniho 

Každý rok je vydáván brazilskou asociací novinářů žebříček nejpopulárnějších  

a nejprodávanějších novin v Brazílii. V posledních deseti letech byl tento žebříček velice 

proměnlivý a nastaly velké změny v porovnání se studií Hallina a Manciniho.  

Tabulka 2 Žebříček nejprodávanějších novin 2014
43

 

 Název novin Počet výtisků za den 

1. Super Notícia 302 472 

2. Folha de São Paulo  294 811 

3. O Globo 267 542 

4. O Estado de São Paulo  234 863 

5. Extra 225 622 

7. Zero Hora 183 839 

 

Z tabulky č. 2 je patrné, jak se noviny Folha de São Paulo posunuly až na druhou příčku  

a předběhly je bulvární noviny s názvem Super Notícia. Tyto noviny jsou relativně mladé, 

byly založeny roku 2002. Již o čtyři roky později byly mezi top deseti nejprodávanějšími 

novinami v zemi. Přelom nastal v roce 2013, kdy se staly nejprodávanějšími vůbec. Svoji 

pozici si udržely i pro rok následující. Noviny Folha de São Paulo jsou největšími novinami 

ve státě São Paulo. Tyto noviny mají spíše seriózní charakter, nejedná se o bulvární tisk  

a byly založeny již v roce 1921. Třetí až šesté místo zaujímají noviny O Globo, O Estado de 

São Paulo, Extra a Zero Hora. Noviny O Globo a Extra patří do mediální skupiny Grupo 

Globo.   

Jak bylo zmíněno výše, média v Brazílii jsou v soukromém vlastnictví a nejsou vlastněna 

státem. V současnosti osm brazilských rodin vlastní okolo 80% podílu všech mediálních 

společností v Brazílii.
44

 Není ale pravdou, že by v dnešní době byla cenzura naprosto 

eliminována. Index on Censorship je mezinárodní organizace, která se zabývá problematikou 

svobody projevu, především propagací a obranou a v poslední době se na tomto internetovém 

                                                 
43 POMELA, M. 2015. The Brazil Business: Top 10 printed newspaper in Brazil. [on-line]. 
44 PELLI, R. 2014. The Fight for the Fourth Power in Latin America. [on-line]. 
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portálu objevilo několik snah o omezování mediálního obsahu. Jako jedním z příkladů může 

sloužit cenzura brazilských bloggerů na internetu, omezování mediálního obsahu v průběhu 

voleb či zákaz vydávání biografických děl. Většinou tato cenzura souvisí s politickou sférou 

v zemi. Jedná se především o hájení zájmu politiků.  

V roce 2009 se řešila kauza dvou brazilských bloggerů, kterým bylo soudně zakázáno 

publikovat články o politikovi jménem José Riva. José Riva, bývalý předseda vlády státu 

Mato Grosso, byl obviněn z pronevěry v hodnotě 46 milionů USD.
45

 Soud obžaloval tyto dva 

bloggery, kteří se na svých internetových stránkách vyjadřovali k tomuto činu. Byli donuceni 

vymazat obsah blogu a rovněž zaplatit pokutu ve výši 570 USD. V období prezidentských 

voleb v roce 2010 bylo zakázáno vysílat pořady, které zesměšňovaly politiky, resp. 

prezidentské kandidáty. Lidem a organizacím, jež se těchto činů dopustily, hrozila vysoká 

pokuta a v některých případech i odebrání licence.
46

 Dalším případem byla kauza 

pojednávající o vydávání neautorizovaných životopisných děl. Do dubna v roce 2014 bylo 

vydávání těchto děl bez souhlasu zakázáno.
47

  

4.3 Shrnutí 

I když se může zdát, že je Brazílie nejvíce podobná polarizovaně pluralistickému modelu, 

kvůli malému počtu výtisků, elitní skupině čtenářů, pozdnímu vývoji tisku a významnému 

vlivu televize, nelze to považovat za zcela směrodatné. První tři charakteristiky odpovídají ne 

zcela vyvinutým masovým tištěním médiím. Tyto faktory mohou mít středomořské země 

podobné Brazílii oproti modelu liberálnímu a demokraticko-korporačnímu, ale neznamená to, 

že když mají podobné charakteristiky v nevyvinutém tisku, že musí mít podmíněně stejný,  

či podobný model. Odlišnosti lze spatřit po hlubší analýze, např. v oblasti politického 

paralelismu, který není v Brazílii tak výrazný. Profesionalismus se formoval v Brazílii 

mnohem dříve než v ostatních středomořských zemích a velký vliv na novinářskou praxi měl 

zákon o zavedení povinného vysokoškolského vzdělání pro vykonávání novinářské činnosti. 

Brazilská média prošla obdobím cenzury tisku, jako jiné jihoevropské země, ale naopak od 

počátku byly výhradně v soukromém vlastnictví a nikdy nebyly vlastněny státem, i když je 

stát podporoval četnými dotacemi. Proto autor této studie navrhuje vytvoření zcela nového 

modelu pro Brazílii s možností adaptace na další země Jižní Ameriky.  

                                                 
45 INDEX ON CENSORSHIP. 2009. Brazlian Bloggers Censored. [on-line]. 
46 INDEX ON CENSORSHIP. 2010. Brazil bans election-based comedy. [on-line].  
47 MARQUES, S. 2014. Brazil´s banned bibliographies: When public figures want to contro the message. [on-line]. 
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5 Kvalitativní výzkum – rozhovory s Brazilci 

5.1 Metodologie výzkumu 

5.1.1 Primární informace a kvalitativní přístup 

Výzkum lze realizovat s využitím primárních či sekundárních informací. V této bakalářské 

práci jsou využity jak informace sekundární, tak informace primární. Sekundární informace 

(výzkum od stolu) jsou již existující informace, které byly shromážděny za jiným účelem 

v podobě knih a studií. Primární informace v tomto případě představují vlastní výzkum.  

Během získávání primárních informací lze provést kvantitativní nebo kvalitativní výzkum.  

U kvalitativního výzkumu je použit menší vzorek respondentů, je zaměřen typologicky na 

cílovou skupinu, odpovídá na otázku „proč“ a pomáhá porozumět sociální realitě. Jedná se  

o snahu porozumět perspektivě aktéra s cílem od malého vzorku dotazovaných získat co 

nejkomplexnější informace. Výsledky tohoto výzkumu lze jen stěží generalizovat  

a předpokládat opakovatelnost.
48

 Minimální standardizace dat v tomto případě představuje 

možné dosažení vyšší validity za cenu nízké reliability. Výzkumník v tomto případě zaujímá 

roli tzv. kulturního překladatele, což znamená, že interpretuje sociální realitu. Překlad může 

být doslovný nebo odborný, vysvětlující.  

5.1.2 Rozhovor 

Jednou ze základních výzkumných kvalitativních metod je rozhovor. Během rozhovoru 

dochází k navázání kontaktu s dotazovaným a pomocí dotazování získává tazatel informace  

a data k určitému tématu. Existuje několik druhů rozhovorů
49

, jako je např. individuální 

hloubkový rozhovor, který umožňuje respondentovi vyjadřovat volně pocity a názory 

k problematice výzkumu. Dále se jedná o expertní rozhovor, který je na stejné bázi jako 

hloubkový individuální rozhovor, ale dotazovaný je expertem ve specifické oblasti. Focus 

group je skupinový rozhovor. Během tohoto rozhovoru je dotazována homogenní skupina a je 

řízena moderátorem.  

Typy rozhovoru podle Miroslava Dismana lze rovněž rozdělit na standardizovaný, 

nestandardizovaný a polostandardizovaný.
50

 Standardizovaný rozhovor je typ rozhovoru, ve 

                                                 
48 SEDLÁKOVÁ, R. 2014. Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky. Grada Publishing, a.s., s. 207-213. 
49 Tamtéž, s. 155-157. 
50 DISMAN, M. 2011.  Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha. Univerzita Karlova v Praze, s. 124-128, 305-308. 
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kterém jsou předem dané otázky, které následují po sobě v přesném pořadí. Výsledky jsou 

dobře srovnatelné, avšak nelze rozhovor přizpůsobit dotazovanému. Naopak  

u nestandardizovaného rozhovoru je známý hlavní cíl a záměr rozhovoru, ale otázky mohou 

být upravovány podle potřeby a průběhu rozhovoru. Tento typ rozhovoru umožňuje 

bezprostředně reagovat na konkrétní situace. Polostandardizovaný rozhovor je kombinací 

výše zmíněných typů rozhovorů. Struktura rozhovoru a otázky jsou připraveny předem, ale 

jejich pořadí může být změněno. Tento typ umožňuje vysvětlit možná nedorozumění a je více 

flexibilní, ale rovněž není až tak časově náročný jako rozhovor nestandardizovaný.  

Rozhovor by měl mít určitou strukturu, podle níž je určen celkový průběh.
51

 Jedná se  

o začátek, kdy se naváže kontakt dotazujícího s dotázaným, uvede se téma a účel. Druhá fáze 

je z hlediska výzkumu nejdůležitější, jelikož se jedná o jádro rozhovoru, které se zabývá 

stěžejními otázkami. Poslední fázi představuje závěr rozhovoru, shrnutí a uvolnění 

konverzace.  

5.2 Vymezení vlastního výzkumu 

Pro účely bakalářské práce byl proveden vlastní kvalitativní výzkum formou 

polostandardizovaných rozhovorů. Rozhovory byly uskutečněny metodou face-to-face nebo 

pomocí skype telefonátů s kamerou. Hlavním cílem těchto rozhovorů bylo zjistit povědomí 

studentů a zaměstnanců v mediálním sektoru o médiích a zároveň také, jak vnímají mediální 

systém ve své zemi. Jednalo se především o otázky související se studií Daniela C. Hallina  

a Paola Manciniho, tedy z oblasti vlivu státu na vývoj médií, politického paralelismu apod.  

Rozhovory probíhaly v anglickém jazyce formou otevřených a uzavřených otázek. Celkem 

jich bylo uskutečněno osm, z toho jeden musel být ukončen předčasně kvůli jazykové bariéře. 

Z hlediska struktury dotazníku jsem se na začátku rozhovoru představila a vysvětlila důvody 

realizace rozhovoru a ujistila se, že mohu data publikovat v bakalářské práci. Celý rozhovor 

byl rozdělen do tří částí. V první části jsem zjišťovala, zda dotazovaný studuje, či  pracuje 

v mediální oblasti, v jakém typu médií se vyskytuje a popřípadě i v jaké společnosti. Druhá, 

hlavní část, zkoumala povědomí o mediálním prostředí, a jak dotazovaní vnímají brazilské 

„mediální konzumenty“. Poté se hovor přesunul k dimenzím mediálního systému 

popisovaným Hallinem a Mancinim. Rozhovor byl zakončen demografickými otázkami 

ohledně vzdělání a bydliště. Vyhodnocení rozhovorů je rozděleno na dvě části. V následující 

                                                 
51  SEDLÁKOVÁ, R. 2014. Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky. Grada Publishing, a.s., s. 207-232. 
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části práce jsou stručně představeni respondenti a jednotlivě shrnuty nejdůležitější poznatky 

z rozhovorů.  

Mezi dotazovanými byli čtyři muži a čtyři ženy. Z toho dva studenti žurnalistiky, tři 

zaměstnanci pracující v televizi, dva v tištěných médiích a jeden v on-line médiích. Čtyři 

z osmi respondentů patří do věkové kategorie 36 až 45 let a ostatní čtyři do kategorie 26 až 35 

let. Pět dotazovaných z osmi chtělo zůstat v anonymitě. Všichni dotazovaní pokládají za 

největší televizní společnost Rede Globo a mezi noviny s největším prodejem výtisků patří 

podle nich Folha de São Paulo.  

5.3 Rozhovory 

5.3.1 Rozhovor č. 1 – Zaměstnankyně brazilské televizní stanice 

První dotazovaná ve věku 26 až 35 let zakončila vysokoškolské vzdělání bakalářským titulem. 

Po dobu 12 let byla zaměstnána v televizním sektoru. Podle jejího názoru vlastní televizi 

téměř každá brazilská domácnost a nelze přesně určit televizního diváka, jelikož jsou to lidé 

všech věkových kategorií, zaměstnání a obou pohlaví. S úsměvem tvrdí „jedná se opravdu  

o raritu, když Brazilec nesleduje televizi. Zajímavé je, že například i ve favelách, kde lidé 

nemají co jíst, televize nechybí. Ať už kradená nebo získaná jiným způsobem.“ Naopak je to 

u tištěných médií. Noviny a magazíny čtou lidé s vyšším vzděláním, většinou starší 30 let 

patřící do střední či vyšší příjmové kategorie. Její odhadovaný počet prodeje výtisku na 1000 

lidí je 0 až 50 za den.  

Respondentka věří, že podobu dnešních médií silně ovlivnil historický vývoj země. V dnešní 

době jsou média ovládána několika vlivnými rodinami, které jsou v tomto dominantním 

postavení téměř odjakživa. Brazilská média jsou silně propojena s politickým děním. Média 

manipulují s informacemi ve prospěch určité politické strany či skupiny a tím značně 

ovlivňují názor společnosti. Svoboda slova v Brazílii je spíše nástrojem šíření „nenávistných 

řečí“, než aby bránila svobodu obecně, aby mohlo docházet k plodným dialogům. Podle 

dotazované není role státu v médiích významná a k tomu, aby se člověk mohl stát novinářem, 

nepotřebuje v současnosti vysokoškolský titul.  

5.3.2 Rozhovor č. 2 – Studentka médií 

Druhý rozhovor probíhal se studentkou médií univerzity v Minas Gerais, která má praxi 

v televizním sektoru jako redaktorka. Věří, stejně jako první dotazovaná, že největší vliv na 
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společnost má televize, hlavně v oblasti s nižší dostupností internetu. Jedná se především  

o starší, méně vzdělanou a chudší populaci. Cílovou skupinou tištěných médií jsou podle 

dotazové Brazilci starší 35 let patřící ke střední třídě, tedy s vyššími příjmy a vzděláním. 

Předpokládá, že denně si koupí noviny 101 – 200 lidí z 1000.  

Mediální systém Brazílie ovlivnil hlavně konzervativní vývoj společnosti, především 

oligarchie v zemi a moc hrstky nejbohatších. Politický pluralismus je v Brazílii velmi 

významný. Mediální skupiny financují většinu politiků a tím mohou následně ovlivňovat dění 

v parlamentu. Z pohledu svobody slova tvrdí: „Myslím, že jsme dosáhli svobody slova po 

skončení vojenské diktatury. Ačkoliv ji v dnešní době porušují konzervativnější 

institucionalizované skupiny např. tím, že je pronásledují na sociálních sítích.“ Respondentka 

zastává názor, že role státu vůči médiím je demokratická a že dění v médiích neovlivňuje. 

Myslí si, že je složité stát se novinářem, protože některá média upřednostňují menší skupiny 

oproti zájmu společnosti. Pokládá toto povolání za nebezpečné a tvrdí, že mnoho brazilských 

novinářů bylo perzekuováno a zavražděno. Ona sama se dostala do velmi nepříjemné situace, 

ale více se k tomuto tématu nechtěla vyjadřovat.  

5.3.3 Rozhovor č. 3 – Felipe Barreira, on-line média Magneto Fotografía 

Třetí dotazovaný byl muž ve věku 36 až 45 let s ukončeným středoškolským vzděláním. 

Domnívá se, že televize je nejdůležitějším zpravodajským prostředkem a že hlavní cílovou 

skupinou jsou lidé s příjmy 250 až 1000 USD měsíčně, především muži a ženy mezi 30. a 40. 

rokem života a televizi vlastní 81 – 100 % domácností. Naopak je tomu u tištěných médií. 

Hlavními čtenáři jsou dle dotazovaného muži ve věku 40 až 50 let s vysokoškolským titulem 

a příjmem kolem 2000 USD měsíčně. Jeho odhad je prodej 101 až 200 výtisků novin denně 

na 1000 obyvatel.  

Tvrdí, že vývoj médií v zemi byl z velké části ovlivněn historickým vývojem v zemi, 

především během vojenské diktatury, kdy některé mediální společnosti bojovali proti režimu 

a tím si vytvořili reputaci vlivu na veřejné mínění, který mají dodnes. Z hlediska politického 

paralelismu je vztah médií a politiky silně propojen: „Média si vyberou, koho chtějí 

ochraňovat nebo zničit“. Brazílie není podle něj nejhorší země světa v souvislosti se svobodou 

slova a od pádu vojenské diktatury v roce 1985 lze registrovat výrazné zlepšení v této oblasti.  

Jedinou rolí státu je, že mediálním agenturám udělují koncesi a podle něj již není v dnešní 

době nebezpečné provozovat novinářské povolání, hlavně tedy pro muže.  
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5.3.4 Rozhovor č. 4 – Aline Codo de Faria, TV SBT São Paulo 

Aline ve věku 26 až 35 let pracuje v médiích přes dva roky. Má vysokoškolský titul 

z magisterského studia ze São Paula. Podle ní je televize velice silný nástroj, který ovlivňuje 

společnost. Televizi sledují jak mladí tak staří lidé všech příjmových skupin a bez ohledu na 

vzdělání. Tisk si kupují většinou muži starší 50 let s vysokoškolským titulem. Jejich příjmová 

skupina je od třídy C a výše. Tipuje, že se v Brazílii prodá 201 až 400 výtisků na 1000 hlav. 

Alina popisuje brazilská média jako svobodná. Média jsou ale propojena s politickou sférou, 

která určuje směr a témata, kterými se zabývají. „Nemůžu soudit, zda je nebezpečné být 

novinářem v Brazílii. Mně osobně se nikdy nic nestalo, ale slyšela jsem o pár případech. 

Musíte si jednoduše dávat pozor, kde se nacházíte. Jako ostatně všichni lidé v Brazílii.“  

5.3.5 Rozhovor č. 5 – Eden, tištěná média  

Eden se pohybuje v mediální sféře přibližně 20 let. Patří do starší skupiny dotazovaných a to 

do skupiny ve věku 36 až 45 let. Podle něj je velice složité segmentovat či určit brazilského 

diváka televize, protože televize má pokrytí v Brazílii téměř všude. Podle jeho názoru televizi 

vlastní méně lidí – přibližně v rozmezí od 61 do 80 %. Tištěná média rozdělil Eden na dvě 

skupiny. První skupina je tisk pro lidi s nižším příjmem a nižší úrovní vzdělání (30 až 55 let, 

příjmová skupina D či E a obě pohlaví). Druhý typ tištěných médií cílí na vzdělanější 

populaci s vyššími příjmy (30 až 60, příjmová skupina A, B a C a obě pohlaví). „Mám takový 

pocit, že z tisíce lidí si denně noviny koupí maximálně 50 lidí. Víc bych netipoval.“ 

Historický vývoj zapříčinil vývoj vlastnictví médií v Brazílii, které je v rukou velkých 

mediálních agentur a politických činitelů. Když byl Eden dotázán na svobodu slova, 

následovala značná pomlka v rozhovoru. S notnou dávkou humoru odpověděl, že svoboda 

v Brazílii je pouhým snem. Je to jen něco utopického, co si lidé snaží nalhávat. Podle jeho 

názoru stát podporuje brazilská média především finančně a bez této pomoci by mnohá média 

zkrachovala. Novinářské zaměstnání popisuje, jako povolání s nízkým platem, téměř žádným 

respektem a možnostmi kariérního růstu a především se vrátil k tématu ohledně svobody 

slova. Na druhou stranu toto povolání neshledává nebezpečným.  

5.3.6 Rozhovor č. 6 – Zaměstnanec televizní stanice TV Globo 

Šestý rozhovor probíhal se zaměstnancem TV Globo, což představuje největší televizní 

organizaci v Brazílii. V tomto oboru pracuje dva roky a má dokončené magisterské vzdělání. 



29 

 

Televizi sleduje podle jeho názoru každý Brazilec, ale televizní přijímač vlastní jen kolem 60 

% domácností. Noviny a magazíny si kupují lidé kolem 30 let s vyšším vzděláním. Z tohoto 

výroku vyplynul i relativně nízký počet prodaných výtisků na 1000 lidí – maximálně 50.  

Dotyčný dotazovaný nebyl příliš sdílný a na otázky odpovídal většinou jedním až dvěma 

slovy. Nezacházel do detailů a byl spíše introvertní. Těžko posoudit, zda spěchal, téma ho 

nezajímalo nebo se pouze nechtěl vyjadřovat. Snažila jsem se na odpovědi navázat další 

otázkou, která by téma rozšířila, či napovědět, ale ne příliš úspěšně. Podle jeho názoru je 

politický systém úzce spjat s mediálním světem a rolí státu je vytvářet zákony a regulace 

aplikovatelné v médiích. Získat povolání v médiích není obtížné a práce samotná není ani 

nebezpečná.  

5.3.7 Rozhovor č. 7 – Lisandro Pugliese, tištěná média Folha de São Paulo 

Lisandro patří do věkové kategorie 36 až 45 let a v mediálním sektoru se pohybuje asi čtyři 

roky. Jako typickou divačku televize popsal ženu ve věku 42 let s třemi dětmi a nižším 

příjmem, která se bude s velkou pravděpodobností dívat na telenovely. Televizi vlastní 61 až 

80 % domácností. Tvrdí „S tištěnými médii je to naopak, ale to už asi víte. Denně se může 

prodat třeba 200 výtisků na 1000 osob, ale kupují je většinou starší muži s vysokoškolským 

vzděláním. Spadají spíše do střední či vyšší příjmové kategorie.“  

Vývoj médií byl podle něj značně zbrzděn během vojenské diktatury. Nebýt tohoto vývoje, 

svoboda slova by možná fungovala lépe. Uznává, že ještě v dnešní době jsou některá tištěná 

média podporována a snaží se je ovlivňovat vybrané politické strany. Myslí si, že hlavní 

úlohou státu, kterou nyní představuje hlavně finanční podpora, by měl být boj za svobodu 

slova a šíření pravdivých informací.  Novináři nejsou v Brazílii příliš dobře placeni, proto 

musí často mít třeba i druhé povolání. Vykonávání této práce je ale podle Lisandra bezpečné.  

5.4 Shrnutí rozhovorů a komparace se studií Hallina a Manciniho 

Účelem tohoto výzkumu bylo zjistit, jaké mají povědomí o médiích zaměstnanci a studenti 

mediálního sektoru v Brazílii a jak vnímají změnu médií v průběhu let, roli státu, politický 

pluralismus apod. Jak bylo uvedeno v teoretické části bakalářské práce, nelze výsledky 

rozhovorů generalizovat a srovnávat v rámci celkového vzorku populace. Proto slouží toto 

shrnutí pouze jako výčet hlavních zjištění a komparace s výsledky studie Hallina a Manciniho 

a s ostatními zjištěnými informacemi.  
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Z rozhovorů vyplývá, že všichni dotazovaní mají velmi podobný názor na televizní diváky. 

Televize je podle nich nejsilnější médium v zemi a zasahuje největší počet obyvatel nehledě 

na věk, pohlaví, či příjmovou skupinu, což koresponduje se studií Hallina a Manciniho, podle 

nichž má televize jako zprostředkovatel zpráv a mediálního obsahu největší vliv. Oproti tomu 

tištěná média se týkají spíše obyvatel s vyšším příjmem a vyšším vzděláním. V některých 

případech byli k tištěným médiím spíše řazeni muži než ženy.  

Šest dotazovaných ze sedmi mělo dokončené vysokoškolské vzdělání, dva bakalářské a čtyři 

magisterské. Skutečný počet výtisků novin prodaných za jeden den na 1000 obyvatel, který 

představoval 0 až 50 výtisků, odhadli tři dotazovaní správně. Odhady ostatních se pohybovaly 

rovněž na úrovni nízkých hodnot. Všichni respondenti uvádí značný vliv historického vývoje 

země na mediální systém a jeho formování. Spojují rovněž politickou sféru s médii. Názory 

na roli státu v médiích se liší, ale ve všech případech se jedná o roli spíše podpůrnou. Dle 

studie Hallina a Manciniho  by měl stát mít roli pouze podpůrnou, především z hlediska 

financí. Problematičtější byly otázky týkající se svobody slova a bezpečnosti novinářského 

povolání, kde se názory značně lišily.  

Z rozhovorů lze usoudit, že dotazovaní si uvědomují určité zlepšení jak v oblasti svobody 

slova, tak v oblasti bezpečí novinářů, ale domnívají se, že je zde prostor ještě pro mnoho 

vylepšení. Tyto informace vyplývají rovněž ze studie Reportérů bez hranic a UNESCO, které 

ukazují značný posun k lepšímu z hlediska svobody slova. Naopak je tomu u těchto studií 

z pohledu nebezpečí novinářského povolání, jelikož Brazílie patří mezi jednu 

z nejnebezpečnějších zemí Latinské Ameriky.   
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Závěr 

Závěrem bakalářské práce je shrnout zjištěné poznatky a zjistit, zda byly splněny základní cíle 

práce. Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit a poskytnout ucelený pohled na mediální systém 

země a definovat faktory ovlivňující jeho vývoj. Pro splnění vytyčeného cíle byla 

vypracována, jak teoretická část zabývající se obecným vymezením mediálních systémů  

a jejich modelů, tak praktická část bakalářské práce, zaměřená na mediální systém Brazílie. 

V praktické části bylo využito poznatků z vlastního výzkumu, pro který byla zvolena 

kvalitativní metoda formou polostandardizovaných rozhovorů. 

Mediální systém představuje sumu médií v daném státu. První publikace z roku 1956, která se 

zabývala studiem mediálních systému, se nazývala Čtyři teorie tisku. Podle těchto teorií se 

mediální systémy dělily na autoritářské, libertariánské, sovětské a společensky odpovědné. Od 

50. let 20. století došlo k mnohým revizím. Později roku 2004 byla vydána studie 

porovnávající mediální systémy 18 vyspělých zemí západního světa. Ze studie vzešly tři 

modely s typickými rysy pro určitou skupinu zemí. Jednalo se o model polarizovaně-

pluralistický, demokraticko-korporativistický a liberální. Kvůli kritice, že se studie zaměřuje 

pouze na vyspělé ekonomiky světa, byla po několika letech vydána publikace zaměřená na 

rozvojové země. Po provedení analýzy všech dimenzí, jako je struktura mediálního trhu, 

politický pluralismus, vývoj profesionalismu a role státu, bylo zjištěno, že na Brazílii nelze 

aplikovat ani jeden z již existujících modelů a je zapotřebí vytvořit model nový. Tento nový 

model by bylo možné aplikovat i na další země Latinské Ameriky, které prošly obdobným 

vývojem. 

Vývoj médií v Latinské Americe byl do značné míry ovlivněn systémem fungujícím ve 

Spojených státech amerických. Jednotlivé mediální systémy těchto zemí prošly obdobným 

historickým vývojem jako systém brazilský. Brazilský mediální systém se vyznačuje pozdním 

vývojem tisku a malým počtem výtisků, které čte pouze elitní skupina v zemi. I když jsou 

noviny určeny elitním skupinám v zemi, začíná se objevovat trend bulvárního tisku, který 

prostupuje k širší veřejnosti. Hlavním zprostředkovatelem zpráv je televize, kterou vlastní 

většina brazilských domácností. Brazilské mediální společnosti nejsou ve vlastnictví státu, 

nýbrž v soukromých rukou několika málo významných jedinců či společností. Role státu je 

podpůrná, především z hlediska financí. I když je v dnešní době v Brazílii propagována 

svoboda slova, lze se v ojedinělých případech setkat s mírnými druhy cenzury. Tento druh 
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cenzury je většinou spojen s politickými představiteli země. Některé mediální společnosti jsou 

i v dnešní době zastánci specifických politických stran a upřednostňují jejich zájmy.  

Vlastní výzkum uskutečněný formou rozhovorů se zaměstnanci z mediálního sektoru potvrdil 

většinu zjištěných informací ze sekundárních zdrojů. Výsledky těchto rozhovorů nelze 

generalizovat a srovnávat v rámci vzorku celé populace. Hlavním cílem těchto rozhovorů tedy 

bylo zjistit povědomí studentů a zaměstnanců v mediálním sektoru o médiích a zároveň také, 

jak vnímají mediální systém ve své zemi.  

Brazílie je zemí, která v posledních deseti letech prodělala obrovské změny k lepšímu 

z hlediska svobody slova a šíření informací. V několika posledních letech byly upravovány  

a modernizovány zákony Ústavy, z důvodu dosažení demokratičtějších médií. Problémem, 

který ale nadále v této zemi zůstává, je nebezpečí, ve kterém se lidé vykonávající novinářské 

povolání nacházejí. Dalším problémem Brazílie je, že se řadí mezi jednu ze zemí s nejvyšším 

počtem úmrtí novinářů v Latinské Americe od roku 2000 do roku 2014. Obecnými problémy 

země, jako jsou příjmové nerovnosti a vysoký stupeň korupce, mají rovněž zásadní vliv na 

vývoj médií v Brazílii.   

Je velmi zajímavé sledovat mediální systém země, která je jednou z nejrychleji měnících se 

rozvojových zemí vůbec. Brazilský mediální systém zaznamenal v poslední době řadu 

pozitivních změn, ale existuje jistě ještě mnoho oblastí, které by stály za pozornost a kde se 

skrývají možnosti ke zlepšení. Pouze toto zlepšení může vést k zesílení důvěry diváků, 

čtenářů a posluchačů v mediální systém. 
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Příloha 1 Otázky – rozhovor 

OPENING SPEECH 

Hello! My name is Michaela and I am a university student from the Czech Republic. Recently 

I have been writing a bachelor thesis - topic Brazilian Media System. You may be asking 

yourself why. Last semester I was studying in São Paulo as an exchange student and therefore 

I decided to learn more about your country - especially to have a better understanding of the 

media system. It would help me a lot if we could spend some time together and if you could 

answer a few questions. I would be very grateful because afterwards it would enable me to 

finish my thesis properly. This interview is not based just on Yes or No questions - therefore I 

would really appreciate if you could tell me everything that comes up to your mind because 

your opinion matters!  

GENERAL QUESTIONS 
 

1. Are you (or any of your close relatives) working in or studying media? 
 

2. In which type of media do you work/study? 
 

3. Could you please tell me the name of the company which you work for (if you are 
a student – please tell me the name of the university you study)? 

 
4. How many years have you been engaged in the media sector? 

 
MAIN QUESTIONS 
 

1. Which media type in Brazil is the most powerful one? 
 

2. Describe  a regular person who watches TV in Brazil (such as age, gender, 
education, income level/class): 

 
3. How many households in Brazil own television? 
 
4. Which is the biggest television company/group in Brazil? 

 
5. Describe  a typical person who regularly reads newspaper in Brazil  (such as age, 

gender, education, income level/class): 
 
6. How many people out of 1000 people buy newspaper every day in Brazil 

according to your opinion (for example in Greece where is a low level of sales in 
newspaper it is around 60 a day and in Norway where it is a high level of sales it is 
around 720)? 
 

7. Which newspaper would you consider to be the biggest (in sales)? 
 
8. Do you think that the historical issues influenced the development of media in 

Brazil? 
 
9. If yes, how? 
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10. Is there a clear connection between the Brazilian media system and political 
issues? 

 
11. If yes, please describe the connection: 
 
12. What do you understand under the meaning of Freedom of Speech? 
 
13. How would you describe the Freedom of Speech in Brazil? (you can explain how 

you perceive freedom of speech in Brazil generally or compare it to another 
country) 

 
14. What is the role of state in Brazilian media?  
 
15. Does the state influence media in Brazil a lot? 

 
16. If yes, how? 
 
17. Do you think it is hard to become a journalist in your country? 
 
18. Do you need a university degree to become a journalist? 
 
19. Do you think that being a journalist is a dangerous job to do in Brazil, are 

journalists put in danger more than other kinds of occupations? 
 
20. Have you been ever put in danger because of your occupation? 

 
DEMOGRAPHIC QUESTIONS 
 
1. Age 

 
2. Finished Education 

 
3. Where were you born? 

 
4. Where do you live recently? 
 

 


