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Abstrakt
Diplomová práce zkoumá mediální interpretaci řecké finanční krize ve vybraných
českých médiích. Analyzuje rámcování tématu v českých denících MF DNES, Právo,
Hospodářské noviny a Lidové noviny ve průběhu prvních pěti měsíců roku 2010 (1.1. –
28.5.2010). Teoreticky práce vychází z konceptu rámcování, jak byl na počátku 90. let
definován Robertem Entmanem – hlavní výzkumnou otázkou tedy je, jaké aspekty
řecké finanční krize české deníky selektovaly a zvýrazňovaly a jaké interpretace tím
vytvářely. Analýza se zaměřuje na kvalitativní výzkum vybraných článků prostřednictví
metody zakotvené teorie. Pomocí této metody dochází k interpretaci zobrazení tématu
řecké krize v českých médiích, hlubšímu porozumění analyzovanému materiálu a
stanovení základních způsobů rámcování, které jsou novináři využívány.
Kvantitativní analýza zkoumá výběrovou populaci článků v daném období a odpovídá
na základní výzkumné otázky (Jak byla krize rámcována? Jak se deníky lišily? Jakým
způsobem byla krize interpretována z pohledu české politické scény? Jak se měnilo v
rámcování v čase?), dále jsou testovány dílčí hypotézy vycházející z kvalitativní
analýzy.

Klíčová slova
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Abstract
The thesis examines media interpretation of the Greek financial crisis in selected Czech
media. It analyzes framing of this issue in Czech daily newspapers MF DNES, Právo,
Hospodářské noviny and Lidové noviny in period of the first five months of 2010 (1.1 –
28.5.2010). Theoretical part of this thesis is based on Robert Etman´s concept of
framing, which was defined in early 90´s. The main research question is which aspects
of the Greek financial crisis were selected, and/or emphasized by Czech media and what
interpretations were created using these constructions. The analysis is focused on
qualitative research of selected articles using method of grounded theory. With this
method it comes to interpretation of the Greek financial crisis in Czech media, detailed
understanding of analyzed texts and setting up basic means of framing that are used by
journalists.
Quantitative analysis is exploring selected population of articles in specific period of
time and answering basic research questions (How was crisis framed? How daily
newspapers interpretation varied? In which way was the crisis interpreted from the
perspective of Czech political scene? How did framing changed in time?). Subhypotheses coming from qualitative analysis are then further tested.

Keywords
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Greece, European Union, elections, Czech Republic, MF DNES, Lidové noviny, Právo,
Hospodářské noviny
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Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků):
Řecká finanční krize se stala v roce 2010 významným tématem předvolebního boje
politických stran usilujících o poslanecké mandáty pro následující volební období.
Toto téma se dostalo jak do předvolebních programů politických stran (Holá,
2011), tak mu byla věnována významná pozornost v českých tištěných médiích.
Téma řecké finanční krize bylo již zpracováváno z různých pohledů, avšak ne
z pohledu mediální pozornosti, které se v období vrcholu předvolební kampaně
tomuto tématu dostávalo. Dle mého názoru je to vhodné téma pro analýzu
mediálního rámcování v českých tištěných médiích, a to zejména ve vztahu ke
komunikaci politických představitelů.
Řecká finanční krize procházela od konce roku 2008 vývojem, který v následujícím
roce pozoroval již celý svět a společně s českou mediální a politickou scénou mohl
sledovat řecké problémy spojené s dopady globální krize, strukturálními
nedostatky řecké ekonomiky a zhoršujícím se stavem řeckých veřejných financí,
který ve svém důsledku vedl k nastolení otázky řeckého bankrotu a hluboké
ekonomické recesi v roce 2010.
Způsob prezentace a rámcování tohoto tématu mohl významně zasáhnout do
výsledků českých parlamentních voleb, jak nasvědčuje práce D. N. Hopmanna o
účinku médií na veřejnost při volbě politických stran. Samotný vztah médií a
politických stran teoreticky zpracovává S. Walgrave, který ve své práci popisuje
vzájemný vztah politických stran a médií v oblasti nastolování témat, a to jak
v kontextu volebního či nevolebního období. Dle B. Maleye může být mediální
rámcování témat ovlivněno jeho významností, kdy média mohou ovlivňovat
skupinové tlaky, či také soudobé intelektuální klima, které ve svém důsledku

transformuje kontext zpráv skrze „gatekeepery“. Rámcování tématu řecké finanční
krize, vzhledem ke své relativní významnosti v předvolebním boji, mohlo
ovlivňovat nezávislost médií a přesvědčení jejich novinářů a publicistů. Výsledky
analýzy rámcování tohoto tématu by měli být interpretovány v kontextu
zmíněných teorií.
Dle dostupných informací a dohledaných závěrečných prací, nebylo toto téma
v daném kontextu zpracováno. V rámci analýzy vzniku řecké finanční krize bych
zmínil práci R. Potůčka (2011), dále jistě významným příspěvkem k tématu médií a
finanční krize je práce J. Matyáše na téma vlivu finanční krize na ekonomický
diskurz českých deníků.
Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky
nebo hypotézy (max. 1800 znaků):
Cílem této práce je analýza mediálního rámcování řecké finanční krize v českých
tištěných médiích, které bylo předkládáno českým čtenářům v období předvolební
kampaně do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky v roce 2010.
Pro zkoumání tématu využiji přístupů kvalitativní a kvantitativní obsahové
analýzy. Kvalitativní analýza bude na vybraných článcích z daného období použita
k detailnímu pohledu na prezentaci daného tématu prostřednictvím kvalitativního
definování rámců v jednotlivých denících. V kvalitativní analýze použiji postup tzv.
zakotvené teorie, resp. postupy kódování popsané v rámci této teorie. (např.
Strauss, Anselm – Corbinová, Juliet; 1999) Dále tato metoda poslouží k interpretaci
rámcování analyzovaných textů a tvorbě výzkumných hypotéz.
Pomocí kvantitativní analýzy budou analyzovány všechny texty z vybraného
období, kvantitativně měřeny četnosti jednotlivých rámců a budou testovány
výzkumné hypotézy. Výsledky získané kombinací kvalitativních a kvantitativních
metod analýzy by měly identifikovat jednotlivé mediální rámce tématu, společně
s četností jejich výskytu. Prostřednictvím analýzy zdrojů budou texty analyzovány
z pohledu prostoru, kterému se jednotlivým stranám či jejich představitelům
dostávalo. Na základě výsledků těchto analýz bude možné interpretovat významné
oblasti mediální perspektivy daného tématu, což společně s analýzou zdrojů
umožní interpretovat způsoby rámcování tématu v kontextu předvolebních bojů
na české politické a mediální scéně.
Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol
se stručnou charakteristikou jejich obsahu):












Úvod
Tematický a teoretický úvod k analýze
Vysvětlení a průběh finanční krize v Řecku
Politická scéna ve sledovaném období
Mediální obraz a konstrukce mediální reality
Koncept rámcování
Obsahová analýza článků
Kvalitativní analýza rámcování
Kvantitativní analýza rámcování
Analýza zdrojů
Interpretace výsledků



Závěr

Vymezení podkladového materiálu (např. tituly a období, za které budou
analyzovány):
Podkladovým materiálem budou tištěná vydání českých deníků:
 Hospodářské noviny
 Mladá Fronta Dnes
 Lidové Noviny
 Právo
Dále budou analyzovány texty a tištěná vydání následujících českých týdeníků s
politicko-ekonomickým zaměřením:
 Euro
 Reflex
 Respekt
Období, které bude podrobeno analýze, představuje časový rámec od 1. 1. 2010 do
28. 5. 2010.
Metody (techniky) zpracování materiálu:
Nejdříve bude proveden předvýzkum, kterým budou identifikovány relevantní
články v databázi Anopress či Newton Media Search. Na základě tohoto
předvýzkumu budou identifikovány články, které budou představovat zkoumané
jednotky analýzy. Kvalitativní obsahovou analýzou budou identifikovány způsoby
rámcování ve vazbě na politický kontext tohoto tématu v jednotlivých denících a
týdenících. Takto definované rámce budou kvantitativní části výzkumu sloužit jako
proměnné pro vlastní kvantitativní analýzu, která by měla odpovědět na stanovené
výzkumné hypotézy. Analýza zdrojů, která bude zahrnuta v této práci, umožní
položit interpretaci výsledků analýzy mediálních rámců tématu řecké finanční
krize ve vztahu k jednotlivým politickým aktérům v kontextu teoretických přístupů
v oblasti mediálního rámcování.
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho
zpracování; u všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):


Entman, R. 1993. "Framing: Toward the Clarification of a Fractured Paradigm“,
Journal of Communication 43(4): 51–58.
Práce Roberta Entmana pokládá základní definici konceptu rámcování, kde v rámci
tohoto článku konceptualizoval „roztříštěná paradigmata“ napříč akademickými
disciplínami. Identifikoval a definoval způsoby využití rámcování, které by v rámci
studií komunikace mohly sloužit jako základní teoretické koncepty pro výzkumné
modely v oblasti společenských věd.


Entman, R. 2007 "Framing Bias: Media in the Distribution of Power." Journal Of
Communication 57, 1: 163-173.
V rámci tohoto článku jsou integrovány závěry výzkumů mediálních efektů nastolování

agendy, upřednostnění a rámcování. Autor sestavuje jednotný koncept na základě
výsledků těchto výzkumů, který systematizuje výsledné dopady těchto efektů na rozdělení
politické moci.


Hopmann, D, Vliegenthart, R, De Vreese, C, & Albæk, E 2010, "Effects of Election
News Coverage: How Visibility and Tone Influence Party Choice", Political
Communication, 27, 4, pp. 389-405.
Tento článek zpracovává otázku vztahu mediálních obsahů a jejich efektů na
politické volební výsledky. Rozšiřuje tím výzkum volebních výsledků politických stran
na základě kontextu jeho prezentace v médiích, zejména z pohledu tónu a viditelnosti
zobrazení.


Lindlof, Thomas R. – Taylor, Bryan C. (2002): "Qualitative Communication
Research Methods". Thousand Oaks: Sage Publications.
Tato kniha jako jedna z mála představuje průvodce kvalitativními výzkumnými
metodami v oblasti komunikace. Zahrnuje jak teoretický, tak metodologický základ
pro současný kvalitativní výzkum, kdy popisuje všechny fáze jeho procesu a také
zdůrazňuje další trendy, které v oblasti kvalitativního výzkumu komunikace sehrávají
významnou úlohu.
 Maley, Barry. "The Elite Gatekeepers." Policy 16, 2, (2000): 33.
Tento článek se zaměřuje a analyzuje možné vlivy převládajícího intelektuálního
klimatu, pragmatické politiky a skupinových tlaků na nezávislou úlohu médií v politice,
a otázkách v rámci politické
diskuse.
 Reifová, I. "Analýza obsahů mediálních sdělení". Praha. Karolinum, 2004.
Kniha představuje úvod do problematiky politické komunikace a obsahové analýzy
mediálních sdělení. Zahrnuje metody kvantitativních rozborů masově mediovaných
sdělení a vyhodnocování zpravodajství, společně s praktickou ukázkou této metody.


Strauss, Anselm – Corbinová, Juliet (1999): "Základy kvalitativního výzkumu".
Boskovice: Albert.
Tato kniha poskytuje praktické rady pro využití zakotvené teorie při analýze souboru
základních textových materiálů. Praktické a technické znalosti, které tato kniha
shrnuje, definují všechny základní kroky zakotvené teorie od samotného vzniku
výzkumné otázky, různých přístupů ke kódování až po vlastní interpretaci shrnutí
výsledků.


Walgrave, Stefaan, and Peter Van Aelst. "The Contingency of the Mass Media's
Political Agenda Setting Power: Toward a Preliminary Theory." Journal Of
Communication 56, 1, pp 88-109.
Článek se zabývá nevyjasněnou otázkou vzájemného vztahu médií a politických

představitelů v oblasti moci nastolování témat vlastní agendy. Autor analyzuje tuto
otázku moci z pohledu politického přejímání témat, významu politických agend či
časového hlediska volebních období.


Wimmer, R. D. "Mass Media Research: An Introduction". Belmont, CA. Thomson,
Wadsworth, 2006.
Tato kniha je výborným průvodcem pro zpracování výzkumném projektu nejenom
v oblasti masmédií. Zahrnuje přehled současných způsobů výzkumu masové
komunikace, společně s jeho etickými zásadami. V rámci metod výzkumu představuje
praktické rady v oblastech kvantitativních a kvalitativních metod, obsahové analýzy,
dlouhodobých a experimentálních výzkumů či metod testování stanovených hypotéz.


Wolfsfeld, Gadi. "Making sense of media and politics : five principles in political
communication". New York: Routledge, 2011.
Tato kniha konceptualizuje principy politické komunikace ve vztahu k médiím,
navrhuje stěžejní perspektivy souboje politických představitelů o pozornost médií,
transformace politické komunikace v prostředí mediálního zpravodajství, a také
účinků médií na společnost.
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1. Úvod
„Kampaň 2010: místo vajíček utopenci, místo poplatků Řecko“ je název článku
publikovaného dne 28. 5. 2010, tedy v první volební den, na titulní straně deníku Právo.
Nejenom, že tento název je nyní již historickým svědectvím charakteru a úrovně
předvolebních klání na české politické scéně, je také odrazem toho, jak silnou úlohu
řecká finanční krize měla sehrát v souboji politických stran mandáty Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010.
Jednou z primárních funkcí médií je informovat o událostech a podmínkách
života i o platném rozdělení moci. (Jirák, Köpplová 2007, str. 44) Mezi tyto události se
jistě řadí i volby, které definují budoucí rozložení sil v parlamentu a budoucí vládu nad
celým státem výrazně ovlivňující životy občanů. Je skutečností, že k účinnosti
současného předvolebního boje rozhodujícím způsobem přispívají masová média,
jelikož volební boj je skutečně v prvé řadě komunikačním procesem. (Schulz 2004, str.
11)
Média se pro velkou část veřejnosti stala hlavním zdrojem informací o politice.
Média poskytují informace o politických ideách, událostech, problémech nebo aktérech.
Tvoří určité mentální mapy o politickém a sociálním světě mimo naši přímou zkušenost,
jsou prostorem, kde se politika odehrává. „Média pomáhají svým příjemcům v
organizování informací, jejich interpretaci, vysvětlování, porozumění a následném
rozhodování o smyslu věcí.“ (JONES 2005, str. 17)
Vzhledem k časovým či prostorovým omezením, se kterými jednotlivá média
pracují, nebo vlastnímu charakteru tématu, není vždy možné, aby média postihla
všechny aspekty prezentovaného tématu v celé jeho šíři. Je tedy možné předpokládat, že
média zdůrazňují vybrané aspekty tématu, kterými je vytvářena určitá mediální
konstrukce tématu.
Jedním ze způsobů, kterými můžeme analyzovat mediální konstrukci řecké
finanční krize, je mediální teorie rámcování, zabývající se rozdíly v selekci a
zdůrazňování dílčích aspektů a subtémat v mediovaném tématu. (Entman 1993)
S využitím metody rámcování je možné identifikovat zdůrazňované argumenty a
témata, která se v interpretaci řecké krize v českých médiích výrazněji vyskytovala.
Vývoj řecké finanční krize v období první poloviny roku 2010 je zajímavým
tématem k analýze z několika důvodů. Prvním z nich je časová korelace eskalace vývoje
krize s obdobím vrcholu předvolebního období. Při spojení časového souběhu těchto
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událostí a významu, který je tomuto tématu v českém volebním prostředí propůjčován,
získáváme důvod k vyhodnocení způsobu mediální konstrukce, kterou česká média
okolo tohoto tématu vytvářejí. Dalším významným aspektem mediální interpretace
tématu je politická a ekonomická rovina tématu. V průběhu krize se do jejího řešení jak
na politické, tak mediální úrovni zapojují nejvýraznější političtí představitelé Evropské
unie, mezinárodních institucí i Spojených států. V ekonomické rovině tématu se
důsledky řecké krize přímo dotýkají nejen Řecka, států Evropské měnové unie, ale i
České republiky a v konečném důsledku prostřednictvím finančních trhů celé světové
ekonomiky.
Tato práce si klade za cíl poodhalit a pokud možno identifikovat základní
mediální konstrukce a interpretace řecké finanční krize, které se v průběhu prvních pěti
měsíců roku 2010 v českých médiích vyskytovaly. Za účelem dosažení co možná
nejvyšší úrovně vypovídací hodnoty výsledků analýzy rámcování bude pro její účely
využito jak kvalitativních, tak kvantitativních metodických postupů.
Tato detailní analýza se bude skládat z výsledků kvalitativní analytické části, ve
které s využitím metody zakotvené teorie budou identifikovány hlavní kategorie tématu
a bude sestaven paradigmatický model specifikující kauzální logiku mediovaného
tématu. Výsledky kvalitativní části práce dále poslouží k identifikaci využívaných
způsobů rámcování a stanovení dílčích hypotéz, doplňujících základní výzkumné otázky
zaměřující se na identifikaci zdůrazňovaných aspektů tématu, preferovaných způsobů
rámcování v jednotlivých médiích či vývoje způsobů rámcování v čase. Nejen na tyto
otázky se pokusí tato diplomová práce odpovědět na základě kvantitativní části analýzy.
Výsledek kvantitativní části bude mimo odpovědi na výzkumné otázky a dílčí
hypotézy zahrnovat také popis hlavních obecných trendů rámcování a identifikace
rozdílných

přístupů

analyzovaných

médií

k rámcování

tématu.

Kombinací

kvalitativních a kvantitativních metodických postupů by mělo být zajištěno dosažení co
možná nejvyšší úrovně vypovídací hodnoty výsledků analýzy rámcování.
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2. Teoretický a tematický úvod k analýze
2.1 Ekonomický kontext vývoje vzniku řecké finanční krize
Ekonomický úvod do problematiky řecké finanční krize
Celosvětová ekonomická krize v roce 2008 předznamenala konec finančního
kapitalismu v podobě, v jaké se vyvíjel od krize v 70. letech. Historie ukazuje, že každá
ze systematických ekonomických krizí je následována důkladnou restrukturalizací
kapitalismu, která vždy končí ve formování nové formy kapitalismu. (Kotz 2009, str.
306) Restrukturalizace kapitalismu, která po krizovém roce 1973 proběhla, vyústila
v celosvětové uvolnění restrikcí uvalených na ekonomické transakce, čímž byl umožněn
vznik prostoru pro růst finančního sektoru v ekonomikách.
Významným aspektem restrukturalizace bylo zrušení zlatých standardů u
finančních částek při mezinárodních transakcích. Dalším prvkem restrukturalizace bylo
dozajisté omezení státních regulací zacílených na kontroly kapitálových procesů, kde
došlo k posunu regulatorních zákonů směrem k omezení zájmů veřejných a
upřednostnění individuálních zájmů účastníků kapitálového trhu.
Ekonomicky nejvíce rozvinuté země byly schopny částečně překonat krizi 70. let
tím, že dokázaly přilákat volný kapitál rozvíjejících se zemí, které byly schopny tvořit
ekonomické přebytky. (Vasudevan 2009, str. 300) Konkrétní kapitálové prostředky byly
investovány do finančních aktiv, která v silně deregulovaném ekonomickém prostředí
nutně zahrnovala vysoké riziko. Následkem takto nastaveného systému způsobovaly
krachy a neúspěchy finančních investic rozlišné dluhové krize po celém světě1.
Ekonomická krize, která se rozpoutala v roce 2008 na americkém trhu
s rizikovými úvěry, se rozrostla do globální ekonomické krize proniknutím do
finančního i nefinančního sektoru jednotlivých ekonomik. (Kotz 2009, str. 305) U
postupující ekonomické krize, která naplno zasáhla Evropu v roce 2010, byly
výzkumníky ze všech ekonomických směrů zdůrazňovány její strukturální a ideologické
aspekty. Stále však platí, že globální krize je systémovou krizí konkrétní formy
kapitalismu, neoliberálního kapitalismu. (Kotz 2009, str. 306)

1

např. dluhové krize v Mexiku 1982, Rusku 1998, Argentině 2001
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Důsledkem zamrznutí úvěrového trhu (tzv. Credit Crunch2), ke kterému došlo v
roce 2008, došlo ke změně zavedených pravidel na běžných trzích Evropské unie.
Z důvodu nárůstu úrokových sazeb se náhle stalo půjčování peněz komplikovaným
procesem.

Příčinné podmínky řecké krize
Vzhledem k tomu, že Řecko je členem Evropské měnové unie, mělo přístup
k možnostem „jednoduchého“ půjčování si s nízkými úrokovými sazbami, a to právě
díky všudypřítomné ochranné ruce, kterou nad ním euro jako jednotná měna se
světovým statusem drželo a vyrovnávalo ztrátu ekonomické produktivity řeckého státu,
ke které docházelo také v důsledku rozrůstajících se monopolů z nejsilnějších zemí
eurozóny.
Řecké navyšování veřejného dluhu prostřednictvím státních výdajů mělo efekt
ve stimulaci domácí spotřeby a tedy i dalšího růstu zahraničních investic z ostatních
států eurozóny, jež plně využívaly výhody společné měny a minimálních obchodních
omezení.
Na základě toho vývoje byl veřejný dluh Řecka ze strany mezinárodních
finančních institucí vyhodnocen jako neudržitelný na konci roku 2009, Řecko bylo
nuceno požádat o asistenci ze strany MMF. (Ward, 2012) Na základě tohoto
vyhodnocení byla Řecku prakticky definitivně zamezena možnost půjčovat si na
finančních trzích peníze za relativně nízký úrok.
Zaměstnanci Řeckého statistického úřadu nedlouho poté veřejně oznámili, že
čísla reprezentující finanční dluh řeckého státu v roce 2009 byla opravena směrem
nahoru. Významnější znaky počátku hlubokého zadlužení řeckého státu lze vysledovat
ve druhé polovině 90. let 20. století. V období vlády Panhelénského socialistické hnutí
(PASOK) docházelo k navyšování státních výdajů nejen v důsledku snahy o
zabezpečení vysoké životní úrovně obyvatel, ale také z důvodu předražených státních
zakázek (např. stavby a zakázky spojené s pořádáním Olympijských her v roce 2004).
V roce 1998 se Řecku, vzhledem k nesplnění konvergenčních kritérií, nepodařilo
vstoupit do Evropského hospodářského prostoru.

2

Credit Crunh = prudké snížení dostupnosti úvěrů a to zejména z důvodů náhlého zpřísnění podmínek
vyžadovaných pro získání úvěru od bank
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V návaznosti na vývoj Řeckého státního deficitu došlo k bezprecedentní situaci
v roce 2004, kdy zpočátku řecká vláda byla nucena Evropské komisi oznámit korekci
vlastních údajů o deficitu státního rozpočtu za jednotlivé roky 2000 – 2003. Na základě
těchto informací bylo ze strany Evropské komise provedeno prověření řeckých
statistických údajů s výsledkem, ve kterém bylo zjištěno záměrné zkreslování
statistických údajů v řecký prospěch v celém období 1997 – 2003.
Tímto bylo dále potvrzeno, že Řecko předkládalo nepravdivé statistické údaje i
v případě rozhodování o jeho přijetí do Hospodářské a měnové unie, kam bylo na
základě tehdejších upravených statistik v roce 2001 přijato. Zkresleny tedy byly nejen
statistické údaje za rok 1999, na základě kterých bylo Řecko přijato, ale také údaje za
rok 1997, na jejichž základě bylo přijetí Řecka do HMU odmítnuto. Mezi viníky tohoto
zkreslování je často řazena americká investiční banka Goldman Sachs, která se měla
podílet na finančních a účetních operacích, jenž měly „opticky“ snižovat celkovou výši
řeckého veřejného dluhu.
Vstupem do eurozóny přišlo Řecko o možnost snižovat svůj dluh skrze
devalvaci vlastní měny, na druhou stranu však získalo pod záštitou společné měny eura
již zmiňovaný přístup k půjčkám s nižší úrokovou mírou. Využíváním této situace a
díky silné expanzivní fiskální politice se Řecko v letech 2000 – 2007 řadilo v rámci
eurozóny mezi jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik (roční přírůstek 4,2 % HDP).

Počátek krizového vývoje
V roce 2004 došlo v Řeckém parlamentu ke střídání stran, v parlamentních
volbách byla konzervativní pravicovou stranou Nová demokracie (ONNED) odsunuta,
korupčními skandály postižená, strana PASOK. Nová vláda se v letech 2004-2009
pokoušela řeckou ekonomiku oživit snižováním daní a investičními pobídkami, které
ovšem ve svém důsledku vyústily ještě ve výraznější disproporci mezi výdaji a příjmy
řeckého státu.
Výrazně deficitní návrh rozpočtu na konci roku 2009 s konečnou platností
omezil možnosti řeckého státu získat další levné půjčky na finančních trzích.
Neudržitelnost řeckého státního dluhu se projevila ve snaze řeckého státu o získání
zdrojů, kterými by byl řecký stát schopen zajistit své výdaje mimo finanční trhy.
Poskytnutí dalších půjček ze strany Mezinárodního měnového Fondu či Evropské unie
však

bylo

spojeno

s požadavky

na

„strukturální

změny“,

které

by vedly
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k neoliberálnímu přenastavení řecké politiky a ve svém důsledku by vyústily v radikální
změny zaměstnanosti, sociálního systému a nutnosti hromadné privatizace veřejných
statků ve prospěch silných ekonomických subjektů. (Ward 2012)
Prvotním impulsem počátku vážných finančních potíží bylo oznámení Giorgose
Papakonstantina, 20. října 2009 na schůzce ministrů financí v Lucemburku. Tehdejší
ministr financí řecké vlády vydal prohlášení, že předchozí řecká vláda podávala
Evropské unii zavádějící informace o výši schodku státního rozpočtu. Dle uvedené
zprávy měl deficit rozpočtu na konci roku 2009 dosáhnout 12,5 % HDP, po revizi
provedené ze strany Eurostatu však dosáhl 15,4 % HDP. Veřejné zadlužení v roce 2009
dosáhlo 126,8 % HDP.
Po dlouhých vyjednáváních bylo v květnu 2010 řeckým parlamentem
ratifikováno Memorandum o finanční a úvěrové politice mezi řeckou vládou,
evropskými institucemi (EU, ECB) a Mezinárodním měnovým fondem, které
zahrnovalo konkrétní požadavky na strukturální změny a zejména úvěr ve výši 110
miliard euro. Další půjčky byly Řecku poskytnuty pouze za účelem splacení jeho dluhů
vůči evropským bankám. Tyto prostředky tedy nemohly být použity na pokrytí
veřejných výdajů ani v oblastech, jakými jsou školství či zdravotnictví. Toto
memorandum ukládalo Řecku radikální úspory právě v oblasti veřejných výdajů, které
byly v kontextu této dohody považovány za neefektivní plýtvání veřejnými prostředky.
S těmito úspornými kroky však výrazně nesouhlasily řecké zaměstnanecké odbory,
vyvolaly vlny stávek a protestů, které dokonce vedly ke ztrátám několika lidských
životů.
Poskytnutí další finanční pomoci, tentokrát z veřejných prostředků ostatních
členských států eurozóny, zatěžuje Řecko dalšími dluhy, které v kombinaci se ztrátou
vlastní hospodářské konkurenceschopnosti stále udržuje Řecko v nebezpečí dluhové
spirály.
Ve svém důsledku lze považovat využití veřejných peněz ostatních států EU
k zaplacení dluhů financovaných soukromými subjekty za strategické přenastavení
evropského sociálně-politického systému. Tuto změnu je možné hledat zejména
v záchranných zákonech, které byla řecká vláda vzhledem k výši svého dluhu nucena
přijmout, a jejich důsledcích pro řeckou společnost a politiku.
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2.2 Mediální teorie vztahující se k rámcování
„Zpravodajství je spíše vyprávění příběhů o světě nežli prezentování informací,
ačkoliv v těchto příbězích jsou obsaženy faktické prvky z toho světa“, jak uvádí William
A. Gamson (Gamson 1989) Tento proces vyprávění příběhů může být vysvětlován
konceptem mediálního rámcování3, jenž shrnuje různé perspektivy výzkumů
zabývajících se způsoby, jakými média se zprávou pracují. Prostřednictvím rámcování
je možné lépe porozumět způsobu, jakým média konstruují a interpretují veřejná
sociální, politická i ekonomická témata.
Koncept rámcování je interdisciplinárním konceptem, který je možné zařadit jak
do oblastí studia masové a mediální komunikace, tak také například do oblastí sociální
psychologie či veřejného mínění. V případě oblasti mediálních studií se však jedná o
koncept se stále vyšší frekvencí citování a užití, i když validita těchto výzkumů je často
otázkou. (Norris, Kern, Just 2003, str. 10)
Teorie rámcování je postavena na předpokladu, že zprávy neobsahují pouze
souhrn faktů, ale také hodnotový rámec, který umožňuje mediovaným faktům lépe
porozumět. V oblasti výzkumu je možné teorii rámcování nalézt na hranici tří
paradigmat: kritického, kognitivního a konstruktivistického. (D’Angelo 2002; Barisione
2010; Matthes 2009)

2.2.1 Rámcování jako teoretický koncept
2.2.1.1

Definice rámcování

Vlastní definice a konceptualizace teorie rámcování je stále nekonzistentní a
různorodá. Mezi nejčastěji citované a užívané definice rámcování v mediálních a
komunikačních studiích patří definice Roberta M. Entmana, jíž se bude řídit i tato práce:
„Zarámovat znamená vybrat některé prvky vnímané reality a zdůraznit jejich
důležitost v komunikovaném textu takovým způsobem, aby byla podpořena určitá
definice problému, kauzální interpretace, morální hodnocení a/nebo doporučení
řešení.“ (Entman 1993, str. 143)

3

Anglický termín framing překládám do češtiny jako rámcování. Přestože Tomáš Trampota ve své knize
Zpravodajství (Trampota 2006) upřednostňuje překlad zarámování, bude terminologie této práce vycházet
z českého překladu McCombsova díla Agenda setting (McCombs 2009)
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Rámec Entman definuje na základě čtyř základních komponentů, jež rámec
obsahuje. Tyto čtyři komponenty zachycují témata a hlavními aktéry jsou: „definice
problému, kauzální interpretace, morální hodnocení a návrh řešení“. (Entman 1993, str.
52)
Definice problému se může skládat z popisu veřejného problému či relevantních
osobností, které se k danému problému vyjadřují / které daný problém diskutují.
Kauzální interpretace zahrnuje identifikaci celého spektra výstupů problému a
přisuzování úspěchu či neúspěchu týkajících se jednotlivých variant výstupů. Morální
hodnocení může zvýraznit stanovení priorit mezi klíčovými hodnotami, které jsou
předmětem problému. Posledním komponentem rámce je návrh řešení, který může
zahrnovat srovnání všech pro a proti, vzájemných vazeb mezi řešeními či vyjadřovat
konkrétní požadavek na určité řešení. (Entman 1993, str. 52)

2.2.1.2

Alternativní pohled na definici rámcování

Prvním autorem, který ve studii použil pojem „rámec“ byl v sedmdesátých
letech sociolog Erwing Goffman. Přestože jeho studie nesouvisela s masovými médii,
popsal, jakým způsobem mohou rámce lidem pomoci chápat, identifikovat a označovat
nemediované společenské události. (De Vreese 2005, str. 22)
Erving Goffman (1974) za rámec obecně považuje definici situace svého druhu.
Todd Gitlin proces rámcování chápe jako „princip selekce, zdůraznění a prezentace“,
rámec je „teorie o tom, co existuje, co se děje a co je důležité“. (Gitlin 1980, str. 7)
Dle Williama A. Gamsona a Andre Modiglianiho je hlavní funkcí rámce
uspořádání jednotlivých událostí, rámec je „centrální organizační myšlenka“. (Gamson,
Modigliani 1987, str. 143) McCombs v procesu framingu zdůrazňuje prvek selekce
určitých atributů vnímané reality a jejich zdůraznění či vynechání v komunikovaném
textu takovým způsobem, aby se podpořila požadovaná vypovídací vlastnost.
(McCombs, 2004, str. 87) Obdobnou definici konceptu rámcování předkládá J. W
Tankard: mediální zarámování je podle nich centrálně organizovaná myšlenka obsahů
zpráv, která doplňuje souvislosti a pomocí výběru, zvýraznění, vynechání nebo
rozpracování nabízí základní myšlenku zprávy. (Tankard, Hendrickson, Silberman,
Bliss and Ghanem 1991, str. 11)
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Podle Stephena D. Reese je mediální zarámování organizačním principem, který
je společensky sdílený a přetrvává v čase, má symbolický význam a významově
strukturuje sociální svět. (Reese, Gandy 2001, str. 11) Dále uvádí, že “zarámování se
vztahuje ke způsobu, kterým jsou události a témata uspořádány a je jim dán smysl
zvláště medii, mediálním profesionály a jejich publiky“. (Reese 2007, str. 7)
Na základě předchozích několika řádků je zřejmé, že již slova o
nekonzistentnosti a různorodosti konceptualizace rámcování byla opodstatněná. Avšak
společné většině nabízených definic je prolínaní pojmů jako centrálně organizovaný
princip a společensky sdílený princip, které kladou důraz na skutečnost, že mediální
rámcování je záležitostí nikoliv jedince, ale mediální instituce.

2.2.1.3

Typy rámců

Teorie rámcování rozlišuje několik typologií rámců. Základní dělení rámců,
které je ve výzkumech využíváno, je definování dominantního a opozičních či
alternativních rámců. Dále se výzkumníci mohou zabývat zjišťováním, zda jsou
v mediálních textech spíše využívané tematické rámce nebo způsoby epizodické
zarámování. Tyto rámce Kitzingerová označuje za rámce všeobecné, což jsou rámce,
které je možné vypozorovat ve všech zprávách, bez rozdílu média. (Kitzinger 2007, str.
139-141)
Tematické rámce zprostředkovávají hlubší pohled do kontextu problému,
specifikují obecné trendy, popisují zejména vlastní proces a vyvozují obecné závěry. Do
skupiny tematických rámců je dle Semetkové a Valkenburgové možné zařadit pět typů
rámců: rámec konfliktu, lidský zájem, rámec ekonomických důsledků a také rámec
morality a zodpovědnosti. (Semetko, Valkenburg 2000) Dále je do této skupiny rámců
možné zařadit například: rámec hry a strategie (Cappella, Jamieson, 1997; Patterson,
1993) Jednotlivé typy rámců přesahují tematická omezení napříč výzkumnými obory a
jejich využití je možné nalézt či aplikovat na různé události s rozdíly v čase či
kulturních kontextech. (de Vreese 2005, str. 54)
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Epizodické rámce nad druhou stranu zobrazují veřejné záležitosti na
konkrétním příkladu a zaměřují na konkrétní jedince či jednotlivé situace a důsledky.
Tyto rámce jsou specificky spojeny s určitým veřejným problémem či zpravodajskou
událostí a rámcují téma způsobem, který není možné využít u jiné zpravodajské
události.
Závěrečnou typologii rámců představuje dělení rámců na strategické a
hodnotové. Strategický rámec nejlépe vystihuje následující definice: „Strategický rámec
uspořádává politický konflikt jako střet politických zájmů a vzájemně neslučitelných
strategií, typické je zdůraznění politických machinací, které se váží k cílům, strategiím a
taktikám soupeřících stran“. (Lee, McLeod, Shah 2008, str. 700) Jedná se tedy o rámec,
který může v publiku vyvolávat deziluzi a nedůvěru k politickému procesu a to včetně
institucí a politiků. (Cappella, Jamieson 1997)
V porovnání se strategickým je v hodnotovém rámci politický konflikt
uspořádán jako střet základních hodnot, popřípadě morálních principů, kdy se
v konfliktu střetávají jednotlivé strany vycházející z odlišných hodnotových pozic. Je
zřejmé, že užití tohoto rámce není velmi časté, pokud se však objeví, je „silný a
efektivní v ovlivnění rozhodovacího procesu publika, jelikož hodnoty poskytují jedincům
lehce přístupnou heuristiku, která vede jejich pochopení komplexních veřejných
problémů bez opory detailních informací“. (Lee, McLeod, Shah 2008, str. 701)

2.2.2 Rámcování a politický rozhodovací proces
Rámcování veřejných problémů je specifickým konceptem mediálních studií v
oblasti politického rozhodovacího procesu, na který může být nahlíženo z různých
perspektiv. Z pohledu médií lze na rámcování témat nahlížet jako na proces, ve kterém
novináři „k zobrazení tématu využívají jisté perspektivy, u které jsou některé aspekty
situace předmětem vyššího zájmu, zatímco ostatní aspekty zůstávají v pozadí.“ (Graber
2002, str. 173)
Na články tištěných médií může být nahlíženo jako na „systém uspořádání
významných částí textu, které obhajují jisté myšlenky a poskytují prostředek pro
podporu určitého způsobu chápaní u příjemců tohoto mediální obsahu.“ (Pan, 2001)
V rozhodovacím procesu „veřejnosti“ rámce mezi sebou svádějí souboj o způsob
definice předkládané situace, přičemž každý z těchto rámců reprezentuje určitý nárok
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účastníkům

rozhodovacího procesu.
„O rámcování událostí ve svůj prospěch se snaží i sami aktéři zpráv, jejich
schopnost rámovat pak závisí na přístupu ke zdrojům, znalostem a na strategických
spojenectvích.“ (Reese, Gandy 2001, str. 11)

2.2.3 Analytické přístupy k metodě rámcování
U analýzy rámcování lze rozlišovat dva možné přístupy: induktivní a deduktivní
(Semetko & Valkenburg 2000) Induktivní přístup je založen na volně definovaných
hypotézách či předpokladech a zaměřuje se na definování kompletního spektra možných
rámců, při kterém jsou rámce neustále upřesňovány a vymezovány na základě nových
poznatků z výzkumu. (Gamson 1992; Semetko & Valkenburg 2000) Deduktivní
přístup je oproti tomu založen na konkrétních hypotézách či předpokladech, kdy rámce
jsou již před vlastním výzkumem definovány, a následný výskyt těchto rámců je
předmětem analýzy mediálních sdělení. (Semetko & Valkenburg 2000) Samotnou
analýzu výskytu rámců na základě tohoto přístupu je možné metodicky přiřadit spíše ke
kvantitativní

obsahové

analýze.

Vzhledem

ke

kombinaci

kvalitativního

a

kvantitativního přístupu, jenž bude v této práci aplikován, bude využito kombinace
obou variant těchto přístupů.
V oblasti mediálních studií se analýza rámcování může zabývat celkem třemi
oblastmi: produkcí mediálního obsahu, mediálním obsahem a mediálním vlivem.
Při analýze produkce mediálního obsahu se zkoumá vše, co může mít vliv na
výběr a způsob zobrazení událostí jako jsou vazby mezi médiem, novináři a sociálními
institucemi, mocenskými strukturami, hodnotami a rutinami. (Kitzinger 2007, str. 138)
Nejrozšířenějším typem analýz rámcování je výzkum mediálního obsahu, kdy
dochází k identifikaci užitých rámců v mediálním textu. Předmětem analýz tohoto typu
jsou nejčastěji zobrazení určitých veřejných problémů, skupin lidí, společenských dějů
či jevů.
V oblasti výzkumu věnovaného analýze mediálních obsahů se objevují čtyři
základní témata: otázka definice problému, zobrazení hlavních aktérů, přiřazení
odpovědnosti a varianty navrhovaných řešení. Mimo tyto základní témata se dále ve
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výzkumech obvykle objevuje již zmiňované určení dominantního rámce, společně
s opozičními rámci či případně rámci alternativními. (Kitzinger 2007, str. 139-141)
Třetí oblastí výzkumu rámcování je analýza mediálního vlivu, kde se
předmětem pozornosti výzkumníků stává vliv rámců na publikum a účinky, které je
možné analyzovaným rámcům přisuzovat.
Hlavní otázkou pro tento typ výzkumů je to, jaké rámce lidé při přemýšlení o
tématu užívají a zda tento způsob je ovlivněn užitými mediálními rámci a zda jim
odpovídá. Nejčastěji tento výzkum probíhá pomocí experimentu či hloubkových
kvalitativních rozhovorů nebo ohniskových skupin. (Kitzinger 2007, str. 152)
Na základě výše uvedeného dělení oblastí analýzy rámcování je možné říci, že
tato práce se bude v analytické rovině zabývat oblastí analýzy mediálního obsahu.

2.2.4 Vliv rámcování na veřejné mínění
Současný výzkum v oblasti mediálního rámcování se také intenzivně zabývá
zatím stále relativně kontroverzním tématem schopností médií nastolit rámce v myslích
členů publika a důsledky, které takové nastolení přináší. Ačkoliv se tato práce ve své
analytické části zabývá výhradně analýzou mediálních obsahů, považuji za vhodné
krátce uvést aktuální poznatky v oblasti analýzy mediálního vlivu rámcování, které by
mohly být relevantní pro další výzkumy rámcování navazující na výstupy této práce.
V různých výzkumných pracích se podařilo ukázat, že odlišné hodnotové rámce
vedou k odlišné interpretaci týchž „holých fakt“ (Kahneman, Tversky 1984; Iyengar
1991; Entman 1993), že rámce mění příslušné postoje jedince (de Vreese 2005), jeho
rozhodovací proces (Lee, McLeod, Shah 2008) a také motivaci jednat (Scheufele 2000).
V oblasti rámcování jsou dále popisovány i další možné důsledky, jakými jsou
schopnost mobilizovat kolektivní akci (Scheufele 2000), ovlivňovat politickou
socializaci (de Vreese 2005) a také připisování zodpovědnosti skrze způsob rámcování
(Iyengar 1991).
Využitelnost rámcování bývá nejvíce aplikovatelné zejména pro analýzu a
interpretaci účinků mediálního obsahu u témat, jež mohou být předmětem odlišných
interpretací a prezentací. Mediální rámec je zdůraznění určitých prvků tématu a
zajišťuje organizační princip struktury zpravodajského příběhu. „Potenciálně tedy
zajišťuje také organizační princip lidskému porozumění politických, ekonomických a
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sociálních témat, ať již v pozitivním, negativním nebo neutrálním smyslu.“ (de Vreese,
2002, str. 27) Skutečnost, že různé rámce definují témata či události způsobuje, že
stejné události či témata jsou rozdílnými způsoby chápány (Reese, Gandy 2001, str. 11).
Empiricky bylo prokázáno a stále tento názor převládá, že lidské reakce na
negativní a pozitivní informace jsou asymetrické. Tato asymetrie vzniká ze skutečnosti,
že negativní informace mají silnější účinek na názor publika než je tomu u pozitivní
informace. Například v oblasti ekonomie je averze k riziku jednou z hlavních součástí
prospektové teorie, předpokládající asymetrické účinky pozitivně a negativně
rámcovaných informací. (Kahneman & Tversky, 1979) V oblasti mediálních účinků
byly realizovány výzkumy prokazující, že negativně prezentovaná ekonomická
informace má významně silnější účinek na veřejné mínění, než je tomu u informace
pozitivní (Soroka, 2006) nebo také, že negativní informace hraje významnější úlohu,
než je tomu u informace pozitivní. (Campbell, Converse, Miller, and Stokes (1960)
Pro kompletní výčet empirických poznatků je k danému tématu nutné doplnit
tvrzení, že silnější účinek a větší přesvědčivost jsou přisuzovány protiargumentům, nežli
argumentům, které jsou v souladu s aktuálním politickým názorem. (Cobb & Kuklinski,
1997)
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2.3 Definice a vymezení analyzovaného materiálu
Řecká finanční krize byla i přes relativně dynamický vývoj krizí dlouhodobého
charakteru, u kterého lze jednotlivé mezníky hledat často spíše v řádu měsíců nežli dnů
či týdnů. Z tohoto důvodu byla definice analyzované populace, vzhledem k cílům této
práce, relativně komplexní záležitostí.
Závěr sledovaného období je bezpochyby definován datem prvního dne voleb
včetně, tedy 28. 5. 2010. Při rozhodování o délce zkoumaného období byl závěrečný
výběr zúžen na volbu mezi variantami období tří měsíců a šesti měsíců před začátkem
voleb. Při hodnocení těchto variant byla uvažována zejména vypovídací hodnota,
metodická náročnost zpracování materiálu a také časová náročnost zpracování jedním
výzkumníkem. Na základě hodnocení těchto kritérií bylo přistoupeno k analýze
časového úseku o délce šesti měsíců.
Tato volba byla, i přes svoji vyšší náročnost analytického zpracování,
motivována možností srovnání vývoje mediální interpretace řecké finanční krize
v období jejího pomalého prohlubování na počátku roku až po její eskalaci v druhém
čtvrtletí roku 2010. Významným faktorem pro volbu této varianty byl také dlouhodobý
charakter předvolební kampaně politických stran, která dlouhodobě probíhala na
politické i mediální úrovni z důvodu existence tzv. úřednické vlády premiéra Fišera.
Pro rozhodování o volbě vhodných médií byla uvažována podmínka celostátní
působnosti, relevantní výše nákladu prodaných výtisků a také nestranického profilu
média. Na základě vyhodnocení těchto kritérií byl zkoumaný soubor médií zúžen na
čtyři deníky: Hospodářské noviny, MF Dnes, Lidové Noviny a Právo.
Předmětem analýzy budou texty článků zpravodajského typu a také texty
publicistických článků názorově zaměřeného typu (pro jednoduchost v dalších částech
práce nazývány souhrnně: komentáře). V rámci následující analýzy způsobu rámcování
bude kladen důraz na bezchybnou realizaci metodologických postupů analýzy.
O zahrnutí obou žurnalistických typů bylo rozhodnuto na základě snahy o
pokrytí obecného diskurzu mediovaného tématu. Oba tyto typy článků jsou čtenářům
předkládány a čtenář při zpracování těchto informací nemusí mezi jednotlivými typy
článků rozlišovat. Za účelem zvýšení vypovídací hodnoty analýzy budou v rámci

Pavel Tesař

Diplomová práce

17

kvantitativní analýzy způsoby rámcování v těchto dvou publicistických stylech
vyhodnoceny také individuálně. Články byly přiřazeny do kategorie komentářů na
základě jejich zařazení do názorových redakčních částí jednotlivých médií či popisu ve
vlastním podtitulu článku.

2.4 Základní výzkumné otázky:
Tato práce se zaměřuje na téma řecké finanční krize v období posledních šesti
měsíců před volbami do Poslanecké sněmovny České republiky v roce 2010. Vzhledem
ke kombinaci postupů kvalitativních a kvantitativních metod je stanovení výzkumných
otázek v této úvodní fázi výzkumu zejména v obecné rovině. Výzkumné téma bude dále
upřesněno na základě identifikovaných rámců a dílčích hypotéz vycházejících z
kvalitativní analýzy tématu.
Základní výzkumné otázky se zaměřují na oblast frekvence, pravidelností a
časového vývoje tématu v analyzovaných médiích:
1. Jakým způsobem bylo zobrazováno téma řecké finanční krize ve vybraných
médiích? Jaké jsou hlavní organizační principy interpretace tématu českými médii?
2. Jaké je postavení tématu řecké finanční krize v českém mediálním prostředí?
Jakým způsobem česká média interpretují řeckou finanční krizi v perspektivě českého
politického prostředí a předvolebního boje?
3. Jak intenzivním způsobem informovala analyzovaná média o řecké finanční
krizi, měnila se intenzita jejich zájmu v průběhu sledovaného období?
3. Jaké způsoby rámcování média využívají? Dochází k preferenci či
pravidelnosti výskytu určitých rámců? Jaké rozdíly ve způsobech rámcování tématu
existují? Existují rozdíly v preferenci a počtu nabízených perspektiv v jednotlivých
médiích?
4. Existují rozdíly mezi preferovanými rámci používanými ve zpravodajských
článcích oproti komentářům?
5. Jakým způsobem se měnila intenzita jednotlivých rámců v průběhu
sledovaného období? Je možné identifikovat jisté vývojové trendy ve využívání
jednotlivých rámců? Existují určité vztahy či spojitosti mezi výskytem jednotlivých
rámců?
6. V případě identifikace rámce, jehož využití umožňuje interpretaci tématu
v odlišných perspektivách českého předvolebního boje, existují rozdíly ve frekvenci a
způsobech použití tohoto rámce v jednotlivých médiích?
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3. Výzkumná část a její zaměření
Ve výzkumné části této práce bude, pro dosažení nejvyšší úrovně dekompozice
mediální prezentace a interpretace tématu řecké finanční krize, využita kombinace
metod kvalitativní a kvantitativní analýzy rámcování tématu ve vybraných médiích.
Prostřednictvím kvalitativní analýzy budou určeny hlavní kategorie jevů a dojde k
sestavení modelu systému vztahů jednotlivých kategorií, které se budou v zkoumaných
článcích vyskytovat. Výstupy kvalitativní analýzy článků dále poskytnou základní data
pro stanovení rámců a dílčích hypotéz, které budou předmětem kvantitativní analýzy
vybraných článků. V druhé analytické části této práce bude provedena kvantitativní
analýza rámcování tématu, ve které budou identifikovány a zkoumány rozdíly či naopak
sdílené postupy v rámcování tématu jednotlivými deníky. Na základě těchto výstupů
budou testovány dílčí tematické hypotézy vycházející z kvalitativní analýzy.
Výše naznačený metodický postup je plně v souladu hlavními cíli, které byly
popsány v tezích této magisterské diplomové práce. Cílem této práce je tedy analýza
mediálního rámcování zvoleného tématu, za využití postupů kvalitativních a
kvantitativních metod. K odchýlení od schválených tezí této diplomové práce bylo
provedeno v oblasti vymezení pokladového materiálu, kde z analyzovaných médií byly
vyřazeny vybrané týdeníky. Tato úprava základního souboru dat byla provedena po
úvaze nad metodologickou správností analýzy dvou odlišných typů médií.
Vzhledem ke skutečnosti, že cílem této práce není komparace způsobů
rámcování mezi jednotlivými typy médií a také vzhledem k tomu, že celkový počet
článků v analyzovaném období se pohyboval na úrovni pěti procent, neměla by tato
skutečnost mít vliv na vypovídací hodnotu analytické části. Další oblastí tezí, ve které
částečně došlo k odchýlení od tezí, je otázka účinků medií na veřejnost a ovlivňování
médií ze strany společnosti či různých skupinových tlaků. I přes původní akcent této
výzkumné oblasti a úmyslu více rozpracovávat tuto oblast v souvislosti s rámcováním
zvoleného tématu, byla tato oblast výzkumu vyhodnocena v rámci stanovených cílů a
zvolených

analytických

nerealizovatelná.

metod

této

diplomové

práce

vyhodnocena

jako
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3.1 Kvalitativní analytická část práce
3.1.1 Cíle kvalitativní analýzy
Výzkumná část zabývající se kvalitativní analýzou tématu řecké finanční krize
ve sledovaném období je postavena na metodologii konceptu zakotvené teorie. Ke
zpracování kvalitativní analýzy bylo přistoupeno z důvodu možnosti lepšího
porozumění zpracování tématu českými médii. Na základě kvalitativní analýzy budou
pomocí otevřeného a axiálního kódování identifikovány jednotlivé kategorie a
subkategorie, které se v mediálních textech vyskytují.
Pomocí identifikovaných kategorií a subkategorií bude sestaven paradigmatický
model, s jehož pomocí bude možné rozkrýt systém vazeb jednotlivých kategorií, které
se v analyzovaných článcích vyskytují. V rámci paradigmatického modelu bude určen
ústřední jev, který se stává centrální kategorií celého paradigmatického modelu a
v rámci třetí fáze kódování je základním předpokladem pro tvorbu příběhu. Realizace
kompletní třetí fáze zakotvené teorie jde však již nad rámec této práce, jejímž cílem je
zejména detailní analýza rámcování tématu řecké krize. Sestavení paradigmatického
modelu by mělo zejména posloužit účelu rozkrytí a lepšímu pochopení celkového
způsobu mediální prezentace tématu řecké krize.
Na

základě

zpracovaných

výstupů

z kvalitativní

analýzy

budou

z identifikovaného systému kategorií a subkategorií vybrány konkrétní kategorie, které
budou předmětem analýzy rámců v kvantitativní části této práce. Předmětem analýzy
rámcování budou tedy kvalitativně určené rámce, které svým charakterem splňují
podmínky definované v teoretické části této práce (viz. kapitola 1.2.1)
Kvalitativní výzkum tohoto tématu tedy poslouží dvěma klíčovým funkcím. Za
prvé, vlastní kvalitativní analýze tématu provedené prostřednictvím silně profesně
ukotvené metodiky zakotvené teorie, která umožní detailní vzhled na interpretaci tématu
v českých tištěných médiích. Za druhé to bude výběr rámců ze skupiny kvalitativních
kategorií, které v průběhu kvalitativní analýzy identifikovány. Tyto rámce budou
vstupovat jako proměnné do kvantitativní analýzy rámcování tématu, která je klíčovou
částí této práce.
Samotnou identifikaci rámců v kvalitativní analýze je nutné považovat za
rovnocenně významnou sestavení paradigmatickému modelu, jelikož jak uvádí
zakladatel analýzy rámcování Robert Entman: „Hlavním úkolem při určování textových
významů by mělo být identifikování a popis rámců,“. (Entman 1993)
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Sekundárním cílem kvalitativní analýzy bude specifikace a generování
výzkumných hypotéz, jež budou vycházet ze vztahů identifikovaných v mediálních
textech a budou testovány v kvantitativní části výzkumu.

3.1.2 Metodologická východiska kvalitativní analýzy
Kvalitativních výzkumných metod existuje velké množství a je typologicky
možné je dělit dle pevnosti jejich vědeckého ukotvení. Od uvolněného vědeckého
ukotvení v podobě metody symptomatického čtení, po významně ukotvenou metodu
zakotvené teorie.
Kvalitativní metody odvozují význam textu z vnitřních vazeb, protikladů a
celkového kontextu, který je možné v daném mediálním textu identifikovat, namísto
z počtu a vyváženosti referencí. Ze samotné podstaty kvantitativní metody je zřejmé, že
tato metoda je schopna vyhodnotit pouze statistické a počitatelné jevy, nikoliv však plně
obsáhnout podstatu zkoumaného problému, jelikož se nevěnuje kvalitativním atributům
mediálního obsahu. Nejen z tohoto důvodu je kombinace kvantitativního a
kvalitativního analytického přístupu, které bude využito v této práci, častým jevem
v mnoha dalších výzkumných pracích, kde je nutné mimo metody kvantitativní
aplikovat také metody kvalitativní, která umožňuje rozkrytí povahy mediálního sdělení
a identifikaci významu sdělení.
Význam kvalitativní stránky analýzy mediálních sdělení nabízí Fowler: „Jazyk
jako primární kód není možné považovat za neutrální prostředek přenosu informací,
zejména ne v případě jeho užití v mediálních textech, kde spíše funguje jako jistý
prostředek konstrukce reality. Tato skutečnost nastává vzhledem k tomu, že mediální
produkt je při svém vzniku ovlivňován mnoha faktory, jakými jsou například selekce a
následné zpracování zpráv. Z těchto důvodů nemůže tedy realitu věrně odrážet. (Fowler,
1991)
Kvalitativní analýza má ustálenou strukturu několika po sobě jdoucích kroků,
kterými se výzkumník musí řídit, od shromažďování údajů, kategorizaci dat, jejich
kódování či dimenzionalizaci kategorií.
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Zakotvená teorie – teoretický úvod

Metodologických přístupů ke kvalitativnímu výzkumu existuje relativně nemalá
skupina. Jednou z nejpropracovanějších a nejosvědčenějších kvalitativních metod,
kterou je možné použít při studiu mediálních textů je právě metoda zakotvené teorie.
Tuto metodu, jež od druhé poloviny 60. let minulého století rozvíjeli sociologové
Anselm Strauss a Barney Glaser (v knize The Discovery of Grounded Theory, 1967)
jsme nejen z tohoto důvodu zvolili jako nejvíce vhodnou pro námi nastolené výzkumné
téma.
Vlastní analýza metodou zakotvené teorie byla zpracována zejména na
teoretickém základu knih Thomase Lindlofa a Bryana Taylora: Qualitative
Communication Research Methods (2002) a práce Anselma Strausse a Juliet Corbinové:
Základy kvalitativního výzkumu (1999), která je detailní metodickou příručkou při
aplikaci kvalitativního výzkumu prostřednictvím zakotvené teorie.
K metodě zakotvené teorie Strauss a Corbinová poskytují následující definici:
„Zakotvená teorie je teorie induktivně odvozená ze zkoumání jevu, který
reprezentuje. To znamená, že je odhalena, vytvořena a prozatímně ověřena
systematickým shromažďováním údajů o zkoumaném jevu a analýzou těchto údajů.
Proto se shromažďování údajů, jejich analýza a teorie vzájemně doplňují. Nezačínáme
teorií, kterou bychom následně ověřovali. Spíše začínáme zkoumanou oblastí a
necháváme, ať se vynoří to, co je v této oblasti významné.: (Strauss, Corbinová 1999,
str. 14)
Princip využití zakotvené teorie je založen na induktivním přístupu, kdy dochází
k vytváření obecných teorií ze souboru konkrétních analyzovaných případů či dat.
Obecně se tedy do výzkumu nevstupuje s předem definovanými kategoriemi, ale právě
tyto kategorie jsou tvořeny jako výstup vlastního výzkumu. V porovnání s kvantitativní
obsahovou analýzou má tato metoda potenciál poskytnout mnohem komplexnější a
ucelenější výstup k předmětu výzkumu, a to zejména z důvodu zapojení lidského
faktoru a zahrnutí lidské zkušenosti.
Zaměření zakotvené teorie je primárně koncipováno pro analýzu lidského
chování v nejrůznějších kontextech, z tohoto důvodu bude pro účely toho výzkumu její
praktická část částečně přizpůsobena.
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Zakotvená teorie – metodologie

Kvalitativní metoda zakotvené teorie provádí kombinací tří vzájemně se
prolínajících fází kódování. První fází šetření je kódování otevřené, ve kterém se
výzkumník seznamuje s analyzovanými podklady a jevy obsažené v analyzovaných
materiálech seskupuje do kategorií.
V druhé fázi axiálního kódování je na základě identifikace vazeb mezi
kategoriemi tvořen paradigmatický model. Závěrečnou fází celé metody je fáze
selektivního kódování, kdy dochází k integraci výsledků a interpretací získaných
v průběhu předchozí fáze a volbě centrální kategorie, která je základní stavebním
kamenem pro tvorbu konečné teorie, tzv. analytického příběhu. Významnou skutečností
je to, že během těchto analytických operací jsou „nejprve jevy dekontextualizovány (tzn.
vytrženy z původního umístění)) a poté rekontextualizovány do soustav kategorií pomocí
určitých logických výroků – příčinných, asociativních, typologických, booleovských
atd.“ (Lindlof – Taylor 2002: str. 232) Metoda zakotvené teorie je uzavírána popisem
procesu, tedy dynamikou vývoje zkoumaného tématu v čase, reakcí na tyto změny a
zpětně jejich vlivem na předmět analýzy.
Pro účely tohoto výzkumu budou využity pouze dílčí postupy zakotvené teorie,
konkrétně postupy otevřeného a axiálního kódování. Další analytické stupně budou
ponechány mimo záběr této výzkumné práce, jak již bylo uvedeno v odstavci
věnovaném cílům analytické části této práce. (viz. kapitola 2.1.1) V rámci postupů
zakotvené teorie tedy není cílem této práce tvorba samostatné teorie. V oblasti
kvalitativní obsahové analýzy vybraných článků je cílem této práce shromáždění,
konceptualizace a kategorizace dat prostřednictvím otevřeného kódování a následná
identifikace souvislostí mezi vzniklými kategoriemi či subkategoriemi ve fázi axiálního
kódování.
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3.1.3 Výběr vzorku pro kvalitativní analýzu
Vlastní výběr populace článků pro účely analytické části byl proveden v
mediálním archivu Newton Media. Na základě snahy o postihnutí základního a
relevantního souboru článků byla zvolena podmínka současného výskytu klíčových
pojmů „Řecko“ a „krize“ ve všech jejich odvozených tvarech v jakékoliv části článku.
Tato kombinace klíčových pojmů byla zvolena na základě srovnání s dalšími
variantami, které neposkytovali dostatečné množství a relevanci článků vhodných ke
kvalitativní analýze článků.
Na základě takto stanovených kritérií výběru byl ve sledovaném období
identifikován celkový počet 1 072 článků. Vzhledem k tomu, že metoda zakotvené
teorie předpokládá průběžné shromažďování článků do momentu teoretického nasycení
vzorku, probíhala kvalitativní analýza článků základního identifikovaného souboru do
momentu teoretického saturace, kdy již v článcích nebyly objevovány žádné nové
kategorie jevů.
Stanovení výběrového vzorku článků pro kvalitativní analýzu je úzce spojené
s určením vhodné metody přístupu k analytickému čtení mediálních textů. Vzhledem
k rozsahu základního souboru byl pro výběr článků ke kvalitativní analýze zvolen
přístup přehledového čtení Tento přístup je jedním ze dvou přístupů uváděných
Anselmem Straussem (Strauss 1987), druhým přístupem je podrobné čtení a kódování,
které je časově náročnější, čímž je omezena jeho vhodnost pro zpracování vyššího
množství textů.
Metoda přehledového čtení byla zvolena pro výběr článků ze základního
souboru, tak aby byla zajištěna vhodnost článku pro kvalitativní analýzu kódováním
pomocí podrobného čtení. V případě prvotního identifikování a zajištění saturované
sestavy kategorií, případně rámců vstupujících do kvantitativní analýzy, bylo využíváno
jedné ze základních metod zakotvené teorie a to postupu opakovaného čtení.
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3.1.4 Výsledky kvalitativní analýzy
Na základě realizované kvalitativní analýzy bylo identifikováno celkem šest
hlavních kategorií s relativně obsáhlou strukturou rozvíjejících kategorií. Těmito
kategoriemi jsou kategorie vztahující k příčinám vzniku a vlastním dopadům řecké
finanční krize. Dalšími kategoriemi jsou problematika Evropské unie, kategorie
politických jednání, poskytnuté pomoci a také české mediální domestikace4 řecké
krize
Tyto kategorie, které zachycují obecné jevy, vlastnosti a souvislosti řecké krize,
byly vytvořeny na základě provedení fáze axiálního kódování. Prostřednictvím
identifikace vztahů a souvislostí byla provedena integrace jednotlivých kategorií z
otevřeného kódování a byl vytvořen systém šesti hlavních kategorií a subkategorií.
Jedním z cílů kvalitativní analýzy bylo sestavení paradigmatického modelu
tématu řecké krize v českých médiích. Modelu, který umožní pochopit médii vytvářený
systém vztahů mezi jednotlivými kategoriemi. Postupnou tvorbou a seskupováním
jednotlivých kategorií a subkategorií jsme došli ke zjištění, že pro dané téma je vhodné
určit dva ústřední jevy interpretace tématu českými médii. Tato duplikace ústředních
jevů je spojena s vytvořením dvou nezávislých paradigmatických modelů, které se
kolem těchto ústředních jevů vyskytují a naznačují tematické rozštěpení interpretace na
dva základní směry.
První z těchto modelů systému vazeb je ústřední jev vycházející z mediální
perspektivy finanční krize jako zahraničně politického tématu. V této perspektivě se
bude možné blíže seznámit s komplexním systémem vztahů jednotlivých kategorií,
který je médii konstruován okolo ústředního jevu politického konfliktu/sporu
jednotlivých aktérů událostí řecké krize.
Druhým ústřední jev analyzovaných článků byl stanoven v souvislosti s existencí
systému vztahů kategorií provázaných k mediální perspektivě českého předvolebního
boje. V této rovině bude popsán systém vztahů, které jsou tvořeny mezi jednotlivými
kategoriemi a ústředním jevem, kterým bylo v tomto případě ohrožení České
republiky bankrotem. Tedy kategorie, která se stala předmět mediální i politické
interpretace právě v období vrcholící krize a také české předvolební kampaně.

4

pojem domestikace je vysvětlován jako tendence médií "vztahovat globální otázky bezpečnosti, jichž se
obě témata týkají, k vnitropolitické situaci v České republice či obecně k českému kontextu, a to i v
případech, kdy je takové umělé vytváření zpravodajské hodnoty blízkosti velmi nápadné" (NečasVochocová, 2011, str. 33)
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Přehled identifikovaných kategorií:

V této části práce je přistoupeno k detailnímu popisu a charakterizaci
identifikovaných kategorií. Tyto kategorie jsou prezentovány v členění dle výstupu
axiálního kódování, ve kterém bylo ve výzkumné části identifikováno celkem šest
hlavních kategorií.

3.1.4.1.1 Kategorie vztahující se k příčinám vzniku finanční krize v Řecku
Touto hlavní kategorií se rozumí mediální texty nebo jejich části, které se
zabývají a vztahují k souboru pravděpodobných i méně pravděpodobných příčin vzniku
řecké finanční krize. V rámci analyzovaných článků byly ve velké většině prezentovány
v textech explicitním způsobem.
Kategorie příčin vzniku krize lze rozdělit na hlavní subkategorie – vlastní
odpovědnost Řecka za finanční problémy země a odpovědnost ostatních za finanční
problémy země. Toto rozdělení akcentuje dvě základní kauzální perspektivy tématu
příčin vzniku krize.
V závislosti na perspektivě autora, umístění článku v úseku analyzovaného
období i zaměření daného článku jsou tyto subkategorie dále rozvíjeny dalšími
kategoriemi zahrnující konkrétní události, prezentované jako příčiny vzniku řecké krize.
Kategorie vlastní odpovědnosti Řecka je ve většině textů autory dále
rozebírána a rozvíjena dalšími subkategoriemi, kdy jsou čtenáři předloženy argumenty
podporující tuto skutečnost. Zveřejňování falšovaných a nepravdivých informací je
nejintenzivněji prezentovaná kategorie, kterou novináři neopomínají nejčastěji
zdůrazňovat. Touto kategorií se autoři odkazují k počátku medializace řeckých
problémů a zdůrazňují podíl řeckého státního aparátu při vlastním vzniku krize.
LN 2.2.2010: „Poté co Řekové několikrát zfalšovali ekonomické statistiky a dostali se podvodem
i do eurozóny, už v Bruselu nikdo řeckým číslům nevěří. Bruselští úředníci se obávají, že na základě
řeckých čísel nebude možné kontrolovat plnění úsporného plánu.“

Motiv populismu řeckých politiků a s tím spojeného předimenzovaného
systému

sociálních

dávek

je

jednou z

kategorií,

poskytujících

vysvětlení

k dlouhodobému směřování k hlubokým dluhovým problémům, u které se často
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vyskytuje paralela s nastavením sociálního systému v ČR a úroveň důchodů. S vlastní
odpovědností Řecka je v textech prezentována kategorie parametrů státního sektoru přezaměstnanost a s tím spojená vysoká nákladovost státního aparátu, zobrazována
jako hlavní překážka efektivního využívání státních prostředků. Nejsilnějším
argumentem vlastního přičinění Řeků ke vzniku krize je bezpochyby kategorie
neochoty a zobrazované praktické neschopnosti Řeků žít na skutečné životní úrovni.
Tyto argumenty, ačkoliv ne tak frekventované, zobrazují řeckou krizi jako odraz
charakteru řeckého obyvatelstva a jeho požadavků na fungování státu.
MF 5.5.2010: „Řekové žili dlouho na dluh, který nepřiznávali, a nyní za to musí platit. Ačkoliv
před Bruselem vlády několikrát falšovaly účetnictví, podařilo se domluvit mezi 15 zeměmi eurozóny
půjčku na splátky dluhů spolu s Mezinárodním měnovým fondem, který má i osvědčené „léčebné
reformní“ postupy.“

LN 6.5.2010: „Příplatek za časté hledění na počítačový monitor, za chození do schodů či za
včasný nástup do práce. O výhodách řeckých státních zaměstnanců se zkrátka vyprávějí legendy. Ať už je
to s těmi absurdními příplatky jakkoli, faktem je, že pracovat pro státní sektor v Řecku bylo až dosud
synonymem nebývalého blahobytu.“

Kategorie odpovědnosti ostatních zobrazující Řecko jako oběť je v porovnání
s kategorií řecké odpovědnosti za své problémy v českých článcích významně
v minoritě a vyskytuje se zejména v případě, kdy autoři článků dají prostor komentáři
situace levicově či pro-řecky orientované osobnosti. Role Evropské unie a jejich
politických zástupců, dohromady se společnou měnou euro je kategorií, která pokud je
v článcích prezentována, tak slouží jako základní rámec příčin, které Řecko do krizové
situace přivedly. Evropská unie svojí politikou a svými požadavky, které Řecko muselo
plnit. Společná měna euro tím, že prakticky zamezila možnosti realizovat ekonomické
kroky bránící bankrotu země (např. devalvace domácí měny), kde se významný prostoru
dostává názorům tehdejšího prezidenta České republiky Václavu Klausovi.
HN 28.4.2010: „Skutečná příčina této tragédie není racionální nebo neracionální hospodářská
politika v Řecku, ale euro, které tuto tragédii způsobilo,“ uvedl prezident, který je známý svým skeptickým
postojem ke společné evropské měně.“
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odpovědnosti

amerických

poradenských bank, jejichž úloha měla být v pomoci řeckému státu ve zvládnutí výše
dluhů, v důsledku však vedla ke zhoršení podmínek vznikající krize. Jako samostatnou
kategorii, kterou byla zejména pro většinu politických aktérů řešení krize prezentována
jako palčivé téma, je možné zařadit zobrazení ratingových agentur a jejich krok
snížení ratingu Řecka do spekulativního pásma, jenž ve svém důsledku znemožnil
Řecku možnost reinvestice vlastního dluhu ze strany veřejného finančního trhu.
S předcházející kategorií přímo spojená ztráta důvěry finančních trhů je zobrazována
jako reakce na informace o krocích řecké vlády, evropských politických představitelů či
ratingových agentur, kdy je tedy tato kategorie důsledkem těchto kroků, ale zároveň je
příčinou překážkou možnosti řešení vlastního problému.
LN 28.1.2010: „Řecko se dostalo do těžkých potíží se zadlužením na konci loňského roku, kdy mu
kvůli odhalením výrazně vyšších rozpočtových deficitů snížily úvěrová hodnocení všechny tři hlavní
světové ratingové agentury.“
HN 23.4.2010: „Řecko tak ztrácí i poslední zbytky důvěry mezi investory, kteří mu pomáhají
financovat dluhy v celkové výši přesahující 273 miliard eur. Svědčí o tom krok agentury Moody’s, která
Řecku včera zhoršila rating, tedy „známku“ vyjadřující jeho důvěryhodnost coby dlužníka.“

3.1.4.1.2 Kategorie vztahující se k dopadům finanční krize v Řecku
Touto hlavní kategorií se rozumí mediální texty nebo jejich části, které se
zabývají a vztahují k široké škále hospodářských, finančních i ekonomických dopadů,
které řecká finanční krize v průběhu analyzovaného období implikovala jak pro Řecko
samotné, tak pro ostatní země, politická uskupení i společnou evropskou měnu. V rámci
analyzovaných článků byly ve velké většině tyto dopady prezentovány explicitním
způsobem.
Prezentace dopadů krize na jednotlivé subjekty evropské a světové ekonomiky
byla jednou z nejvýraznějších kategorií, na kterou se novináři v daných textech
zaměřují. V rámci struktury těchto dopadů lze identifikovat několik základních
kategorií, které jsou využívány. Těmito kategoriemi jsou hospodářské a ekonomické
dopady, dopady na finanční trhy, dopady na Euro.
Kategorii
k zobrazení

hospodářských

a

ekonomických

dopadů

zejména negativních důsledků, která jsou

využívají

média

konkretizovány skrze
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subkategorie důsledků pro Řecko (úspory, škrty v sociálních dávkách, úspory, snížení
mezd státních zaměstnanců), státy Evropské unie (ohrožení bankovního sektoru,
ekonomiku eurozóny), Českou republiku konkrétně (česká koruna, emise dluhopisů,
výsledky obchodní bilance) a také subkategoriemi důsledků na ostatní státy, zejména J
Evropy jako jsou Itálie, Španělsko a Portugalsko.
MF 6.5.2010: „Evropská ekonomika je však příliš propojená a řecké problémy začínají mít
nepříjemné dopady i na ni. Dolů šly akcie bank, které v Řecku investovaly. Oslabila i česká koruna a
polský zlotý. A začal nebezpečně sílit strach, že podobně jako Řecko by mohly skončit další země v
Evropské unii, třeba Portugalsko, Španělsko nebo Irsko.“

V analyzovaných textech kategorie dopadů na finanční trhy akcentuje dopady
vývoje situace na výši úrokových měr, zejména řeckých dluhopisů. Dopady na finanční
trhy zahrnují zejména reakci těchto trhů na jednotlivé ekonomické, sociální a politické
události, které ve sledovaném období ovlivňují kritickou situaci Řecka, zejména
v oblasti evropských snah o řeckou záchranu. K finančním trhům je převážně
odkazováno obecně, kde postavy investorů jsou v mediálních textech prezentovány
zcela minimálně.
Trhy jsou prezentovány, jako rozhodující aktér celého procesu záchrany či
bankrotu, ke kterým se politici obrací ve snaze o uklidnění situace a zmírnění
negativních důsledků, zpodobněných narůstající rizikovou přirážkou řeckých dluhopisů.
HN 11.5.2010: „Cílem je jediné: přesvědčit spekulanty, že Evropa nenechá žádnou zemi přinejmenším v rámci eurozóny - padnout. A doufat, že trhy se uklidní, úroky opět poklesnou a Řecko,
Španělsko nebo Portugalsko seženou peníze volně na trhu, což by znamenalo, že žádnou pomoc z Bruselu
či Berlína nebudou potřebovat.“

Kategorie textů zabývající se dopady krize na společnou měnu euro (měnové
kurzy), u které jsou zobrazovány vazby Řecka na společnou evropskou měnu a
spojitost řeckých problémů s poklesem měnového kurzu v situaci prohlubujících se
problémů i v případě garantované pomoci ze strany Evropské unie.
LN 11.2.2010: „Pochybnosti, zda Řecko potřebné peníze sežene a zda je bude poté schopno
splatit, podlamují důvěryhodnost společné evropské měny euro. Euro díky tomu oslabuje.“
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HN 26.3.2010: „Okamžitým posílením kurzu eura reagovaly včera trhy na zprávu, že
francouzský prezident a německá kancléřka se shodli na podmínkách, jak v případě nouze pomoci Řecku.
Podmínkou pomoci je lepší dohled nad dodržováním rozpočtových pravidel.“

3.1.4.1.3 Problematika Evropské unie
Touto kategorií se rozumí mediální texty nebo jejich části, které se zabývají
řeckou finanční krizí jako systémovou krizí celé Evropské unie s mnoha politickými
důsledky

pro

současnost

i

budoucnost

fungování

Evropské

unie.

V rámci

analyzovaných článků byla tato problematika prezentována explicitním způsobem.
Po dokončení analýzy článků bylo zřejmé, že média tuto kategorii používají
k zařazení řecké krize jako pouhého dílku do skládačky daleko většího problému, a tím
bylo budoucí fungování Evropské unie. Zatímco některá média se věnovala řecké
krizi jako systémovému funkčnímu problému Evropské unie, kdy dochází k porušování
základních smluvně ukotvených pravidel Evropské unie, což do jisté míry ohrožuje její
budoucí fungování, jiná se zabývala transformací řecké krize v krizi Evropských hodnot
a principů existence Evropské unie (např. otázka vystupování států z eurozóny).
MF 11.2.2010: „Je to poprvé v jedenáctileté historii eura, kdy se některá ze zemí platících
společnou evropskou měnou dostala na pokraj krachu, a ostatní členové eurozóny teď řeší, jak se s
takovou situací vypořádat.“

Média využívající zobrazení řecké finanční krize jako politického problému
staví linii přesunu klíčových otázek z oblasti ekonomické do oblasti politického
rozhodování a vyjednávání. V tomto kontextu přestávají média řeckou finanční krizi
prezentovat jako krizí ekonomickou, ale krizi politického charakteru.
Právo 25.3.2010: „Řecké křeče jsou pro Berlín také šancí k přitvrzení disciplíny v eurozóně,
která si ještě před pár lety svá vnitřní pravidla rozvolňovala – dokonce se souhlasem SRN, jež měla sama
problémy.“

3.1.4.1.4 Politická jednání
Touto hlavní kategorií se rozumí mediální texty nebo jejich části, které zobrazují
politická vyjednávání, postoje, spory a různorodost prvků motivace jednotlivých aktérů,
které byly průběhu sledovaného období řecká finanční krize médii v rámci
analyzovaných článků prezentovány jak explicitním, tak implicitním způsobem a
z daného textu vyplývala.
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Tato kategorie prezentuje politický konflikt v přístupech jednotlivých aktérů
k přístupu řešení řecké krize. Německo, ve většině článků zosobněné kancléřkou
Angelou Merkelovou, je zobrazováno jako zastánce tvrdé cesty, odmítání a neochoty
poskytnutí

pomoci. Souhlas s poskytnutím

pomoci je podmiňován

tvrdými

podmínkami zpodobňujícími trest a vytvoření exemplárního příkladu pro ostatní
problémové země Evropy.
LN 1.3.2010: „Zatímco evropští lídři vyslovili Řecku podporu, jak se eurozóna skutečně zachová,
to bude záležet hlavně na Německu. To je největším členem eurozóny, a tedy i klíčovým hráčem. Německo
je v rámci eurozóny považováno za ostrov stability celého hospodářského bloku, právě Německo ale
otevřeně dává najevo, že představa finančně pomoci Řecku se mu nelíbí.“

Na straně druhé je zobrazováno Řecko, odmítající přímou pomoc ve snaze
vyřešení problémů vlastními silami, bez pomoci Evropské unie, Mezinárodního
měnového fondu či ostatních evropských států. Řecký politický postoj není definován
snahou o zisk pomoci, ale zejména snahou o zisk důvěry, díky čemu se mezi
jednotlivými médii rozšířilo pojmenování řecké krize jako „krize důvěry“. Řecká snaha
o znovuzískání důvěry je podkopávána obrazem protestů řeckých odborů a
obyvatelstva, které jsou důsledkem pocitu křivdy a oběti v rámci probíhajících
úsporných kroků řecké vládě ve snaze o záchranu země před bankrotem.
Dalším aktérem, který je prezentován v kategorii politických jednání, je
Evropská unie. Političtí představitelé EU vstupují do jednání o řešení krize z pozice
nejvyšší pozice a se snahou o co nejrychlejší vyřešení situace, zdůrazňování
bezpodmínečné záchrany Řecka a zachování jeho členství v Evropské měnové unii. Ze
strany evropských představitelů je nejčastěji prezentována kategorie naléhavosti, se
kterou je situaci nutné řešit. Na základě těchto subkategorií je v mediálních textech
často implicitně prezentována nejednotnost, nerozhodnost a celková nekompaktnost
unie při řešení zásadních otázek budoucnosti evropského prostoru.
Právo 26.1.2010: „Evropská unie zatím nehodlá Řecku finančně pomoci. Podle dalšího
představitele ECB Josého Gonzaleze-Parama je představa o podpoře absurdní. Finanční injekci ale
odmítají i sami Řekové.“
MF 24.3.2010: „Jenže to přijde Atény draho: vinou váhání europolitiků vyrostl včera úrok u
desetiletého řeckého státního dluhopisu na 6,44 procenta ročně. Němci si například na stejný dluhopis
půjčují jen za 3,25 procenta.“
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3.1.4.1.5 Pomoc Řecku – možnosti, podmínky, plnění
Touto kategorií se rozumí mediální texty nebo jejich části zabývající se
variantami možné pomoci, velikostí, podmínkami poskytnutí, jejich plnění a samotnou
účelností zobrazovanou v analyzovaných článcích ve sledovaném období. V rámci
analyzovaných článků byla tato problematika prezentována explicitním způsobem.
Kategorie pomoci byla často spojována s politickými jednáními, kdy formy a
varianty pomoci byly předmětem konfliktů mezi jednotlivými stranami. Zobrazování
kategorie pomoci mělo v mediálních textech ustálenou strukturu zahrnující tematické
subkategorie stanovené podmínkami, jimž Řecko musí pro svoji záchranu dostát.
MF 12.2.2010: „Nejmocnější evropské země a pár dalších se přihlásily k tomu, že pomohou
Řecku stojícímu před bankrotem. Nebude to zadarmo. Tyto státy budou požadovat kontrolu nad řeckou
rozpočtovou, ale i celou hospodářskou politikou.“

V dalších textech bylo prezentováno hodnocení jejich plnění, kde jsou uváděny
jak řecké úspěchy v plnění, tak jejich neochota a celková neschopnost řešení situace.
Samostatnou subkategorií v rámci poskytnuté pomoci je nákladovost pomoci, která
v průběhu zkoumaného období se více jak ztrojnásobí a médii je přikládána tato
skutečnost za vinu evropské nerozhodnosti a neschopnosti zmiňovaných v předchozí
skupině kategorií.
Právo 24.4.2010: „Třířádkovým dopisem požádalo včera Řecko o pomoc při svých finančních
potížích. Každé písmeno tohoto dopisu má cenu stovek milionů eur.“

Dalšími subkategoriemi, které jsou v návaznosti na přechozí body v médiích
prezentovány lze uvést zobrazování nefunkčnosti a faktické nemožnosti účelné
pomoci, která má vycházet z několikaměsíčních neúspěšných jednání o nastavení
účinné pomoci.
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3.1.4.1.6 Mediální domestikace řecké krize
Touto hlavní kategorií se rozumí mediální texty nebo jejich části, které se
zabývají vztahem řecké finanční krize a České republiky na vnitropolitické tematické
úrovni. V rámci analyzovaných článků byly tyto implikace pro české kulturní prostředí
ve velké většině prezentovány v textech jak explicitním, tak implicitním způsobem.
Jedním z klíčových poznatků je skutečnost, že v analyzovaných textech je
možné sledovat rozštěpení této kategorie na dvě významné skupiny subkategorií, které
se odlišují charakterem vztahu k volbám do Poslanecké sněmovny ČR.
Těmito skupinami jsou subkategorie s přímo vazbou na volby do Poslanecké
sněmovny a subkategorie, jejichž vazby k volbám lze vyhodnotit jako nepřímé a
spojení s předvolební interpretací krize je na implicitní úrovni.
Do první skupiny kategorií je nutné zařadit samotnou kategorii předvolební
boje, obsahující souboje politických stran a volebních leaderů, kdo přivede zemi k
bankrotu a komu se podaří zemi od bankrotu zachránit.
Právo 18.2.2010: „Vážné finanční problémy Řecka, hlavně však způsoby, kterými by se měly
řešit, už začínají ovlivňovat také obsah a zaměření tuzemské předvolební kampaně i vystupování lídrů
českých politických stran.“

Z výše uvedené kategorie je možné dovodit klíčovou kategorii mediální
domestikace tématu. Touto kategorií je definováno ohrožení ČR bankrotem, které je v
mediálních textech prezentováno jak implicitně v rovině ekonomických souvislostí, tak
zejména v rovině vnitropolitické, názorově polarizované dimenze přijímání či
odmítání této skutečnosti.
MF 30.4.2010: „ Jsme jen pár let od situace, v jaké se nachází Řecko, nebo je to jen zbytečné
strašení? Řecko se stalo vděčným tématem české předvolební kampaně.“

Tato výše uvedená logika odpovídá zobrazovanému politickému a mediálnímu
uspořádání soupeřících stran, kdy jedna zobrazovaná perspektiva uvádí ohrožení
bankrotem jako reálné a prezentuje levicové směřování politiky prohlubování státního
dluhu mediálně zosobněné zejména stranou ČSSD, jako směr politiky „řecké cesty“,
která Českou republiku přivede k bankrotu.
Jakkoliv se pojmy „řecká cesta, „cesta do Řecka“, „pochod do Řecka“ staly
jedním z hlavních a nejčastěji užívaných hesel předvolební strategie kampaně

Pavel Tesař
pravicových

Diplomová práce
politiků,

nebyly

tyto

interpretace

33
výrazně

přejímány

žádným

z analyzovaných médií.
Právo 29.4.2010: „V české debatě o tom, proč je Řecko na pokraji státního bankrotu, varuje
pravice, že se řítíme do stejné situace, a nabízí (neo)liberální úsporná opatření. Levice to odmítá jako
„strašení“; zdroje prý ještě stále jsou. Euroskeptici, včetně prezidenta Václava Klause, pro změnu viní z
potíží Řecka společnou evropskou měnu.“

Druhá perspektiva stojící na opačném pólu mediálních textů zobrazující
ohrožení bankrotem jako neopodstatněné, nepravdivé a zjednodušuje ho na pouhé
strašení. Politika pravice, mediálně zosobněná zejména stranami ODS a TOP 09, je
zobrazována jako směr politiky poškozujících reputaci ČR na finančních trzích a
ohrožující další ekonomický rozvoj země.
Politika úspor je kategorií, která je v mediálních textech zobrazována již nejen
jako politika pravicových stran, a také i politikou levicových stran, jež dlouhodobě
politiku vyrovnaných rozpočtů neuznávají. Média prezentují a reflektují nutnou změnu
levicového politického směřování a to zejména díky Řeckem nastavenému zrcadlu
důsledků nehospodárného populistického vládnutí.
Právo 18.2.2010: „V tichosti se z ní vytrácejí jak hesla o potřebě dalšího snižování daní, tak
velkorysé přísliby sociálních výhod. Případ Řecka současně nahrává volební argumentaci pravicových
stran, které obecně hovoří o potřebě škrtů ve výdajích.“

Skupina kategorií spadajících do subkategorie bez přímé vazby na předvolební
politický souboj, tedy jevů, u kterých je spojení s předvolební tematikou prezentováno
pouze v implicitní rovině. Tato skupina zahrnuje kategorie, které se v mediálních
textech objevují jako součást procesu domestikace tématu řecké krize, přibližující téma
českému čtenáři srovnáním a souvislostmi s českým kulturním prostředím.
Řecká finanční krize je v analyzovaných textech dále prezentována jako
varování pro Českou republiku, kam nehospodárná a nezodpovědná ekonomická a
sociální politika může zemi dovést. S tím spojený je i médii výrazně prezentovaný
motiv důvěry finančních trhů v Českou republiku a její schopnost dostát svým
závazkům, ve kterém se média zabývají dalším směřováním české fiskální politiky.
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MF 30.4.2010: „Nebezpečí rychlého zadlužení spočívá v tom, že dalšímu zrychlování je těžké
zabránit. Pokud nedojde k radikálním rozpočtovým opatřením, stát válcují úroky z vlastního dluhu. Právě
výše úroků se stala posledním hřebíkem do rakve řeckých veřejných financí.“

Jako samostatnou kategorii, kterou médii využívají ve spojení s řeckou finanční
krizí je téma českého turismu a dovolené v Řecku, kdy se média zabývají jak
hrozbami, které by pro české turisty mohly vzniknout, tak výhodami, které naopak
z poklesu turistického ruchu v Řecku mohou vzniknout, a rovněž i celkovým zájmem
českých obyvatel o vycestování do Řecka.

3.1.4.2

Paradigmatický model zahraničně-politický

Ústředním jevem v mediální perspektivě nezávislého zahraničně-politického
tématu, je možné stanovit politický konflikt/spor mezi jednotlivými aktéry
participujícími na řešení řecké krize. Tento jev představuje centrální kategorii, ke které
se většina jevů vztahuje. Tento politický spor, často v implicitní rovině přesouvá důraz
z ekonomických jevů, které jsou s finanční krizí přirozeně spojeny na politickou úroveň,
ve které se střetávají odlišné politické názory představitelů značně nejednotné Evropské
unie.
Politický konflikt jako ústřední jev je tedy možné postavit do středu
paradigmatického modelu, ve kterém je výsledkem příčinných podmínek, je ovlivňován
intervenujícími podmínkami, je součástí určitého kontextu. Aktéři, kteří se zapojují do
tohoto sytému vztahů, volí strategie jednání a interakce, na základě kterých dochází ke
vzniku následků politického konfliktu.
Jako události, které ve zkoumaných textech vedou k výskytu politického
konfliktu, jsou prezentovány kategorie či subkategorie vycházející z aktuální
ekonomické či politické situace jednotlivých aktérů tohoto tématu. Hlavními aktéry,
kteří participují na řešení krize, jsou představitelé Evropské unie, řeckého státu a
Německa, zosobněného svojí tehdejší kancléřkou Angelou Merkelovou.
Mezi příčinné podmínky ústředního jevu se řadí odlišné přístupy k interpretaci
odpovědnosti za vznik krize. Přiřazování odpovědnosti za vznik krize je spojeno
s nastolenou otázkou míry nutného potrestání, která je zobrazováno jako jednou
z hlavních příčin politického konfliktu. Úloha veřejného mínění a nálad ve
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společnosti jednotlivých států/aktérů je kategorií, hraje jednu z klíčových úloh při
vysvětlování přístupu Německa i Řecka k řešení krize.
Do kontextu zobrazení politického konfliktu je možné zařadit nerozhodnost či
jednoduché odkládání rozhodnutí ze strany evropských politiků. Účelnost nutných
podmínek pomoci dále rozvíjí kontext politického střetu, když dochází k hodnocení
výsledků přijatých kompromisů v průběhu řešení krize. Poslední kategorií, která je
v modelu řazena do kontextu jevu, je kategorie jevů zobrazujících řeckou krizi jako
systémový problém Evropské unie, kdy je akcentována stránka legislativních,
právních překážek či porušování principů EU v případě poskytnutí pomoci ze strany
EU, jako tomu bylo v případě Řecka.
Soubor intervenujících podmínek zahrnuje širší a obecné podmínky, které
vstupují do mediálního systému vztahů tématu řecké finanční krize. Mezi tyto
podmínky se řadí naléhavost řešení, zobrazovaná blížícím se termínem splátky
jednotlivých částí dluhu. Dalšími intervenujícími podmínkami ovlivňující strategie
jednání jsou nepochybně kategorie reakce finančních trhů, zejména vzrůstající
nedůvěra trhů a růst rizikové přirážky řeckých dluhopisů, které dotvářejí aspekt
přítomné naléhavosti řešení situace.
Intervenující podmínkou je také kategorie ohrožení a dopadů na bankovní trh
zemí s nejvíce zainteresovanými bankami, tedy Řecka, Německa a Francie, jejichž
pozice značně ovlivňuje jejich přístup k řešení krize. Jako závěrečné kategorie spadající
do této skupiny je nutné doplnit probíhající zemské volby v Německu a silný tlak
protestů řeckých odborů, kde obě tyto kategorie jsou zobrazovány jako výrazně
intervenující podmínky ovlivňující pozici těchto aktérů.
Zakotvená teorie je metodou budování teorie orientovanou na jednání a
interakci. Právě strategie těchto činností je dalším prvkem souboru vztahů v mediálních
textech. Mezi tyto strategie se řadí konfliktní kategorie nutnosti záchrany Řecka a také
opačné strategie upřednostňující bankrot Řecka či opakující se řecké odmítání
poskytnutí pomoci. Dalšími kategoriemi ke zvládání politického konfliktu je strategie
stanovování podmínek pomoci, tlak na jejich plnění a také neutuchající snahy o
uklidnění trhů pomocí různých politických prohlášení.
Mezi následky, které jsou prezentovány ve vztahu k určitým jednáním nebo
interakcím, je možné zařadit kategorie celkové nákladovosti nutné pomoci, která za
sledované období vzrostla několikanásobně, či reakci finančních trhů, která již byla
zařazena do souboru intervenujících podmínek, jelikož úloha finančních trhů je
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prezentována v několika rovinách. Klíčovou kategorií spadající do souboru následků
jsou ekonomické důsledky na Řecko a jednotlivé státy Evropské unie včetně České
republiky. Kategorie reakce finančních trhů se v charakterizaci tohoto paradigmatického
modelu objevuje na dvou místech: jednou jako příčinná podmínka ohrožení bankrotem,
podruhé jako následek strategií jednání. Tato skutečnost vychází z významnosti této
kategorie a zejména šíři možných reakcí, které plní obě tyto úlohy.

3.1.4.3

Paradigmatický model předvolebního boje

Na základě kvalitativní analýzy mediálních textů bylo ústředním jevem
paradigmatického modelu předvolebního boje určeno ohrožení ČR bankrotem. Tato
kategorie byla určena jako centrální jev, jelikož všechny ostatní jevy mediální
prezentace tématu se váží právě k tomuto motivu. Ohrožení ČR bankrotem je možné
považovat za jeden ze základních jevů domestikace tématu českými médii. Mediální
konstrukce, která je kolem tohoto ústředního jevu vytvářena, interpretuje ohrožení ČR
bankrotem dvěma základními směry, které se protínají s interpretacemi tématu českých
politických stran.
Médii prezentovanými příčinnými podmínkami byly v analyzovaných článcích
zejména populismus řeckých politiků a štědrý sociální systém se zástupy státních
zaměstnanců, které si Řecko za několik posledních let „prosperity“ dokázalo
vybudovat. Zejména tyto prvky jsou prezentovány v souvislostech s politikou českých
levicových stran, mediálně zosobňovaných zejména stranou ČSSD a jejím předsedou,
bývalým premiérem Jiřím Paroubkem. Ekonomické důsledky krize, které v průběhu
analyzovaného období dopadaly zejména Řecko, které ve snaze o záchranu bylo nucené
přijímat drastická úsporná opatření, jsou prezentovány jako další příčinné podmínky,
které jsou zdůrazňovány v souvislosti s konstrukcí ohrožení České republiky.
Mezi vlastnosti ústředního jevu – ohrožení ČR bankrotem je několik kategorií
ekonomického charakteru, jejichž dimenze jsou v daném kontextu klíčové. První je
prezentována, oproti ostatním státům EU relativně nízká, výše českého schodku HDP.
Tento jev je prezentován velmi často ve spojení s argumentací představitelů levice. Na
druhé straně se v kontextu objevuje výrazná progrese nárůstu tohoto schodku, která se
naopak nejčastěji objevuje v souvislosti s argumenty politických představitelů pravice.
Závěrečnou kategorií, kterou je vhodné zařadit do kontextu ohrožení ČR bankrotem je
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prezentovaná aktuálnost tohoto ohrožení, kdy se média zabývají otázkou naléhavosti
přijetí případných opatření k zajištění bezpečné úrovně státního dluhu.
Příčinnými podmínkami ohrožení ČR bankrotem je možné určit reakce
finančních trhů, kde tato kategorie zahrnuje zejména důvěru trhů v české dluhopisy a
schopnost České republiky splácet své budoucí závazky. Spojení této podmínky
s předvolebním tématem je zobrazováno v rovině vítěze voleb, jehož politika bude
finanční trhy určující pro výši jejich důvěry. Jako druhou kategorií příčinných podmínek
je možné jednoznačně zařadit vývoj dopadů a vyjednávání o řešení řecké krize, které
byla zobrazována jako jeden z klíčových prvků blízkosti či vzdálenosti Řecka od
bankrotu a s tím spojeného ohrožení ČR bankrotem.
V případě strategií jednání, které mají být zaměřené na zvládání a reakci na
ohrožení ČR bankrotem, je možné rozlišit dvě protichůdné kategorie, které jsou médii
v kontextu předvolebního boje konstruovány. První z těchto kategorií je mediální
interpretace ohrožení ve vztahu s politikou ČSSD, ve které je zobrazována
nevyhnutelnost bankrotu, ke kterému by vítězství této strany Českou republiku
přivedlo – pro tento jev se v médiích ustálil pojem „řecké cesty“. Druhou kategorií
strategie jednání je protichůdná interpretace, často spojována s defenzivní obhajobou
levicové perspektivy. Zde je zobrazován vztah nebezpečí blízkosti bankrotu, se kterým
přicházejí pravicoví politici, a poškozování postavení ČR na finančních trzích. Další
kategorií spadající do skupiny strategií jednání jsou úsporná politika nové vlády, která
jsou médii zobrazována jako nutné kroky, bez ohledu na vítěze voleb.
Jako následky vztahující se k určitým jednáním či interakcím jsou médii
zobrazovaná výchozí situace, ve které dochází k upřednostnění jedné z kategorií
reálnosti ohrožení České republiky, které jsou zahrnuty v souboru strategií jednání.
Jednou z kategorií je tedy obecné akceptování skutečnosti ohrožení ČR bankrotem,
kdy média zobrazují tento jev jako fakt. Druhou kategorií je právě protipólem předchozí
- odmítnutí ohrožení ČR jako neopodstatněného, kdy média naopak prezentují
ohrožení bankrotem jako účelné zveličování situace. Další kategorií následku je reakce
finančních trhů, která je zobrazována jako klíčová kategorie určující faktický další
skutečný vývoj ohrožení ČR bankrotem. Kategorie reakce finančních trhů se, stejně
jako v případě předchozího modelu, zde objevuje dvakrát: jednou jako příčinná
podmínka ohrožení bankrotem, podruhé jako následek strategií jednání. Tato opakující
se skutečnost opět vychází z významnosti této kategorie a zejména šíři možných reakcí,
které plní obě tyto úlohy.
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3.2 Kvantitativní analytická část práce
3.2.1 Cíle kvantitativní analýzy
V analytické části této práce věnované kvalitativnímu výzkumu tématu řecké
krize byly identifikovány kategorie a subkategorie jevů prezentovaných v mediálních
textech věnovaných tomuto tématu ve vzorku vybraných českých deníků. S využitím
metody otevřeného a axiálního kódování byly identifikovány kategorie, které budou
vstupovat jako kvantifikovatelné jednotky do další analytické části této práce,
kvantitativní analýzy rámcování
V této druhé analytické části práce bude uskutečněna detailní kvantitativní
analýza rámcování tématu, jejíž výstupy by měli odpovědět na otázky týkající způsobu
médii využívaných způsobů rámcování, jejich rozdílů nebo sdílených postupů
v jednotlivých analyzovaných denících Prostřednictvím následujících analytických
postupů budou také testovány a dílčí tematické hypotézy vycházející z kvalitativní
analýzy.
Jednotlivé kategorie, které do kvantitativní části vstupují jako rámce, jenž jsou
novináři využívány k selekci a zdůrazňování určitých aspektů, byly vybrány na základě
souladu s uvedenými definicemi rámců (viz kapitola 1.2.1), vztahujícími se ke způsobu,
jakými jsou“ události a témata uspořádány a je jim dán smysl zvláště medii, mediálními
profesionály a jejich publiky“. (Reese 2007, str. 7)
Při bližším pohledu na historii rámcování mediálních textů je možné
identifikovat použití identických rámců ve zcela rozdílných tématech. Jako konkrétní
příklad lze uvést rozdělení dle Valkenburgové, Semetkové a de Vreese (1999), které je
částečně relevantní pro další části této práce.

Jejich charakteristika obecných a

opakujících se strategií rámcování rozděluje rámce na čtyři základní typy: 1) obecně
konfliktualistický rámec; 2) lidsky orientovaný rámec; 3) rámec odpovědnosti a 4)
rámec ekonomických dopadů. Tyto rámce se nazývají obecnými nebo také generickými
a je možné najít jisté paralely s rámci, které budou dále rozvíjeny.
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Na základě výše uvedeného přístupu bylo identifikováno celkem deset
samostatných rámců, vycházející ze skupiny kategorií kvalitativní analýzy, včetně dvou
rámců obsahujících rozvíjející kategorie (hledání viníků v případě kauzálního rámce a
interpretace ohrožení ČR bankrotem u rámce vnitropolitických sporů České republiky):


Kauzální rámec



Rámec PIIGS5



Rámec ekonomických důsledků řecké krize



Rámec finančních trhů



Rámec vnitropolitických sporů České republiky



Rámec společné měny euro



Rámec českého turismu



Rámec vyjednávání a politiky



Rámec fungování Evropské unie



Rámec poskytnuté pomoci EU

Vezmeme-li v úvahu obecné rámce dle dělení Valkenburgové, Semetkové a de
Vreese (1999) je zřejmé, že rámce ekonomických dopadů, finančního trhu, společné
měny euro a PIIGS spojuje jejich ekonomicko-finanční charakter. Přestože tyto rámce
vycházejí z hlavních kategorií dopadů, splňuje každý z nich základní požadavky
způsobu rámcování a pro účely zvýšení vypovídací hodnoty kvantitativního analýzy
rámcování budou kódovány jako čtyři nezávislé rámce. V rámci vyhodnocení výstupu
kvantitativní analýzy bude vztah těchto čtyř rámců detailněji analyzován.
V otázce výlučnosti rámců v jednotlivých článcích byl zvolen metodologický
přístup nedisjunktnosti kategorií v rámci jednotlivých článků. Vzhledem k výzkumnému
cíli této práce, komplexní charakterizaci rámcování tématu řecké finanční krize, je
snahou identifikovat kompletní spektrum užitých rámců, jejich strukturu a případná
charakterizace textu pomocí jednoho rámce by mohla vést k omezení komplexity a
detailnosti celého výzkumu. Volbou předpokladu disjunktnosti rámců by mohlo mít

5

PIIGS - anglická zkratka složena z prvních písmen států: Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko a Španělsko,
jež tuto zkratku, původem z finančních kruhů, získaly na základě společných charakteristik - narůstajících
rozpočtových schodků a nízkého ekonomického výkonu
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omezující vliv při identifikaci jednotlivých rámců, jako je tomu v případě identifikace
primárních a sekundárních rámců. (Entman 2010, Rodríguez 2007)
V kvantitativní části výzkumu bude, dle souladu s ustálenými metodologickými
postupy, každý individuální rámec identifikován v článku dle varianty jeho výskytu jako
nevyskytující se (0), primární (1) či sekundární (2). Na základě předpokladu
nedisjunktnosti rámců bylo i tak přistoupeno k omezení počtu kódovaných rámců v
jednom mediálním článku z důvodu zajištění porovnatelnosti a dostatečné vypovídací
hodnoty. Maximálním počtem kódovaných rámců na jeden článek byl stanoven počet tří
rámců. Detailní analýza výskytu jednotlivých rámců, jejich souboje o dominantní
postavení či komplementaritu, bude zahrnuta v analytické části kvantitativního výstupu.

3.2.1.1

Stanovení výběrového souboru dat

Vlastní výběr populace článků byl proveden v mediálním archivu Newton
Media. Identifikace základního výzkumného souboru dat byla realizována na základě
snahy o postihnutí, co možná nejreprezentativnějšího souboru článků, který by
zajišťoval dostatečnou úroveň zaměření na analyzované téma řecké finanční krize.
Na základě tohoto předpokladu byl klíčovým jevem určen výskyt pojmu
„Řecko“ a všech jeho odvozených tvarů v titulku jednotlivých článků. S využitím takto
nastaveného kritéria bylo v analyzovaném období identifikováno celkem 391 článků.
Z celkové takto identifikované skupiny článků byly vyřazeny články, které se
tématu netýkaly (celkem 20 článků, zabývajících se převážně sportovní, kulturní či
historickou tématikou), dále byly vyřazeny dopisy čtenářů, ankety, fóra, rozhovory a
duplicity (celkem 41 článků), tedy útvary, u kterých nelze jednoznačně určit autora.
Vzhledem k tomu, že by u těchto materiálů byla identifikace způsobů rámcování více
než problematická, vyžadovalo by jejich zpracování odlišný analytický přístup. Na
základě takto provedeného ověření základního výzkumného souboru článků pro
kvantitativní analýzu byl identifikován základní soubor dat o velikosti 330 článků.
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3.2.2 Metodologická východiska kvantitativní analýzy
Základní pravidla kvantitativního výzkumu stanovil Bernard Berelson, který
obsahovou analýzu definoval jako „výzkumnou techniku pro objektivní, systematický a
kvantitativní popis zjevného obsahu komunikace“. (Berelson, 1952) Základním
předpokladem této metody je možnost zaznamenávání jevů v mediálních produktech,
jejich převádění do číselné podoby a následné numerické vyjádření vzájemných poměrů
těchto jevů.
Charakter kvantitativní analýzy je často srovnáván s prvky analýzy kvalitativní,
kde například Dennis McQuail rozlišuje „kvantitativní a deskriptivní sledování zjevného
významu na jedné straně a kvalitativnější, hlubší a interpretativnější výzkum na straně
druhé“. (McQuail 1999, 306-307) Podstatným rozdílem mezi oběma způsoby je stupeň
strukturovanosti, popř. otevřenosti postupu. (Schulz 2004, str. 29) Kvantitativní analýza
vychází z dominantního paradigmatu. Tato tzv. „tvrdá“ metoda je převážně aplikována
u výzkumů mediálních obsahů o velkém rozsahu, kde je nutný identický přístup ke
každé zkoumané jednotce.
Helmut Scherer považuje kvantitativní analýzu za alternativní metodu výzkumu
k hermeneutické textové a obrazové analýze. Schererova definice zní: „Obsahová
analýza je kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický a intersubjektivně
ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky podloženého kladení
otázek.“ (Scherer in Schulz 2004, str. 30)
Je tedy možné říci, že základními atributy kvantitativní metody jsou její
strukturovanost a ověřitelnost. (Schulz 2004, str. 29) Výsledky kvantitativní analýzy
jsou tedy jednoduše prezentovatelná a verifikovatelná čísla a popisy, na rozdíl od metod
kvalitativních, u kterých bývají výsledky založeny na komplexnější interpretaci.
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3.2.3 Přehled identifikovaných rámců:
3.2.3.1

Rámec ekonomických důsledků řecké krize

V analyzovaných článcích se jako jeden z nejčastěji vyskytujících způsobů
rámcování řecké krize objevuje rámec ekonomických důsledků krize. Tento způsob
rámcování zahrnuje selekci a zdůrazňování ekonomických a hospodářských aspektů,
které jsou či se mohou stát přímým či nepřímým následkem probíhající řecké krize.
Vzhledem k výrazně ekonomickému charakteru tématu krize a jeho dopadům, bylo toto
téma v analyzovaných textech kvalitativní analýzy velmi výrazně akcentováno.
Ve vztahu k dělení rámců dle Valkenburgové, Semetkové a de Vreeseho tento
rámec plně odpovídá generickému rámci ekonomických důsledků definovaného
způsobem: „ rámec ekonomických dopadů prezentuje událost, problém či téma ve
smyslu jejich ekonomických důsledků, které budou mít na jednotlivce, skupinu, instituci,
region či zemi.“ (Valkenburgová & Semetková & deVreese 1999, str. 552)
Ekonomické dopady na Řecký stát a řecké obyvatelstvo:
Mezi primární a nejvíce akcentovaná témata tohoto subtématu je možné zařadit:
Úsporná opatření a kroky řeckého státu, kterými se snaží bojovat s kritickým stavem
státního rozpočtu a získat důvěru představitelů a investorů / Zvýšení efektivity výběru
daní a postih daňových úniků / Dopady úsporných opatření a restrukturalizace řeckého
státního aparátu /Protesty a stávky řeckých státních zaměstnanců a řeckého
obyvatelstva /Propuknutí bankovní krize v Řecku a nedůvěra obyvatelstva / Zhoršující
se ekonomická situace Řecka a prohlubující se úroveň schodku HDP / Popis výše a
vzrůstajících splátek řeckého státního dluhu, který Řecko bude muset v blízké
budoucnosti uhradit / Dopady na cestovní ruch a snahy o jeho podporu
Ekonomické dopady na Evropskou unii a evropské státy:
Ekonomicky rámcované texty se v analyzovaných článcích prakticky na stejné
hladině významnosti zaměřovaly také na ekonomické dopady pro EU či případně
jednotlivé státy, které měly vůči řecké krizi výrazněji exponovaný bankovní systém.
V rámci tohoto subtématu se tedy novináři nejvíce zaměřují na následující témata:
Negativní ekonomické dopady na eurozónu jako celek vycházející z prohlubování řecké
krize / Nebezpečná situace evropských bank disponujících ve svém portfoliu vysokým
množstvím řeckých dluhopisů / Ohrožení stability a jednoty eurozóny, skrze vysoké
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zadlužení Řecka a ostatních států, zejména jižní Evropy / Omezení růstu a stagnace
evropské ekonomiky jako jednotného společenství států / Ekonomické výhody poskytnutí
pomoci jak pro státy eurozóny, tak pro samotné Řecko
Ekonomické dopady na Českou republiku:
Důraz na ekonomické dopady řecké finanční krize na českou ekonomiku je
vzhledem k analýze realizované v českém mediálním prostředí samozřejmý. Mezi
nejčastěji zdůrazňovaná témata je možné zařadit: Dopady vývoje řecké krize na měnový
kurz české koruny / Problémy s emisí nových dluhopisů pokrývající nutné státní výdaje /
Negativní dopady na úrokovou míru českých dluhopisů / Situace českého bankovního
systému a jeho expozice (celková výše investic) vůči řecké finanční krizi / Vliv na
výsledky obchodní bilance českého hospodářství
Ekonomické dopady na světovou ekonomiku:
Dalším samostatným subtématem rámce ekonomických důsledků je téma
dopadů na světovou ekonomiku. Z výsledků kvalitativní analýzy vychází toto téma pro
česká média jako nejméně zajímavé, přesto pokud toto téma bylo akcentováno,
zabývalo se následujícími tématy: Vliv řecké finanční krize světové trhy (růst
komoditních i pokles měnových) / Popis případných ekonomických důsledků krachu na
světovou ekonomiku a trhy / Nejistota ohledně budoucího vývoje světové ekonomiky
v důsledku řešení řecké finanční krize

3.2.3.2

Rámec finančních trhů

Rámec finančních trhů jako další rámec vycházející z ekonomické podstaty
analyzovaného tématu představuje selekci a zdůrazňování tématu, jež v průběhu celého
analyzovaného období hraje jednu z klíčových úloh vlastního řešení krize. Finanční
trhy, tedy investoři a spekulanti operující na těchto trzích představují subjekty, které se
spolupodílejí na definování závažnosti a hloubky řeckých problémů. Prostřednictvím
tohoto rámce jsou dále zdůrazňovány témata vztahující se k příčinám řecké krize, a to
ztrátě důvěry finančních trhů a ratingových agentur ve schopnosti Řecka dostát svým
závazkům.
Tematicky je možné v rámci finančních trhů identifikovat selekci a zdůrazňování
následujících subtémat: Přímá reakce finančních trhů skrze pohyb rizikové prémie
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řeckých dluhopisů na prezentované úsporné kroky / Ztráta důvěry finančních trhů o
schopnosti řeckého státu dostát svým závazkům / Pochybnosti finančních trhů nad
dostatečností úsporných opatření / Nejistota finančních trhů nad dalším vývojem
jednání o záchraně Řecka ze strany EU / Hodnocení a prohlášení ratingových agentur
řeckého finančního ratingu / Snížení ratingu Řecka do spekulativního pásma ze strany
ratingových agentur / Výdělky investorů nad prohlubující se řeckou krizí – spekulativní
obchody prohlubující řecké problémy / Snahy evropských a amerických politiků o
omezení spekulací na řecký bankrot / Nedůvěra finančních trhů k ostatním státům jižní
Evropy a postupně ke všem státům Evropského kontinentu

3.2.3.3

Rámec společné měny Euro

V případě třetího rámce, který ve svém kontextu akcentuje ekonomickou
podstatu tématu, je možné říci, že texty českých médií rámcují řeckou finanční krizi
jako událost, která je úzce spjata s vývojem a stabilitou společné měny Euro. Tento
rámec byl i přes jeho nevysoký výskyt v analyzovaném vzorku identifikován a
vyskytuje se ve variantách několika subtémat:
Citlivost měnového kurzu eura na téma řecké finanční krize – reakce měnového
kurzu eura na výsledky jednání politických představitelů EU a Řecka. Vzhledem
k citlivosti měnového kurzu na jakékoliv informace týkající se řeckého tématu, jsou
poklesy měny popisovány jako dopad většiny negativních zpráv a informací.
Ohrožení stability eura – česká tištěná média informují o řecké krizi jako
skutečnosti, jež ohrožuje celkovou stabilitu eura. U tohoto tématu je nestabilita eura
charakterizována jako jedno z hlavních nebezpečí budoucího negativního vývoje řecké
krize.
Oslabení důvěry v euro – prohlubující se řecké problémy a bezvýchodnost
politických jednání jsou dávány do souvislostí s oslabováním důvěry ve společnou
evropskou měnu, což se projevuje v propadu jejího měnového kurzu.
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Rámec PIIGS

Dalším rámcem balancujícím na hraně ekonomických souvislostí je rámec
PIIGS. Tento rámec vychází z principu řecké finanční krize zobrazované jako možné
„infekce, rozbušky či dominového efektu“, který se může přenést na ostatní, zejména
jihoevropské státy, z toho důvodu byl také zvolen název tohoto rámce PIIGS.
Rámcováním tématu prostřednictvím tohoto rámce popisují novináři řeckou krizi
jako předstupeň dalších problémů a možný počátek větších a závažnějších problémů.
Vysledována byla tato podtémata: Hrozba rozšíření finanční krize na další státy
nedodržující rozpočtou odpovědnost / Zobrazování států Portugalsko, Španělsko a Itálie
jako dalších zemí, do kterých by se finanční krize mohla „rozšířit“ / Konkrétní problémy
jednotlivých států J Evropy s růstem rozpočtových schodků a ekonomickým růstem /
Dominový efekt ztráty důvěry v případě krachu Řeckého státu na ostatní země
s vysokými schodky HDP / Lehkomyslnost hospodářské politiky J Evropy, jež vedla státy
s nízkou produktivitou práce k zadlužení státu ve jménu ekonomického růstu / Jednotlivé
kroky států PIIGS v reakci na obavy trhů o jejich budoucí schopnost dostát svým
závazkům.

3.2.3.5

Rámec vyjednávání a politiky

Jedním z častých způsobů rámcování tématu je použití rámce vyjednávání a
politiky, který se v kvalitativní analýze vyskytoval napříč celým zkoumaným obdobím.
Tento rámec zahrnuje selekci a zdůrazňování politických aspektů tématu, zejména
stálých a opakujících se jednání politických představitelů jak na úrovni Evropské unie,
jednotlivých států, tak dokonce na úrovni vnitrostátních politických debat. Situace, ve
které se Řecko ocitá, vede k širokým politickým jednáním s častými konflikty zájmů
jednotlivých stran.
V případě informování o řecké finanční krizi v českých denících se rámec
vyjednávání a politiky projevuje selekcí a zdůrazňováním následujících subtémat:
Přístup a role Evropské unie
Vyjednávání řeckých politiků o situaci a případné pomoci s představiteli EU /
Veřejná mediální prohlášení vyjadřující podporu EU k úsporným opatřením ze strany
řecké vlády / Vyjednávání o možnostech pomoci v rámci Evropské unie / Neustálá
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politická jednání o systému a formě možné pomoci ze strany EU / Rozpolcenost EU
v podobě protichůdných názorů jednotlivých členských států / Postoj a prohlášení
politických představitelů vyjadřující odhodlání k vyřešení a záchraně celé situace /
Neutuchající odkládání a bezvýslednost jednání o řešení řecké krize
Přístup a role Řecka
Přísliby a prohlášení řeckých politiků k nápravě krizové situace a snižování
schodku / Vnitropolitická jednání uvnitř řeckého parlamentu o řešení situace / Politická
jednání řecké vlády s vůdci odborů organizujících protesty po celé zemi / Neutuchající
odhodlanost řeckých politiků k úsporám a řešení krize
Přístup a role Německa
Angela Merkelová jako hlavní osoba a hybatelka jednání o řešení krize a
poskytnutí pomoci / Vyostřené spory mezi Německem a zbylými státy EU v otázce
podmínek a udělení případné pomoci / Německo jako klíčový hráč při rozhodování a
přístupu EU / Bilaterální jednání Německa a Francie o poskytnutí pomoci / Negativní
postoj Německých představitelů k poskytnutí pomoci / Vnitropolitický a předvolební boj
v Německu, jenž značně ovlivňuje postoj Německa k udělení pomoci

3.2.3.6

Rámec poskytnuté pomoci

Dalším ze způsobů rámcování tématu, který se v kvalitativní části analýzy
objevuje s vysokou pravidelností, je rámec poskytnuté pomoci. Tento samostatný rámec
se je charakterizován selekcí a zdůrazňováním parametry, podmínkami a důsledky
pomoci. Základní odlišností tohoto způsobu rámcování tématu od rámce vyjednávání a
politiky je odklon od vlastního procesu vyjednávání a politické debaty o řešení řecké
krize, ale nastavení rámce pomoci jako samostatného tématu, jenž akcentuje zejména
faktické skutečnosti pomoci na rozdíl od vlastního procesu vyjednávání.
Při bližším pohledu na rámec poskytnuté pomoci byla nejvíce vybírána a
zdůrazňována následující subtémata:
Odmítání řeckých politiků jakékoliv pomoci ze strany Evropské unie / Odhodlání
Řecka pomoci si a vyřešit krizi bez jakékoliv pomoci / Odmítání evropských politiků
poskytnutí jakékoliv pomoci pro řecký stát / Podmínky, za kterých by Řecku bylo možné
poskytnout jistou formu pomoci / Sestavení plánu úspor a škrtů, který zaručí plnění
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podmínek nastavených Evropskou Unií / Vyslání evropských statistiků pro kontrolu
plnění plánu úspor přímo v Řecku / Nedůvěra v dostatečnost a plnění plánovaných
úsporných kroků / Varianty pomoci, které ze strany Evropské unie přicházejí v úvahu /
Nevyhnutelnost a naléhavost, se kterou Řecko bude muset požádat o poskytnutí finanční
pomoci / Návrh pomoci ze strany Evropské unie a MMF garantující záchranu Řecka
před krachem / Přistoupení Řecka k procesu žádosti o poskytnutí pomoci – žádost o
záchranu

3.2.3.7

Rámec fungování Evropské unie

Rámec fungování Evropské unie argumentačně vychází z porušování základních
principů a pravidel, na kterých je Evropská unie, resp. zejména Evropská měnová unie
postavena. Tento způsob rámcování řecké finanční krize zvýrazňuje zejména
systémovou stránku řeckých problémů z pohledu evropských politických a měnových
struktur.
Rámec fungování Evropské unie byl v kvalitativní části výzkumu identifikován a
i přes jeho relativně nízkou frekvenci bylo jeho zařazení do kvantitativní části
nezbytností. Oprávněnost jeho analýzy se ukáže na základě výsledků následující
analytické části. V rámci fungování Evropské unie byla selektována a zdůrazňována
následující témata: Dlouhodobé řecké porušování základních ekonomických pravidel
Evropské měnové unie / Nutnost rozšíření kontrolních mechanismů a činností Evropské
unie / Odchod Řecka a ostatních států jižní Evropy z Evropské měnové unie /
Systémovost řeckého problému v nejednotnosti měnové a fiskální politiky Evropské unie
/ Potřeba strukturálních změn ve fungování Evropské měnové unie / Nemožnost
vyloučení Řecka či jakéhokoliv jiného státu z Evropské měnové unie / Neúspěch
Evropské unie v úlohách, kvůli kterým tento politický projekt vznikal / Problémová
budoucnost Evropské unie

3.2.3.8

Kauzální rámec

Kauzální rámec jako jeden z generických rámců je obecně definován jako:
„přisuzování odpovědnosti a obviňování určitých politických institucí či jedinců”.
(Valkenburgová & Semetková & deVreese 1999, str. 551) Tento způsob rámcování
témat byl identifikován v mnoha výzkumných pracích napříč různými tématy i médii a
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je nutné říci, že téma řecké krize není výjimkou. Kauzální rámec nebo také rámec
odpovědnosti za vznik řecké krize je možné identifikovat i ve článcích českých.
V tomto případě se rámec zaměřuje na hledání příčin a viníků, kteří nesli největší podíl
na situaci, ve které se Řecko na počátku roku 2010 ocitlo.
Česká média rámcovala téma řecké krize skrze kauzální rámec prostřednictvím
selekce a zdůrazňování následujících témat:
Řecko
Historické kulturní predispozice řeckého státu – lenost, korupce, daňové úniky, /
Dlouhodobý a neudržitelný život Řeků nad vlastní poměry / Falšování a podvody při
informování veřejnosti a evropských institucí o ekonomickém stavu Řecka / Zneužívání
dotací Evropské unie a jejich ekonomická neefektivita v řeckém prostředí / Přebujelý
řecký státní aparát a soc. výdobytky „řeckého socialismu“ / Populismus a lži řeckých
politiků vůči řeckému obyvatelstvu
Ostatní subjekty
Americké bankovní subjekty, jež pomáhaly Řecku s optimalizací výše dluhu /
Spekulanti a „dravci“ na finančních trzích / Ratingové agentury, které skokově snížily
hodnocení kredibility řeckých dluhopisů / Ztráta důvěry finančních trhů, která vedla ke
skokovému zvýšení úrokové míry řeckých dluhopisů / Společná měna Euro, která
způsobila neřešitelnost krizové situace / Evropští politici, kteří o negativním vývoji
věděli a podporovali další zadlužování

3.2.3.8.1

Dimenze rámce: Kdo nese hlavní odpovědnost za

vznik krize?
Zařazením kauzálního rámce bude možné prostřednictvím kvantitativní analýzy
identifkovat četnost jeho výskytu, vlastní odpovědnost a vina by však zůstala skryta.
Z toho důvodu bude u kauzálního rámce stanovena a analyzována dimenze rozvíjející
proměnné. Tato proměnná bude poskytovat informaci o tom, kterému ze subjektů
probíhající krize přikládá autor článku vinu či odpovědnost za vznik a následující
eskalaci řecké krize.
Na základě takto nastavené rozvíjející proměnné bude možné rozšířit vypovídací
hodnotu kvantitativní analýzy rámcování o rozdělení zdůrazňovaných argumentů
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odpovědnosti. Pro identifikaci dimenze rámce zdůrazňování vlastní odpovědnosti
Řecka budou použita témata identifikovaná v kvalitativní analýze, stejně jako tomu je
v případě dimenze zdůrazňující subtémata odpovědnosti ostatních subjektů.
Kvantitativní analýza rámcování tématu bude tedy obohacena o rozvíjející
proměnnou kauzálního rámce, dimenzi sloužící k identifikaci zdůrazňovaných viníků a
přisuzované odpovědnosti. Tato dimenze se bude pohybovat na číselné škále od 1 do 5
vyjadřující odpovědnost zcela na straně Řecka (1) až po odpovědnost zcela na straně
ostatních subjektů (5).

3.2.3.9

Rámec českého turismu

Specifickým rámcem, který bylo možné v kvalitativní analýze mediálních textů
dohledat, je rámec českého turismu. V tomto způsobu rámcování tématu se novináři
zaměřují na zdůrazňování tématu provázanosti řeckého cestovního ruchu a řeckéí krize.
Rámec turismu byl zvolen ke kvantitativní analýze z důvodu jeho silné dominance ve
vybraných článcích kvalitativní analýzy, přestože frekvence jeho výskytu nebyla
nejvýraznější.
Způsob rámcování skrze téma turismu odpovídá tradičně silnému postavení
Řecka jako jedné z nejoblíbenějších letních destinací českých turistů. Tento způsob
rámcování se vyznačuje selekcí a zdůrazňováním následujících témat:
Dopady krizové situace na výše cen zájezdů do Řecka pro české turisty –
postupný pokles cen v průběhu sledovaného období / Pokles zájmů českých turistů o
objednávky letních pobytů v Řecku / Zájem o bezpečnost v řeckých letoviscích
v závislosti na protestech řeckého obyvatelstva / Nejistota a nedůvěra Čechů v zajištění
bezproblémové dovolené v Řecku / Význam turistů a turismu pro Řecko

3.2.3.10

Rámec vnitropolitických sporů České republiky

Rámec českých vnitropolitických sporů vybírá a zdůrazňuje zejména témata
spojená s interpretací důsledků krize na českou politickou scénu, vládní politiku a
zejména předvolební prostředí české politické scény.
Pro odhalení konstrukce rámce českých vnitropolitických sporů (pro
jednoduchost v dalších částech práce nazývány souhrnně: rámec ČR) je nutné brát
v úvahu, že řecká finanční krize se odehrává v zemi, se kterou pojí Českou republiku
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velmi nízké obchodní vztahy a finanční zainteresovanost českého bankovního systému
na řeckém dluhu nedosahuje parametrů, ohrožujících finanční zdraví českých bank.
Důvody způsobu rámcování tématu pomocí rámce ČR je tedy nutné hledat jak v rovině
mediální, tak politické.
Tematicky a argumentačně je tento rámec postaven na zdůrazňování paralel
mezi příčinami, které přivedly Řecko do tehdejších problémů, dalším směřováním
České republiky a úrovní ohrožení bankrotem.
V průběhu kvalitativní analýzy mediálních textů byla vysledována témata, která
tvořila základ rámce ČR ve zkoumaném období:
Spory o interpretaci řecké finanční krize jako téma předvolebního boje mezi
představiteli politických stran pravice a levice / Kritika politiky zadlužování, která
povede Českou republiku do stejné situace, v jaké se ocitlo Řecko / Reakce českých
politiků na úroveň českého schodku a prohlášení směřující ke snaze o budoucí snižování
schodku / Spory a prohlášení zabývající se reálností ohrožením České republiky
probíhající řeckou krizí / Vyjádření popisující probíhající řeckou krizi jako varování
pro Českou republiku a politickým představitelům / Prohlášení politických představitelů
pravice obviňující levici z politiky „řecké cesty“ / Prohlášení politických představitelů
levice obviňující pravici poškozování České republiky a umělé snahy o manipulaci
veřejného mínění / Oslabení ochoty a odklad termínu vstupu do Evropské měnové unie a
výměny české koruny za společnou evropskou měnu Euro

3.2.3.10.1 Dimenze: Řecká krize jako argument pro a proti
ohrožení bankrotem
U velké části kvalitativně analyzovaných textů obsahujících rámec ČR, je možné
sledovat využití tohoto rámce k varování a upozornění směřované českým politikům a
občanům o hrozbě, kterou pro Českou republiku řecká krize znamená. V jednotlivých
článcích dostávají prostor argumenty, které toto tvrzení podporují, ale i ty, které jej
zpochybňují. V prostředí českého předvolebního boje byl tento argumentační spor
zobrazován jako jedno z klíčových témat parlamentních voleb.
Argumentace představitelů pravicových stran k danému tématu byla po celou
dobu jednotná a poličtí aktéři neopomněli toto téma zdůrazňovat při jakékoliv
příležitosti:
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LN 30.4.2010: „Lídr občanských demokratů Petr Nečas měl včera na tiskové konferenci dvě
síťové tašky. V té modré byl chléb, voda, banány a další potraviny. V té oranžové, dle barvy jejich
největšího rivala, bylo všeho méně a banány chyběly. Nečas se tak pokusil sugestivně ukázat, že po přijetí
levicových návrhů a plánů by se Česko mohlo dostat do podobné situace, v jaké je nyní Řecko. Tedy ke
státnímu bankrotu.“

Není překvapivé, že protikladné argumentace a reakce představitelů levicových
stran byly na podobnou perspektivu připraveny a jejich snahou bylo umístit řeckou krizi
zcela do jiné perspektivy:
Právo 5.3.2010: „Stínový ministr financí ČSSD Sobotka ale tvrdí, že taková veřejná srovnávání
mají negativní vliv na zahraniční investory, na uchazeče o české dluhopisy i na obyvatelstvo a strašení
bankrotem zhoršuje chuť spotřebitelů utrácet.“

Právo 31.3.2010: „V obdobném smyslu se do argumentů pravicových politiků opírají také
komentátoři deníku Práva: Bankrot je prý za dveřmi, budeme nové Řecko. Po něm to úslužně papouškují
ostatní kandidáti ODS. Je jim jedno, že opakováním těchto nesmyslů zemi poškozují.“

Stejně tedy jako v případě kauzálního rámce přisuzování odpovědnosti i v tomto
případě by prostá identifikace rámce ČR spojovala takto protichůdné perspektivy
rámcovaných. Na základě takto stanovených výchozích předpokladů bude v
kvantitativní analýze rovněž identifikována rozvíjející proměnná, specifikující dimenzi
rámce ČR v úrovni rozštěpené interpretace tohoto tématu.
Kvantitativní hodnocení této dimenze se bude pohybovat na číselné škále od 1
do 5 vyjadřující interpretaci ohrožení České republiky bankrotem (1) až po absolutní
odmítání této skutečnosti (5).

Pavel Tesař

Diplomová práce

52

3.2.4 Dílčí hypotézy:
V rámci kvalitativní analytické části této práce bylo vybráno celkem deset
rámců. Z celkového počtu deseti rámců je u dvou definována dimenze rozvíjející
proměnné. Na základě výstupů kvalitativní analýzy byly identifikovány následující dílčí
tematické hypotézy, které doplňují výzkumné otázky, zabývající se způsoby rámcování
tématu definované v kapitole 1.4.
1. Podíl článků neobsahujících žádný dominantní rámec bude na úrovni tří
nejčastěji užívaných dominantních rámců.
2. Jednotlivé rámce ekonomického charakteru (rámce ekonomických důsledky,
finančních trhů, PIIGS, společné měny Euro) jsou nejvíce využívány Hospodářskými
novinami.
3. Rámce ekonomického charakteru (ekonomické důsledky, finanční trhy,
PIIGS, společná měna Euro) jsou nejméně využívány v porovnání s ostatními deníky
nejméně využívány v deníku Právo.
4. Rámec ČR dosahuje vyšší intenzity využívání v komentářích nežli ve
zpravodajských článcích.
5. Rámce PIIGS a společné měny euro jsou jednotlivými médii intenzivněji
využívány spíše na úrovni sekundárních rámců článku než dominantní.
6. Využití rámce českého turismu se oproti ostatním rámcům vymezuje
nejvyšším poměrem mezi dominantním a sekundárním způsobem rámcování.
7. Při použití kauzálního rámcování převládá u všech analyzovaných médií
přisuzování viny Řecka a jeho odpovědnosti za vznik krize.
8. Při použití rámce ČR převládá u všech zkoumaných médií s výjimkou deníku
Právo interpretace potvrzující ohrožení České republiky bankrotem.
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3.3 Výsledky kvantitativní analýzy
3.3.1 Kvantitativní profil – základní soubor článků
V analyzovaném období bylo identifikováno celkem 330 článků, které splnily
kritéria výběrového vzorku (viz. kapitola 2.2.1.1) a byly obsaženy v analyzovaných
denících (Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes a Právo).
Všechny tyto články věnující se tématu řecké finanční krize splňovaly podmínku
zařazení klíčového pojmu „Řecko“ a jeho odvozených tvarů v titulku jednotlivých
článků. Dle žurnalistického typu článku bylo z celkového počtu mediálních textů
identifikováno 278 zpravodajských článků a 52 článků komentářů.
Při pohledu na výsledky četnosti výskytu článků v průběhu zkoumaného období
je možné odvodit, že téma řecké krize se do agendy českých médií výrazněji dostává
zejména na počátku měsíce dubna 2010, kdy dochází k výrazné eskalaci událostí
vztahujících se k řešení řecké krize. Od tohoto okamžiku je téma krize předmětem
zvýšeného zájmu všech analyzovaných deníků s jedinou výjimkou, a to deníkem Právo.

Graf 1: Zobrazení intenzity výskytu článků dle jednotlivých týdnů analyzovaného období

V předchozích více jak třech měsících od počátku analyzovaného období se
téma řecké krize v agendě českých médií nachází na dolních příčkách jejich zájmu. V
průměru je možné říci, že jednotlivé deníky věnovaly pozornost řeckému tématu jedním
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článkem za den. Během tohoto období je možné identifikovat celkem tři výraznější
úseky zvýšeného zájmu, těmito úseky jsou 7. týden, 10. týden a také přelom 12. a 13.
týdně roku 2010. V těchto týdnech dochází k publikování téměř dvojnásobného
množství článků, oproti ostatním týdnům sledovaného období.

3.3.2 Kvantitativní profil – média
Přistoupíme-li k analýze tématu na úrovni jednotlivých médií je zřejmé, že mezi
deníky se o téma řecké finanční krize nejvíce zajímaly Hospodářské noviny (34 %
článků) a Lidové noviny (29 % článků). Výrazněji méně se tématu věnovaly deníky MF
Dnes (20 % článků) a zejména deník Právo (17 % článků).

Graf 2: Zobrazení poměrové rozdělení článků mezi jednotlivými analyzovanými deníky

V případě Hospodářských novin bylo možné tento zvýšený zájem o dané téma
oproti ostatním deníků očekávat, vzhledem k ekonomickému zaměření tohoto média.
Na opačném pólu zájmu je zajímavé více jak poloviční počet článků v deníku Právo.
Takto výrazně nízký počet článků je relativně zajímavou skutečností, zejména vzhledem
dalším odlišnostem, se kterými se v případě deníku Právo v dalších částech této práce
můžeme potkávat. Takto nízký počet článků je možné interpretovat mnoha způsoby,
nicméně žádný z nich leze určit pomocí analýzy obsahů.
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Graf 3: Zobrazení intenzity výskytu článků v jednotlivých analyzovaných denících

Při bližším pohledu na zpracování tématu jednotlivými deníky je možné
identifikovat v rámci jednotlivých měsíců mírně rostoucí trend zájmu, který v druhé
polovině května 2010 zaznamenal prudký pokles. Jak již bylo výše uvedeno, je možné
v průběhu zkoumaného období vysledovat několik výraznějších úseků, ve kterých je
možné pozorovat nárůst zájmu českých médií. Tyto časové úseky můžete vidět na grafu
níže označené šipkami.

Graf 4: Zobrazení průběhu informování v jednotlivých denících včetně celkové intenzity v jednotlivých měsících
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První výraznější zájem o téma řecké krize přichází na počátku února, a to
zejména ze strany Lidových novin. V tomto období došlo ze strany Evropské komise ke
schválení řeckého plánu úspor za účelem snížení schodku. Další vlna zájmu, tentokrát
vedená Hospodářskými novinami, přichází přesně o měsíc později, kdy probíhalo
schvalování dalších úsporných kroků ze strany řecké vlády a současně vrcholily
protesty řeckých zaměstnaneckých odborů s tím spojené. Nejvýraznější zájem je možné
dále v průběhu 12. a 13. týdne, ve kterých probíhala nejintenzivnější jednání mezi
představiteli EU, Německa a jednotlivými státy EU o poskytnutí případné pomoci
Výrazně zhoršující se situace řeckého státu, eskalace nedůvěry finančních trhů a
probíhající evropská jednání o poskytnutí pomoci, která za několik měsíců vystoupala
do výše více, jak 100 miliard eur byla klíčová témata, která stála za nejvýraznějším
nástupem tématu v agendě českých médií v období od počátku dubna až do jeho
poklesu na konci května 2010, po schválení záchranného plánu.
Z celkového průběhu informování o tématu je možné odhalit určitý kolísavý
trend, kdy úseky zvýšeného zájmu mezi jednotlivými deníky nasvědčují závislosti
zpracování tématu zejména z pohledu zahraničně -politického tématu, kde jednotlivé
deníky reagují na vývoj vnějších událostí. Téma řecké finanční krize tedy nelze ve
sledovaném období považovat za pevnou součást agendy českých médií, u které by
proběhla určitá domestikace tématu.
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3.3.3 Kvantitativní profil – žurnalistický typ článků
Z pohledu žurnalistického typu jednotlivých článků je možné z níže uvedené
tabulky zobrazující rozdělení komentářů a zpravodajských článků mezi jednotlivými
médii vysledovat, že nejvíce názorově zaměřeným deníkem ve vztahu k řeckému tématu
je jednoznačně MF Dnes, ve které počet komentářů přesahuje 25 %. Tato skutečnost
nicméně vychází z výrazně nižšího počtu zpravodajských článků, jejichž celkový počet
odpovídá počtu zpravodajských článků deníku Právo.
Srovnání struktury analyzovaných článků je nejzajímavější zejména v případě již
zmiňovaných deníků MF Dnes a Právo. Oba tyto deníky vykazují výrazně nižší
zpravodajské pokrytí oproti zbylým dvěma. Nejvýraznější rozdíl je však v počtu
komentářů v Právu, které dohromady s celkově nižším zájmem o řeckou krizi,
obsahovalo také více jak trojnásobně nižší počet komentářů ve srovnání s ostatními
deníky. Tento výrazný nepoměr komentářů a zpravodajských článků by mohl
naznačovat omezený průnik tématu do mediální agendy komentátorů deníku Právo.

Médium

Komentář

Zpravodajství

% komentářů

Mladá fronta DNES

17

50

25%

Lidové noviny

15

81

16%

Hospodářské noviny

15

98

13%

Právo

5

49

9%

Celkový součet

52

278

16%

Tabulka 1: Srovnání rozdělení analyzovaných článků dle žurnalistického typu

Z pohledu časového vývoje distribuce komentářů je možné v průběhu
analyzovaného období sledovat relativně vyrovnaný zájem mezi komentátory
jednotlivých deníků. Tento zájem o téma řecké krize probíhá až do vyvrcholení řecké
krize v období měsíců dubna a května. Události probíhající v těchto dvou měsících vrcholící jednání o záchraně Řecka, zhoršující se situace na finančních trzích, možné
varianty možných scénářů či paralely řecké krize s vývojem České republiky, byly
výzvou pro komentátory téměř všech analyzovaných médií.
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3.3.4 Hodnocení analýzy způsobů rámcování
3.3.5 Preferované a potlačované rámce - obecně
Na základě analýzy základního souboru článků byly kvantitativně identifikovány
jednotlivé dominantní a sekundární tematické rámce vyskytující se v analyzovaných
článcích. Výsledné podíly jednotlivých rámců na celém zkoumaném vzorku poukazují
na komplexnost prezentace celého tématu, kdy žádný z dominantních rámců nedosahuje
podílu přesahujícího 20 procentní hranici.

Graf 5: Rozdělení využití dominantních rámců v analyzované populaci

Ve zkoumaném souboru článků se jako nejvíce obecně používaným
dominantním rámcem potvrdil rámec ekonomických důsledků řecké krize, jehož
intenzita využití byla prakticky na stejné úrovni s intenzitou rámce vyjednávání a
politiky, který v celkovém hodnocení zaostal pouze o necelé 1 %. Z tohoto pohledu lze
tedy hovořit o relativním „dominantním“ postavení těchto dvou způsobů rámcování
tématu na celém analyzovaném souboru dat. Výraznější prosazování těchto dvou rámců
bylo vzhledem k charakteru analyzovaného tématu očekávatelné, nicméně podíl
pouhých 30 % na celkovém počtu rámců je nutné stále brát v úvahu, hovoříme-li o
dominanci těchto dvou způsobů rámcování.
Neméně výraznou skutečností je existence více jak 16 procentního podílu
článků, ve kterých se nevyskytoval žádný dominantní rámec, čímž došlo k potvrzení
hypotézy stanovené na základě kvalitativní analýzy článků, předpokládající velmi
výrazný podíl článků bez dominantního rámcování. Tento výsledek poukazuje na
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komplexnost tématu a událostí, které byly předmětem rámcování, a podává další důkaz
o tom, že v prostředí českých médií nedošlo k prosazení jednoho dominantního rámce,
jehož využití pro rámcování řecké finanční krize by bylo charakteristické. Pro soubor
analyzovaných článků bylo charakteristické časté využití 2 až 3 rámců v jednom
mediálním textu, v řadě případů spolu dokonce soupeřil i výrazně vyšší počet rámců.
Rámce finančních trhů a poskytnuté pomoci je možné identifikovat jako
dominantní lehce nad úrovní 12% článků. Vyšší využití těchto dvou způsobů
dominantního rámcování oproti zbylým rámcům jen potvrzuje výrazné zdůrazňování
ekonomických a politických aspektů tématu.

Graf 6: Zobrazení absolutní četnosti výskytu jednotlivých rámců v analyzované populaci

Možná překvapivě oproti očekáváním se rámec hledání viníků a přisuzování
odpovědnosti ani nepřiblížil 10 procentní hranici. Tato relativně nízká úroveň
dominance kauzálního rámce mezi analyzovanými články vypovídá o příklonu novinářů
k rámcům selektujícím a zdůrazňujícím spíše prvky řeckého tématu vztahující se
aktuálnímu dění.
Tímto se dostáváme k rámci ČR, jenž je posledním z dominantních rámců, který
přesáhl 5 procentní podíl na základním souboru analyzovaných článků. Minoritní podíl
tohoto způsobu rámcování poukazuje, ve srovnání s předchozími způsoby rámcování,
na relativně nízkou úroveň deformace tématu v analyzovaných článcích, která by mohla
být interpretována v souladu s principem přibližování kulturní hodnoty tématu českému
čtenáři.
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Ostatní specifické rámce nepřesáhly v celkovém zkoumaném vzorku článků
hranici 5 % procentního podílu dominantního rámcování analyzovaných článků.
Výslednou úroveň použití těchto rámců je možné považovat v souladu s výsledky
kvalitativní analýzy rámcování, potvrzující spíše nižší frekvenci výskytu těchto rámců.

3.3.5.1

Preferované a potlačované rámce – obecně včetně

sekundárních rámců
Doposud prezentované výsledky analýzy se zabývaly pouze výsledky existence
dominantních rámců v jednotlivých článcích. Za účelem postihnutí kompletního obrazu
rámcování tématu je nutné vyhodnotit také výskyt rámců sekundárních a také rámců
v článcích bez dominantního rámce. Za tímto účelem byl sestaven a aplikován váhový
koeficient6 přepočtu dominantních a sekundárních rámců, pomocí kterého byly
kalkulovány vážené hodnoty výskytu jednotlivých rámců.

Graf 7: Zobrazení srovnání využití jednotlivých rámců při započtení váhového koeficientu 7

Na základě využití tohoto přepočtu bylo možné identifikovat trendy využití
jednotlivých způsobů rámcování na kompletním souboru článků. Při srovnání výskytu
jednotlivých rámců bez a při využití váhového koeficientu (graf 7), jsou to právě tři
nejméně využívané dominantní rámce, které vykazují nejvyšší nárůst koeficientu
6

Váhový koeficient byl sestaven, aby výsledky analýzy relevantně zachycovaly použití jak dominantních
rámců, tak rámců sekundárních či obecně nedominantních. Použití dominantního rámce je do ukazatele
započteno s váhovým koeficientem 2 a použití ostatních rámců s koeficientem 0,5. Hodnota koeficientu
udává poměr mezi absolutní hodnotou výskytu dominantních rámců a celkovou hodnotou po započtení
váhového koeficientu.
7
V grafu je možné vidět zvýrazněnou úroveň vedlejší osy v hodnotě 2 – tato hodnota dle výše uvedeného
postupu výpočtu udává nulové využití rámce v sekundární či nedominantní rovině.
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výskytu. Tato skutečnost potvrzuje tvrzení z předchozí kapitoly, že právě tyto rámce
byly v médiích využívány spíše na sekundární úrovni.
Při bližším pohledu na výsledné hodnoty jednotlivých rámců je zřejmé, že rámec
turismu se vyskytoval zejména v rovině dominantního rámce, čímž dochází k potvrzení
hypotézy z kvalitativní části této práce o výlučnosti tohoto rámce. Velmi podobně je
tomu i v případě rámce ČR, což opět naznačuje velmi nízkou úroveň využívání tohoto
způsobu rámcování mimo rovinu dominantního rámce. Rámec ČR se tedy ukazuje v
souboru analyzovaných článků jako rámec jak s nízkou intenzitou primárních rámců, ale
také s druhým nejnižším výskytem využití i na úrovni rámců sekundárních.
Za pozornost jistě také stojí potvrzení postavení rámce ekonomických důsledků,
který při započtení podílu sekundárních a nedominantních rámců výrazně potvrdil
pozici nejčastěji využívaného rámce mezi analyzovanými médii.

3.3.6 Zpravodajské a komentářové rámce
V návaznosti na předchozí analýzu preferovaných rámců v jednotlivých denících
je možné přistoupit k analýze preferovaných rámců v rozdělení článků na zpravodajské
a komentáře. Při zkoumání pozornosti, které se jednotlivým dominantním rámcům ve
zpravodajských článcích a komentářích dostávalo, je možné identifikovat několik
významných odlišností ve frekvenci způsobu rámcování.
Z celkového počtu 330 analyzovaných článků bylo identifikováno 277 článků, u
kterých se vyskytoval dominantní způsob rámcování. Z těchto článků bylo 41
komentářů a 236 zpravodajských článků, celkový podíl dominantně rámcovaných
komentářů tedy byl necelých 15%. Podíl komentářů, u nichž nebyl použit dominantní
rámec, vychází na úrovni 21 %, což je o přesně o 6 % více než je tomu v případě článků
zpravodajských (21% podíl). Tento fakt dále dokresluje potvrzenou hypotézu o
významném počtu článků bez dominantního rámce, podporovanou zejména ze strany
komentářů.
Hlavní zpravodajské rámce je možné hodnotit v souladu s výsledky předchozí
analýzy preferovaných rámců v celkovém zkoumaném souboru článků. (viz. graf 6)
Tato skutečnost je daná zejména podílem zpravodajských článků, který se ve
zkoumaném souboru článků pohybuje na 85 %. Daleko zajímavější výsledky poskytuje
analýza rámců využívaných v komentářích.
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Graf 8: Zobrazení srovnání využívání jednotlivých rámců v rozdělení na komentáře a zpravodajské články

Mezi hlavní komentářové rámce je možné jednoznačně zařadit kauzální rámec,
jehož podíl dosahuje téměř jedné čtvrtiny všech komentářů s dominantním rámcem
(v případě zpravodajských článků pouze 5 %) a v absolutním počtu dokonce přesáhl
úroveň kauzálně rámcovaných zpravodajských rámců.
Názorově orientované články oproti zpravodajským daleko více upírají svojí
pozornost směrem k rámci ČR (paralely s českou vnitropolitickou a předvolební situací)
a také rámci fungování Evropské unie. U těchto rámců dochází k výraznému nárůstu
podílu dominantního rámcování v komentářích. Výsledky využití těchto rámců,
společně s kauzálním rámce, poukazují na jejich vyšší vypovídající hodnotu v úrovni
komentářů nežli zpravodajství a v případě rámce ČR také potvrzují hypotézu o vyšším
využití rámce ČR v komentářích nežli v případě zpravodajských článků.
Při bližší analýze komentářových rámců bychom jistě objevili podstatné rozdíly
ve využívaných rámcích mezi jednotlivými médii. Pro účely této práce a dodržení určité
úrovně detailnosti bude dále rozebrán pouze rámec ČR, který je z pohledu zaměření této
práce rámcem nejdůležitějším.
Rámec ČR se v komentářích vyskytuje nejčastěji v Lidových novinách a Právu
v počtu tří dominantě rámcovaných článků. U ostatních médií se tento rámec ve
sledovaném období vyskytl v maximálním počtu jednoho článku, což značí relativní
nezájem českých komentátorů o zdůrazňování českých vnitropolitických témat.
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Výjimkou této skutečnosti je Právo, u kterého tyto tři články představují 60 %
všech analyzovaných komentářů ve sledovaném období, což naopak značí vysokou
potřebu komentátorů reagovat na aktuální vývoj dění na české politické scéně
v kontextu interpretace řecké finanční krize.

3.3.7 Preferované a potlačované rámce – srovnání deníků
Jakkoliv jsou výše uvedené trendy rámcování řeckého tématu krize platné pro
všechna analyzovaná média, je i tak při bližším pohledu na jednotlivá média možné
identifikovat výrazné odlišnosti a disproporce v jejich využívání při bližším pohledu na
jednotlivá média.
Zaměříme-li se na využívání rámců ekonomického charakteru v Hospodářských
novinách, je možné potvrdit hypotézu o dominantním postavení jak v rámci samotného
média, tak ve srovnání se všemi ostatními deníky. Využití jednotlivých rámců dosahuje
vyšších hodnot ve srovnání se všemi deník jak v absolutním, tak procentuálním
srovnání intenzity využití těchto rámců. V Hospodářských novinách se těmto čtyřem
rámcům dostává takového prostoru, že se celkovým počtem téměř vyrovnávají součtu
těchto rámců za zbylé tři deníky dohromady (HN:54 vs. Ostatní:63). Jako příklad je
možné uvést rámec společné měny Euro, který se mimo Hospodářské noviny prakticky
nevyskytuje a jedná se o nejméně využívaný rámec tématu mezi všemi médii.
V případě Hospodářských novin se ze všech dominantních rámců pohybuje
úroveň využití ekonomických rámců na úrovni 57 %, což zejména kontrastuje s 24
procentním pokrytím deníku Právo. Tento nepoměr dále potvrzuje dílčí hypotézu o
potlačení ekonomických rámců v deníku Právo, jehož novináři, mimo rámce
ekonomických důsledků, rámce ekonomického charakteru prakticky zcela nevyužívají
pro dominantní rámcování svých článků.
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Graf 9: Zobrazení četnosti výskytu dominantních rámců v analyzovaných denících

V případě Lidových novin, ve kterých se tématu dostávalo obdobné pozornosti
jako v případě Hospodářských novin, je překvapivé nejčastější využívání rámce
poskytnuté pomoci EU. Využíváním tohoto rámce se Lidové noviny asi nejvýrazněji
odlišují od způsobů rámcování v ostatních denících, ve kterých tento rámec náleží spíše
mezi rámce minoritní. U Lidových novin je možné pozorovat počátek trendu využívání
rámce ČR. Tímto trendem je zvyšující se počet a významnost rámců ČR v jednotlivých
médiích, který jde ruku v ruce se snižujícím se počtem článků věnovaných řecké krizí.
Nejvýraznějším výstupem tohoto trendu je poněkud překvapivý podíl takto
rámcovaných článků, který v Právu dosahuje až 20 %. Tento trend může poukazovat na
přímý vztah mezi zájmem jednotlivých médií o téma řecké krize a snahou o přiblížení
(domestikaci) tématu českému čtenáři.
Způsoby rámcování využívané v deníku MF Dnes se svojí strukturou velmi
přibližují rámcování tématu v Hospodářských novinách, což může naznačovat sdílené
organizační principy novinářů těchto dvou médií ve vztahu k řecké finanční krizi. I přes
tuto podobnost je možné identifikovat i rozdílné využití některých rámců, zejména již
zmiňovaného nárůstu rámce ČR a také rámce fungování Evropské unie. Rámci
fungování Evropské unie se v MF Dnes dostávalo prostor hlavně v komentářích, ve
kterých se tomuto způsobu rámcování dostává v porovnání s ostatními deníky největší
pozornosti.
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V rovině porovnávání způsobů rámcování u MF Dnes a Hospodářských novin je
nutné také zmínit nižší podíl využívání rámců finančních trhů, kterému se, vzhledem
k populárněji zaměřenému zpravodajství v případě MF Dnes, nedostává takového
prostoru jako více ekonomicky orientovaným Hospodářským novinám. Celkově je
dominantní rámcování tématu v MF Dnes možné považovat za velmi vyvážené.
V rámci kvantitativní analýzy rámcování českých deníků je možné Právo
považovat

za

určitou

samostatnou

kapitolu.

Struktura

využívaných

rámců

v analyzovaných článcích se od předchozích deníků výrazně odlišuje. Je možné sledovat
výrazné potlačení využívání rámců ekonomického charakteru, kdy součet těchto čtyř
rámců se pohybuje na úrovni 24% a zejména rámec finančních trhů u novinářů Práva
prohrává téměř na celé čáře.
Naopak nejvýraznějšímu prostoru se dostává rámci vyjednávání a politiky, kde
v zahraničním zpravodajství dochází k selekci a zdůrazňování zejména událostí
týkajících se vyjednávání a sporů zúčastněných stran jednajících o poskytnutí finanční
pomoci zadluženému Řecku. Mezi jednotlivými rámci využívanými deníkem Právo se
dostává velmi výrazné pozornosti rámci ČR.

3.3.8 Preferované a potlačované rámce – srovnání rámců
Pro zajištění kompletního pohledu na odlišnosti ve způsobu rámcování řecké
krize je nutné také zohlednit využívání sekundárních a nedominantních rámců v
jednotlivých denících. Obecné charakteristiky využití těchto rámců byly již částečně
pojmenovány (viz. kapitola 2.3.5). Pro jednotlivé deníky je však možné předpokládat
selekci a zdůrazňování odlišných témat a rámců nejen na primární, ale také na
sekundární úrovni.
Již při bližším pohledu na skupinu rámců ekonomického charakteru, je možné
identifikovat první rozdíly ve způsobu jejich využívání na všech úrovních rámcování
mezi jednotlivými deníky.
V případě rámce ekonomických důsledků je možné sledovat poměrově
vyrovnané používání tohoto rámce v nedominantní úloze mezi všemi sledovanými
deníky. Velmi podobné výsledky je možné pozorovat také v případě rámce finančních
trhů, ze kterých se však vymyká deník Právo. Již zmiňované potlačení ekonomických
rámců u Práva je provázeno vyšším využíváním právě tohoto rámce na nedominantní
úrovni. Samostatnou kategorií jsou rámce PIIGS a společné měny Euro, jenž společně
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s rámcem fungování Evropské unie dosahují nejvyšších hodnot váhového koeficientu
vyjadřující intenzitu využívání rámce na úrovni sekundárních rámců, čímž dochází
k potvrzení stanovené dílčí hypotézy o způsobu využívání těchto dvou rámců všemi
analyzovanými médii.

Graf 10: Zobrazení využití jednotlivých rámců ekonomického charakteru při započtení váhového koeficientu
v jednotlivých denících

Při celkovém hodnocení této skupiny rámců je však možné vyhodnotit, že
frekvence využití jednotlivých rámců mezi českými deníky se při započítání
alternativních a nedominantních rámců prakticky nemění a nemá vliv na celkové
výsledky srovnání trendů využití dominantních rámců mezi jednotlivými deníky.
Další skupinou rámců byly určeny rámce politických témat, u kterých je možné
pozorovat několik zajímavých trendů využívání sekundárních rámců. V případě rámce
vyjednávání a politiky, tedy druhého nejvíce využívaného dominantního způsobu
rámcování, je zřejmé, že v porovnání s rámcem ekonomických důsledků je tento rámec
ještě méně využíván jako rámec sekundární. Tato skutečnost platí pouze s výjimkou MF
Dnes, kde ovšem vyšší hodnota váhového koeficientu pravděpodobně kompenzuje nižší
frekvenci využití tohoto rámce na dominantní úrovni.
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Graf 11: Zobrazení využití jednotlivých rámců politického charakteru při započtení váhového koeficientu
v jednotlivých denících

U rámce poskytnuté pomoci se nevyskytují významnější vývojové trendy,
využití tohoto rámce na sekundární úrovni je u všech deníků téměř totožné. Rámec
fungování Evropské unie, jemuž se stejně jako rámcům PIIGS a společné měny euro
nedostalo v analyzovaných článcích vysoké pozornosti, plní v případě Lidových novin a
Práva zejména úlohu sekundárního rámce
Je zajímavé, že jak Hospodářské noviny, tak MF Dnes tomuto rámci daly větší
prostor na dominantní úrovni a úměrně tomu došlo k omezení výskytu tohoto rámce na
nedominantní úrovni.
Zbývající skupinou jsou neméně významné rámce, které se ovšem v realitě
výsledků

kvantitativní

analýzy

neukázaly

jako

velmi

frekventované.

Tato

charakteristika se vztahuje zejména ke kauzálnímu rámci a rámci ČR.
V případě kauzálního rámce platí, že tento rámec není jednotlivými deníky
využíván ani na úrovni sekundárních rámců tématu a poněkud překvapivě oproti
možným předpokladům zůstává tento rámec nevyužit. Pravděpodobně ještě více
neočekávaným výsledkem dopadlo vyhodnocení výskytu rámce ČR, kde frekvence
využití tohoto rámce na úrovni sekundárních či nedominantních rámců byla prakticky
nulová. Váhový koeficient tohoto rámce u většiny deníků dosahuje hodnoty 2, která
značí výskyt pouze dominantních rámců v analyzovaných článcích. Tato skutečnost
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může značit silné a sdílené organizační prvky tématu řecké krize, které v žurnalistickém
pojetí vyčleňují rámec ČR z ostatních tematických rámců, které jsou médii využívány.

Graf 12: Zobrazení využití samostatných rámců při započtení váhového koeficientu v jednotlivých denících

Závěrečná zmínka patří rámci českého turismu, kterému v souboru všech
analyzovaných deníků byla přiřazena nejnižší významnost, a u kterého je také možné
hodnotit výlučnost tohoto rámce ve vztahu k ostatním a jeho užívání pouze v rovině
dominantního rámcování. Tato skutečnost opět potvrzuje hypotézu stanovenou na
základě kvalitativní analýzy o výlučnosti tohoto způsobu rámcování. Výskyt tohoto
rámce ve čtyřech analyzovaných denících poskytuje oprávněnost zařazení tohoto rámce
do souboru rámců testovaných v kvantitativní části této práce.
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3.3.9 Průběh a proměny rámcování řecké finanční krize v čase
V první části hodnocení kvantitativní analýzy již byl popsán časový průběh
zobrazení řecké krize na úrovni jednotlivých článků. Byl specifikován kompletní
kvantitativní profil těchto článků včetně jejich rozdělení mezi jednotlivé deníky. V této
kapitole bude rovněž zkoumán časový průběh, ale v tomto případě časový průběh
využívání jednotlivých způsobů rámcování – jednotlivých rámců.
Vyhodnocení časového průběhu změn využívaných rámců je nedílnou součástí
analýzy rámcování, kdy lze předpokládat, že rámcování tématu se časem proměňuje a
mění se tedy intenzita využívání jednotlivých rámců. Na konci sledovaného období
může docházet ze strany médií k selekci a zdůrazňování odlišných aspektů řecké krize,
než tomu bylo na začátku sledovaného období.
Na základě těchto empirických předpokladů bylo přistoupeno k analýze proměn
rámcování v průběhu analyzovaného období. Jelikož byl ve sledovaném období
testován relativně vysoký počet deseti rámců, bylo grafické zobrazení vývoje výskytu
jednotlivých rámců relativně obtížnější k uchopení. Z toho důvodu jsem navázal na již
zavedení skupiny rámců, kde jsem rámce rozdělil na dvě základní skupiny rámců
ekonomického a politického charakteru, vyjádřeny odstíny červené modré resp. červené
barvy.

Graf 13: Zobrazení časového vývoje a intenzity využívání jednotlivých rámců ve zkoumaném období

Z grafu 13 je zřejmé, že v průběhu celého období pěti měsíců probíhal v médiích
souboj o rovinu interpretace řecké krize. Tento souboj je možné popsat jako souboj
politických a ekonomických rámců o perspektivu zobrazení řecké finanční krize
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v rovině ekonomického či politického problému. Z prvního pohledu je jasné, že rámce
ekonomického charakteru disponují mírnou, kde je ovšem nutné zdůraznit význam
Hospodářských novin s jejich téměř polovičním přínosem pro skupinu rámců
ekonomického charakteru.
Mezi tyto dvě skupiny rámců se v průběhu celého období staví kauzální rámec
(žlutý) a rámec ČR (zelený). Vzhledem k průběžnému výskytu tohoto rámce v průběhu
celého období je zřejmé, že novináři byli schopni najít paralely s českou politickou
scénou v každé fázi vývoje krize.
Z analytického pohledu hledání určitých trendů ve způsobu volby jednotlivých
rámců je možné hovořit pouze o obecné vyrovnanosti využívání jednotlivých rámců
v průběhu celého období, kde nedochází k výraznému trendu substituce některých
rámců za jiné.
Při opravdu velmi detailním pohledu by bylo možné od druhé poloviny dubna,
ve skupině politicky zaměřených rámců, sledovat mírnou substituci mezi rámcem
vyjednávání a politiky a rámcem poskytnuté pomoci. Rámec poskytnuté pomoci
dostává výraznější prostor společně s vývojem dění okolo řecké krize. Na konci
sledovaného období však oba tyto rámce jsou novináři upozaděny a ustupují společně
s celkovým poklesem článků věnujících se řeckému tématu.
V průběhu sledovaného období je možné z pohledu vývojových změn vidět dva
relativně zajímavější časové úseky. Prvním z nich jsou 12. a 13. týden, kdy novináři
v reakci na eskalaci vyjednávání o poskytnutí pomoci upozaďujíc ekonomické rámce na
úkor rámce vyjednávání a politiky. Tento úkaz je však ve sledovaném období spíše
výjimkou.
Dalším specifickým úsekem je úsek nejintenzivnějšího zájmu českých médií
v období od 17. do 20. týdne. Zajímavostí na tomto období je skutečnost, že v průměru
bylo novináři v jednotlivých týdnech využíváno celkem osm z deseti testovaných
rámců, v případě 19. týdne byly dokonce dominantně rámcovány články všemi deseti
rámci. Tato skutečnost opět jen potvrzuje komplexnost a tematickou šíři, se kterou
česká média přistupovala k volbě a zdůrazňování témat v souvislostech s řeckou
finanční krizí.
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Vyhodnocení dimenze odpovědnosti řecké krize

Do této doby byly předmětem hodnocení analýzy rámcování výstupy týkající se
úrovně využívání jednotlivých rámců, odlišnosti mezi jednotlivými médii či vývoj
využití jednotlivých rámců v průběhu sledovaného období. V kvalitativní analýze byly
identifikovány celkem dva rámce, u nichž je možné najít dimenze využití, které
umožňují odlišné, někdy až protikladné využívání těchto rámců ze strany médií.
V případě kauzálního rámce je možné sledovat využití rámce ve smyslu, zda se
jednotlivá média stavěla na stranu obviňování Řeků a Řecka samotného nebo přikládala
odpovědnost jiným subjektům a poskytovala prostor pro zobrazení Řecka jako oběti
vnějších vlivů.

Graf 14: Zobrazení využití dimenzí kauzálního rámce v jednotlivých denících

Celkové výsledky využití dimenzí kauzálního rámce (65 článků) vypovídají o
obecném příklonu k obviňování Řeků z vlastní odpovědnosti na vzniku krize, kdy této
dimenzi bylo přisuzováno celkem 57 % rámcováných článků8. Pouze 29 % článků
zdůrazňovalo odpovědnost ostatních subjektů, 14 % článků rámcovalo odpovědnost
vyrovnaným způsobem. Výjimečnému postavení se v této rovině, možná překvapivě,
dostává Právu, kde novináři v případě 57 % rámcují odpovědnost za krizi spíše na
straně ostatních subjektů a odpovědnost Řecka je zdůrazňována pouze ve 14 % všech
kauzálních rámců. Tato skutečnost vyvrací dílčí hypotézu stanovenou na základě
kvalitativní analýzy, která předpokládala, že u všech analyzovaných médií bude vina a
odpovědnost přisuzována Řecku, jako hlavnímu viníkovi situace.

8

Grafické znázornění dle specifikované číselné škály od 1 do 5 vyjadřující odpovědnost zcela na straně
Řecka (1) až po odpovědnost zcela na straně ostatních subjektů (5)
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Zajímavým zjištěním je také výsledek využití dimenzí kauzálního rámce
v Hospodářských novinách, kde na rozdíl od ostatních médií s výjimkou práva klesl
podíl rámců obviňujících Řeky z vlastní odpovědnosti za vznik krize pod úroveň 50 %.

3.3.11

Vyhodnocení dimenze ohrožení České republiky

bankrotem
V návaznosti na výsledky přisuzování odpovědnosti v otázce vzniku řecké krize
je možné pospat identický jev také v analýze dimenzí rámce ČR, ve které bylo
analyzováno celkem 28 článků obsahujících rámec ČR.
V denících MF Dnes a Lidových novinách je výrazně zdůrazňován pravicový
argument ohrožení České republiky bankrotem v případě budoucí vlády levice a její
politiky „řecké cesty“. V případě Hospodářských novin nelze hovořit o přímém
vyhrazování se proti „řecké cestě“, tak jako je tomu u MF Dnes a Lidových novin.
Hospodářské noviny ve svých článcích zdůrazňují aspekt ohrožení a varování pro
polické představitele ČR jako celku, bez odkazů na jakékoliv politické strany.
Implicitně však zdůrazňováním argumentu ohrožení České republiky podporují propravicovou interpretaci řeckého tématu a jsou z toho důvodu součástí „pravicové
dimenze“ interpretace ohrožení bankrotem.
Velmi výrazně se proti těmto deníkům staví Právo, ve kterém žádný z článků
nepodporuje tento argument a dvě třetiny článků se staví na stranu argumentace
politické levice, zdůrazňující neopodstatněnost kritického pohledu na hrozbu bankrotu.
Touto skutečností dochází k potvrzení dílčí hypotézu o rozdílném způsobu interpretace
tématu mezi Právem a ostatními deníky.
Výše zmíněný přístup Práva, odchylující se od ostatních analyzovaných médií,
stejně jako v případě přisuzování odpovědnosti, je možné interpretovat jako projev
celkově méně kritického přístupu k individuální levicové politice zadlužování, kde jsou
zdůrazňovány spíše chyby systému jako takového, a to jak v souvislosti s příčinami
vzniku krize, tak v zobrazovaných paralelách se situací České republiky.
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Graf 15: Zobrazení využití dimenzí rámce českých vnitropolitických sporů v jednotlivých denících9

V logice základních principů rámcování by, při bližším pohledu na způsob
rámcování řeckého tématu ze strany Práva, bylo možné předpokládat významně odlišné
hodnoty a organizační principy novinářů deníku Právo. O těchto skutečnostech se však
můžeme pouze domnívat. Celkově nejnižší intenzita informování o tématu řecké krize,
využívání rámce odpovědnosti a rámce ČR ke zdůrazňování obecně proti-pravicového
perspektivy, výrazně odlišná struktura rámců – potlačení ekonomických rámců,
zdůrazňování pro-levicově orientovaného rámce ČR, to jsou všechno skutečnosti
vycházející z analýzy mediálních obsahů, které by mohly sloužit jako předpoklady pro
hlubší analýzu způsobů rámcování, vycházející z této analýzy mediálních obsahů
deníku Právo.

9

Grafické znázorněné opět specifikované číselné škále od 1 do 5 vyjadřující interpretaci ohrožení České
republiky bankrotem (1) až po absolutní odmítání této skutečnosti (5).
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Vyhodnocení hypotéz

Výstupem z kvalitativní analytické části této práce byly dílčí hypotézy vztahující
se k použití rámců jednotlivými deníky jak na obecné úrovni, tak na úrovni případných
dimenzí. Všechny hypotézy byly prověřeny při kvantitativní analýze vycházející
z obecných výzkumných otázek této práce. Pro přehlednost souhrnného výstupu bude
vhodné si jednotlivé výstupy zopakovat a shrnout.
Hypotéza 1 tvrdící, že „Podíl článků neobsahujících žádný dominantní rámec
bude na úrovni tří nejčastěji užívaných dominantních rámců“, se potvrdila, kdy podíl
těchto rámců přesáhl úroveň 16 %, čímž vyrovnal úroveň užití dvou nejčastěji
využívaných dominantních rámců, rámce ekonomických důsledků a rámce vyjednávání
a politiky.
Jako další hypotéza, kterou se podařilo potvrdit, je dílčí Hypotéza 2, uvádějící,
že: „Jednotlivé rámce ekonomického charakteru (rámce ekonomických důsledky,
finančních trhů, PIIGS, společné měny Euro) jsou nejvíce využívány Hospodářskými
novinami“, kdy v případě Hospodářských novin jako u jediného analyzovaného média
byl podíl využití těchto dominantních rámců nad 50 % všech využitých rámců. Počet
využití každého z těchto rámců v Hospodářských novinách převyšoval množství
jednotlivých takto rámcovaných článků v ostatních médiích.
Hypotéza 3 tvrdící, že „Rámce ekonomického charakteru (ekonomické důsledky,
finanční trhy, PIIGS, společná měna Euro) jsou nejméně využívány v porovnání
s ostatními deníky nejméně využívány v deníku Právo“, byla v prostřednictvím
kvantitativní analýzy potvrzena. Deník právo se při analýze struktury ukázal jako
médium s nejnižším důrazem na ekonomické rámcování tématu řecké krize, které bylo
jedním z charakteristických prvků celkového způsobu rámcování tématu tohoto deníku.
Dílčí Hypotéza 4 uvádějící, že: „Rámec ČR dosahuje vyšší intenzity využívání
v komentářích nežli ve zpravodajských článcích“, byla jako v pořadí čtvrtá dílčí
hypotéza potvrzena.
Hypotéza 5 tvrdící, že: „Rámce PIIGS a společné měny euro jsou jednotlivými
médii intenzivněji využíván spíše na úrovni sekundárních rámců článku než
dominantní“, byla potvrzena s tím, že mezi tyto rámce by bylo také možné zařadit
rámec fungování Evropské unie, který dosahoval srovnatelných výsledků váhového
koeficientu popisujícího intenzitu využití rámce v alternativní rovině.
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Dílčí Hypotéza 6 obsahující tvrzení, že: „Využití rámce českého turismu se
oproti ostatním rámcům vymezuje nejvyšším poměrem mezi dominantním a
sekundárním způsobem rámcování“, byla také potvrzena. Váhový koeficient využití
tohoto rámce v alternativní úloze byl nejnižší ze všech analyzovaných rámců.
Dílčí Hypotéza 7, vztahující se k využití dimenze kauzálního rámce tvrdí, že:
„Při použití kauzálního rámcování převládá u všech analyzovaných médií přisuzování
viny Řecka a jeho odpovědnosti za vznik krize“. Tato hypotéza byla prostřednictvím
kvantitativní analýzy vyvrácena, kdy problematickým prvkem této hypotézy se stalo
Právo, u kterého využití dimenze odpovědnosti Řecka činila pouhých 14 % kauzálních
rámců.
Z kvalitativní analýzy rovněž vycházela Hypotéza 8 tvrdící, že: „Při použití
rámce ČR převládá u všech zkoumaných médií s výjimkou deníku Právo interpretace
potvrzující ohrožení České republiky bankrotem“. Z pohledu kvantitativní analýzy
vybraných článků se tato hypotéza ukazuje jako platná, kdy všechna média s výjimkou
Práva vybírají a zdůrazňují argumenty, které jsou v souladu s tvrzením o existenci
ohrožení České republiky bankrotem.
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4. Závěr
Za účelem výzkumu interpretace řecké finanční krize v hlavních českých
denících byla, na základě využití kvalitativních a kvantitativních metod, realizována
analýza rámcování. Provedení detailní analýzy rámcování bylo vedeno snahou o
identifikaci určitých aspektů řecké krize, které byly ze strany novinářů „vybírány“ a
„zvýrazňovány“ (Entman 1993), a sloužily k tvorbě mediální interpretace tématu. Pro
dosažení co možná nejvyšší vypovídací hodnoty, byla realizovaná detailní obsahová
analýza článků věnujících se řecké krizi s využitím metody zakotvené teorie.
Ve zkoumaných denících je možné identifikovat dvě perspektivy interpretující
téma řecké krize. Analyzované deníky vysvětlují a zobecňují aspekty tématu v obecné
rovině zahraničně-politické a také specifické české vnitropolitické – předvolební úrovni.
V perspektivě zahraničně-politického tématu jsou médii zdůrazňována zejména
aspekty ekonomických důsledků a politických souvislostí. Ve sledovaném období je
médii vytvářen příběh postupného zhoršování situace Řecka na finančních trzích a
neochoty Evropské unie se dohodnout na řešení této situace. Řecké falšování statistik a
dlouhodobý život nad poměry ve službách státního aparátu byly jedny z hlavních
argumentů, které dostávaly prostor v obviňování Řecka ze způsobení problémů, ve
kterých se na počátku roku 2010 ocitlo. Zobrazení neochoty evropských států řešit
situaci okolo Řecka, dohodnout se a poskytnout určitou formu pomoci, přináší do médií
otázku samotné budoucnosti projektu Evropské unie. Jižní státy Evropy, řazené do
skupiny tzv. PIIGS se svými obrovskými státními dluhy, jsou prezentovány jako další
problémy, se kterými se Evropská unie bude muset v nejbližší době vypořádat, a to aniž
by na to ovšem měla být připravena. Řecká dluhová krize, jejíž podstata je
ekonomického charakteru, se minimálně v mediální rovině českých deníků stává spíše
evropskou krizí politického charakteru.
V druhé rovině dochází ke spojování událostí okolo řeckých problémů s otázkou
dalšího směřování České republiky po parlamentních volbách, které přicházejí na konci
sledovaného období. Média v této rovině konstruují dva způsoby interpretace řecké
krize pro další vývoj českého státu. Tyto interpretace vycházejí, nebo jsou minimálně
ovlivňovány, předvolebním bojem na české politické scéně. Pravicová interpretace
ohrožení České republiky bankrotem je podložena zobrazováním vlastní odpovědnosti
Řecka a zejména jeho rozhazovačné a populistické politiky několika posledních let.
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Tato perspektiva je společně s vyjádřeními představitelů pravicových stran médii
zobrazována v konfliktu s optimistickými prohlášeními české levice o bezpečí, ve
kterém se Česká republika nachází a úmyslné snaze pravicových politiků o tvorbu
atmosféry ohrožení. Některá média se v konstrukci této perspektivy více přiklánějí
k možnosti ohrožení České republiky, jiná naopak k domnělému bezpečí. Bližší
informace k této problematice poskytla kvantitativní analýza rámcování, která zkoumala
četnost a vývoj využívání jednotlivých rámců a jejich případných dimenzí.
Kvantitativní

analýzou

rámcování,

vycházející

z poznatků

získaných

prostřednictvím kvalitativní analýzy tématu, poskytla reálný pohled na struktury a
přístup vybraných českých deníků k tématu řecké finanční krize v průběhu
předvolebního období parlamentních voleb České republiky.
Z pohledu četnosti výskytu se téma řecké krize v českých médiích objevuje
zejména od druhé poloviny dubna, kdy dochází k eskalaci událostí ve vývoji situace.
Z intenzity výskytu tématu řecké krize v průběhu celého sledovaného období je možné
dovozovat nízké proniknutí tématu do agendy vybraných médií. Pozornost tomuto
tématu je věnována zejména v případě významnějších událostí, jakými byly schvalování
balíčků řeckých úsporných opatření či vrcholná politická jednání Angely Merkelové
s ostatními představiteli Evropské unie.
Za zmínění jistě stojí i rozdíl zájmu jednotlivých médií, ve kterých se vůči
ostatním vyčleňuje deník Právo. Ze všech deníků se tématu věnuje nejméně jak
v celkovém počtu článků, tak také zejména v množství komentářů věnovaných tomuto
tématu. Na druhé straně mediálního zájmu stojí Hospodářské noviny, které svým
zaměřením mají tematicky k řecké krizi asi nejblíže a možná právě proto věnovaly ve
své agendě tomuto tématu nejvíce prostoru.
Téma řecké krize bylo v českých médiích nejčastěji rámcováno prostřednictvím
zdůrazňování ekonomických důsledků krize a také politických vyjednávání, které
v průběhu celého analyzovaného období byly novináři využívány. Důležitým prvkem
způsobů rámcování tématu byla jeho vyrovnanost, kdy nelze identifikovat jeden
dominantní rámec, který by pro mediální prezentaci řecké krize charakteristický. Určitá
komplexnost a víceúrovňovost tématu se projevuje také vysokým počtem článků, u
nichž se nevyskytoval dominantní rámec.
Prostřednictvím kvantitativní analýzy se ukázalo, že rámce, které mají nižší
intenzitu využití na úrovni dominantního rámcování, jsou daleko intenzivněji užívány
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jako rámce sekundární. Jako dalším zajímavým poznatkem se jeví odlišnosti ve
využívání rámců mezi zpravodajskými a názorovými články. V tomto případě zejména
rámce odpovědnosti, českých vnitropolitických sporů a fungování Evropské unie se
ukázaly jako rámce, s jejichž prostřednictvím komentátoři jednotlivých deníků
nacházejí témata, která jsou daleko zajímavější pro tento typ článku.
Ve způsobech rámcování tématu v jednotlivých médiích je možné identifikovat
několik základních rozdílů, jejichž utřídění bude předmětem několika následujících
odstavců. Hospodářské noviny zastávají svojí úlohu nejvíce ekonomicky zaměřeného
deníku, kdy více jak polovina článků je rámcována prostřednictvím selekce a
zdůrazňování témat rámců ekonomického charakteru. Právě od Hospodářských, přes
Lidové noviny, MF Dnes a Právo je možné, společně s klesajícím počtem článků,
sledovat klesající počet výskytu rámců ekonomického charakteru a naopak stoupající
počet rámců českých vnitropolitických sporů. Na základě této skutečnosti by bylo
možné se dovozovat určitého vztahu mezi zájmem jednotlivých médií o téma řecké
krize a důsledcích na způsoby rámcování, které pro interpretaci tohoto tématu používají.
Rámcování tématu Lidovými novinami se vyznačuje výraznějším poklesem
využití rámců ekonomického charakteru, zejména rámce finančních trhů a výrazným
nárůstem využívání rámce poskytnuté pomoci EU, kde se novináři Lidových novin
zejména pozastavují nad celkovou výší poskytnuté pomoci, která ve své konečné fázi
překročila hranici 150 miliard českých korun.
Deník MF Dnes se vyznačuje výrazně nižším počtem rámcovaných článků
oproti předchozím deníkům, kde je tento stav způsoben zejména výrazným poklesem
zpravodajských článků. Naopak je o MF Dnes možné říci, že v tématu řecké krize se
jedná jednoznačně o nejvíce komentářově zaměřené médium, kde komentátoři
upřednostňují zejména již zmiňované rámce fungování Evropské unie a odpovědnosti
pro obsáhlejší rozbor témat vztahujících se k těmto rámcům. Z pohledu využívaných
rámců se jedná o médium s nejvyrovnanější úrovní využívání analyzovaných rámců.
Právo se v případě analýzy rámcování řecké krize ukázalo jako relativně
specifický případ, který svými výsledky vytváří zcela samostatnou kapitolu mezi
jednotlivými českými deníky. V případě Práva se jedná o médium, které se tématu
věnovalo ze všech nejméně, a to zejména ve svých názorových článcích. Tato
skutečnost významně kontrastuje s relativně vyrovnaným počtem komentářů v ostatních
denících. Právo v analyzovaných článcích využívá velmi odlišnou strukturu rámcování,
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kdy dochází k potlačení ekonomických rámců. Dominantní postavení získává rámec
vyjednávání a politiky, ve kterém téma získává prostor na obdobné úrovni jako
v případě Hospodářských a Lidových novin. Možná nejvíce zajímavou skutečností je
intenzita využívání rámce českých vnitropolitických sporů. Právo tohoto rámce využívá
nejvíce ze všech analyzovaných médií, a to i přes nejnižší počet článků rámcovaných
tématem řecké finanční krize. Důraz na rámec českých vnitropolitických sporů je
doprovázen i nejsilnějším výskytem tohoto rámce v názorových článcích Práva. Využití
tohoto rámce mezi jednotlivými médii je spojeno i s jistým způsobem interpretace, kdy
se Právo jako jediné médium v dimenzi argumentu ohrožení ČR bankrotem přiklání na
stranu zpochybňování a kritiky perspektivy existence ohrožení České republiky
bankrotem, často využívané ze strany zástupců pravicových stran. Deník Právo se
kromě odlišnosti v interpretaci ohrožení České republiky také odchyluje od ostatních ve
způsobu rámcování odpovědnosti a přisuzování viny za vznik řecké krize. V případě
využití kauzálního rámce se jako jediný deník staví na stranu Řecka, které je
zobrazováno více jako oběť finančních trhů a fungování Evropské unie, než vlastní
viník problémů.
Na základě provedené analýzy rámcování tématu řecké finanční krize s využitím
kvalitativních a kvantitativních metod jistě zůstávají další otázky. Vzhledem k tomu, že
se tento výzkum zabýval analýzou výhradně textových mediálních produktů a nikoliv
samotným procesem rámcování či v úvodní části zmiňovaným dopadům na publikum,
vytváří tato práce prostor pro další výzkumné práce se zaměřením například na otázku
výběru jednotlivých rámců z pohledu záměrné či intuitivní činnosti novináře. Analýza
této skutečnosti může být přínosná zejména při srovnání výsledků způsobu rámcování
novinářů deníku Právo a ostatních analyzovaných médií. Je samozřejmé, že tato analýza
náleží do jiné sféry analytických přístupů k rámcování jako procesu, u které by bylo
vhodné přistoupit ke hloubkovým rozhovorům s novináři jednotlivých médií. Mimo tyto
otázky se zde také otevírá oblast výzkumu účinků rámcování na publikum. Tato
výzkumná oblast, jejíž význam tato práce v teoretické části naznačuje, poskytuje další
možnou úroveň výzkumu, zejména v rovině negativně či pozitivně rámcovaných
informací, tak jako tomu bylo v případě rámce českých vnitropolitických sporů.
Provedená analýza rámcování tématu řecké krize se zaměřením na obsah však i těmto
potenciálně navazujícím přístupům poskytla významnou faktickou základnu.
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Summary
Title of thesis: The frame analysis of the Greek financial crisis in the context of
2010 Czech Parliament election in Czech printed media
Author: Ing. Pavel Tesař

Analysis of the Greek financial crisis framing in Czech newspapers consisted of
qualitative and quantitative part. Qualitative part consisted of two research areas. First
research area focused on detailed analysis of media interpretation and construction,
which could be found in the text dedicated to the topic of the Greek financial crisis.
Second research area focused on identification and clarification of frames and
generation of particular research hypotheses. The hypotheses were then tested in the
quantitative analysis, where framing structures and trends were described and examined
in a more detailed way.
The qualitative analysis showed two distinctive media perspectives in which the
topic of the Greek financial crisis was presented. The first perspective related to the
issue as to the international political news topic. In this perspective the central
phenomenon of media presentation to the public was so called “political conflict”.
Depiction of the Greek financial crisis as a political conflict between European political
elites digressed the basic idea about the Greek financial crisis from level of economic
crisis to the level of European political crisis.
The second perspective incorporated in analysed media texts was identify in
respect to the inner system of different media categories which focused on actual
prospective danger of bankruptcy to the Czech Republic. The danger of bankruptcy was
identified as the central phenomenon of this perspective and as well, a subject to the two
conflicting interpretations relating to the politically polarized pre-election environment.
Quantitative framing analysis consisted of eleven analytical sections which
focused on different aspects of framing. The issue of the Greek financial crisis received
the highest attention within the last two months of research period, when the crisis
development peaked. Except of this particular time period Czech media did not pay an
exceptionally significant attention to the Greek issue.
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The Greek financial crisis happened to be most often framed in terms of
emphasizing the economic consequences frame and the political negotiations frame. A
significant fact was the equability within media frames, where it is not possible to
identify a single dominant frame typical for the issues. Framing analyses revealed that
the frames with lower dominant presence in analysed texts were more often used in
regards to the secondary usage of these frames. The frames of the Czech internal
political issues, the European Union and especially the causal frame proved to be the
most often used types of framing within the commentary articles. This shows that the
journalists of the newspapers found certain frames much beneficial for more profound
types of articles such as commentaries.

In regards to the different types and trends of framing used in the analysed
newspapers, the most convenient way of presenting the findings is to create short
profiles of the analysed newspapers based on their approaches to framing of Greek
financial crisis.
Hospodářské noviny stood for their reputation as the most economically oriented
newspaper. The journalists of Hospodářské noviny certainly choose and emphasised the
economical side of the crisis which led to the highest attention to the economical based
frames like the financial market frame or the Euro - common currency frame. From this
perspective Hospodářské noviny significantly differentiated from others newspapers by
giving strong emphasis on economic framing of the issue. On the other hand, it almost
ignored Czech political frame as it was identified negative relation between the number
of article focused on the Greek crisis and number of articles framed by Czech political
frame.
Lidové noviny framed the Greek crisis with more interest in the help provision
frame, where framing was boost by general focus on total volume of provided financial
help that exceeded 150 billion of Czech crowns. Lidové noviny compared to
Hospodářské noviny shows a decrease in the economical type of framing as a result of a
significant lower interest in financial market frames compared to Hospodářské noviny.
MF Dnes paid generally the highest attention to the conflict in regards to its
commentary articles that went up to the 25 % of total amount of all MF’s analysed
articles. This high level of commentary articles was accompanied by significant
decrease in news coverage comparable to the level of Právo. In terms of framing
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balance MF Dnes needs to be considered as the medium with most equal use of all types
of framing.
Právo differed most significantly in using very individual structure of framing
types in comparison with all the other media. Právo journalist paid generally smallest
attention to the all economical types of framing and generally to the issue of Greek
financial crisis as well. However, Právo differed most significantly in limited use of the
commentary article focused on Greek issue – it gave strongest emphasis to Czech
political frame in commentaries from all analysed newspapers. Beside that Právo
journalists had smallest inclination to frame Greece responsible for its own situation and
severe economic consequences, compare to other newspapers that mostly framed the
guilt and responsibility on the hands of Greeks political elites. According to the results
Právo also differed in the use of Czech political frame. Právo used this type of framing
in perspective of questioning or denying the possibility of bankruptcy in regards to
development in Greece.
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Příloha č. 3: Kódovací kniha
Uvedeno ve tvaru:
Proměnná - otázka:
1 – N ... možnosti odpovědí a jejich číselné označení
Kauzální rámec v článku:
0 - není přítomen
1 – je dominantní
2 – je sekundární, nedominantní
Odpovědnost za vznik krize je dle vyznění článku přisuzována:
1 – zcela na straně Řecka
2 – spíše na straně Řecka
3 – rovnoměrná zodpovědnost, nelze určit viníka
4 – spíše na straně ostatních subjektů (nevina Řecka)
5 – zcela na straně ostatních subjektů (nevina Řecka)
Rámec PIIGS v článku:
0 - není přítomen
1 – je dominantní
2 – je sekundární, nedominantní
Rámec ekonomických důsledků řecké krize v článku:
0 - není přítomen
1 – je dominantní
2 – je sekundární, nedominantní
Rámec finančních trhů v článku:
0 - není přítomen
1 – je dominantní
2 – je sekundární, nedominantní
Rámec vnitropolitických sporů České republiky v článku:
0 - není přítomen
1 – je dominantní
2 – je sekundární, nedominantní
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Argumentace řeckou finanční krize v článku je ve prospěch:
1 – zcela na straně ohrožení ČR bankrotem
2 – spíše na straně ohrožení ČR bankrotem
3 – vyrovnaná, kombinovaná, nelze určit zaměření
4 – spíše na straně bezpečí ČR před bankrotem
5 – zcela na straně bezpečí ČR před bankrotem
Rámec společné měny euro v článku:
0 - není přítomen
1 – je dominantní
2 – je sekundární, nedominantní
Rámec českého turismu v článku:
0 - není přítomen
1 – je dominantní
2 – je sekundární, nedominantní
Rámec vyjednávání a politiky v článku:
0 - není přítomen
1 – je dominantní
2 – je sekundární, nedominantní
Rámec fungování Evropské unie v článku:
0 - není přítomen
1 – je dominantní
2 – je sekundární, nedominantní
Rámec poskytnuté pomoci EU v článku:
0 - není přítomen
1 – je dominantní
2 – je sekundární, nedominantní
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