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Abstrakt

Diplomová práce Globální problémy současného světa optikou časopisu National Geographic 

analyzuje přístup časopisu National Geographic k informování o současných globálních 

environmentálních problémech. Prostřednictvím metody kvantitativní obsahové analýzy 

se snaží zjistit, zda se v článcích objevují jevy a určité rutinní postupy, které se vztahují 

ke zpracování environmentálních témat v médiích.

Teoretická část se věnuje obecnému popisu mediálního pokrytí environmentálních 

problémů, vysvětlení pojmu globalizace a definování současných globálních problémů. 

Shrnutí historie a nejdůležitějších mezníků vývoje časopisu je příspěvkem k jeho již 125leté 

existenci. Praktická část obsahuje výzkum navazující na tuzemskou diplomovou práci 

a zahraniční studie, který zpracovává tematické ukotvení a vyhodnocuje mediální reflexi 

globálních environmentálních problémů v reportážích. V závěrečné části jsou shrnuty 

a interpretovány výsledky analýzy.

Abstract

The objective of the Master’s Thesis Global problems of the current world according to 

National Geographic magazine is an analysis of the National Geographic magazine 

approach to informing about contemporary environmental problems. Using a qualitative 

content analysis the author aims to find out whether there are some specific routines or 

phenomenons appearing in the articles when covering the environmental topics in media.

The theoretical part focuses on general description of the environmental problems media 

coverage, on explanation of the term globalisation and on contemporary global problems 

definitions. It also summarizes the 125-year history and the most important milestones 

of the National Geographic magazine. The practical part consists of research on media 

reflection of global environmental problems in reportages and their thematic anchoring. 

It is based both on local and international studies on similar topic. The summary presents 

and interprets the results of the analysis.
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Úvod

Stav naší planety ovlivňuje způsob života (post)moderní společnosti, který se zásadně liší 

od poměrně nedávné minulosti. Přechod od společnosti tradiční k moderní byl vnímán jako 

společenský pokrok. Z retrospektivního pohledu ale vidíme, že šlo o ambivalentní proces. 

Modernizace přinesla kromě pozitivních změn, jako je technická vyspělost, zvýšení životní 

úrovně, sociální uvolnění atd., i negativní jevy. Vedle společenských a ekonomických změn 

patří k nejviditelnějším projevům do té doby nebývalá devastace přírody. V porovnání 

s bývalými generacemi se stal zásah do přírody v industriální společnosti nesrovnatelně 

masivnější a zároveň „globálnější“, protože se rozšiřuje po celém světě (Petrusek, 2009). 

Podle německého sociologa Ulricha Becka je „ekologická krize především krizí průmyslové 

modernity, která dokáže své vlastní ohrožení industriálně vytvářet, komerčně využívat, 

legitimizovat a politicky dle potřeby bagatelizovat“ (Beck, 1991, s. 188).

Důležitou roli v prezentaci otázek životního prostředí sehrávají média, která se pro toto 

téma od vzniku a vzestupu moderního environmentálního1 hnutí v roce 1960, stala centrální 

veřejnou arénou. Veřejnost je tak v tomto případě většinou odkázána na informace, která 

média zprostředkují. Jsou prostředníkem, který informuje o dění, ale zároveň tyto informace 

určitým způsobem interpretuje. Masová média však nepředkládají skutečný popis reality, 

která se ve světě odehrává. Naopak vytvářejí zkreslený obraz, který je lidem následně 

poskytnut. Publikum takovýto obraz skutečnosti přijímá jako určité spojení vlastního světa 

se světem jemu vzdáleným. Ve světě žurnalistiky, jako v jiných odvětvích, existují pravidla, 

kterými by se novináři měli řídit. Zvláště v situacích, kdy se jedná o události, s kterými 

nemáme ani nemůžeme mít přímou zkušenost „nám média sice nemohou říct, co si o události 

myslet, ale jsou úspěšná v určení toho, o čem máme přemýšlet“ (Cohen, 1963, s. 13).

Ve své diplomové práci se věnuji analýze přístupu časopisu National Geographic Česko 

k informování o globálních problémech současného světa během období 2003–2013. 

Vedlejším úkolem je charakteristika samotného periodika a popis důležitých historických 

mezníků ve vývoji časopisu v kontextu dobové společenské situace. Vzhledem k tomu, že 

v roce 2013 oslavil tento populárněnaučný magazín již úctyhodných 125 let své existence, 

část práce shrnuje fascinující příběh tohoto fenoménu. V teoretické části popisuji koncept 

nastolování agendy, vztah médií a novinářů k realitě, podrobněji se zabývám mediálním 

pokrytím environmentálních témat. Součástí teoretické části je dále popis procesu 

globalizace a definice globálních problémů současného světa.

1 Environmentalismus je politické hnutí založené na vztazích člověka k životnímu prostředí, které usiluje oobecně 
o ochranu člověka ochranou jeho životního prostředí, o trvale udržitelný rozvoj, o naplňování ekologických cílů 
v politice a kultuře (Lapka, 2008, s. 27).
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National Geographic je oficiálním časopisem jedné z největších neziskových a vzdělávacích 

organizací na světě – the National Geographic Society. Tato organizace se během 20. 

století vypracovala na respektovanou značku, jejímž posláním je inspirovat lidi k péči 

o planetu. Mezi její hlavní aktivity patří, kromě vědeckého bádání, publikační činnost, 

provoz televizního kanálu, produkce fotografií, zeměpisných map a prodej značky jako 

takové ve formě různého zboží od šperků a oblečení až po elektroniku.

National Geographic patří k nejstarším časopisům vůbec. Jeho organizační struktura 

a zaměření byly podmíněny několika významnými historickými trendy konce 19. století: 

vznik masového žurnalismu, rozšíření fotografie, popularizace vědy a probuzení zájmu 

americké veřejnosti o cizí země.

Praktická část je věnována analýze mediálního obrazu globálních problémů současného 

světa. Prostřednictvím kvantitativní obsahové analýzy byly ověřovány některé jevy a mediální 

rutiny, které se vztahují k zpracování environmentálních témat v médiích, jako například 

upřednostňování oficiálních zdrojů a autorit před nevládními a neziskovými organizacemi. 

Formulované výzkumné hypotézy vycházejí ze závěrů, které vyplynuly z několika výzkumů 

a studia odborné literatury. Z důvodu širšího zmapování globálních problémů jsem 

sledovala též regiony, o kterých časopis v souvislosti s těmito jevy informoval.

Oproti původnímu zadání v tezích byla práce v některých aspektech pozměněna. Zejména 

se jedná o zúžení výzkumného tématu globálních problémů současného světa na problémy 

environmentálního charakteru. Na základě rešerše odborné literatury jsem se inspirovala 

seznamem globálních problémů podle J. F. Rischarda (2003), konkrétně se jedná o první 

skupinu „Globální statky“. Pro tento soubor jsem se rozhodla z následujícího důvodu: jde 

o problémy skutečně globální, neboť patří k nejvážnějším hrozbám současné civilizace 

a svou podstatou ovlivňují budoucnost naší planety jako celku nebo se odehrávají současně 

na mnoha místech světa.

Dále byla změněna struktura práce, rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol je 

nyní logičtější a přehlednější. V úvodu představuji samotný fenomén globalizace s jeho 

pozitivními a negativními stránkami, následně předkládám seznam současných globálních 

problémů, zmiňuji řešení problémů dle OSN a popisuji chování médií v éře globalizace. 

Pokračuji teoretickými koncepty agenda setting a mediální konstrukce reality, které se 

vztahují k obsahu této práce, přičemž tyto jsou spíše naznačeny, a nejvíce prostoru je 

věnováno klíčovému pokrytí environmentálních témat v médiích. Charakteristiku a přehled 

vývoje samotného časopisu jsem zařadila téměř na závěr teoretické části.

Výzkumné otázky stanovené v tezích v zásadě odpovídají těm výzkumným, ačkoliv nyní 

jsou lépe formulovány a doplněny, přidány byly též nově hypotézy.
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Z literatury, která byla zásadní pro sepsání práce, bych vyzdvihla diplomovou práci 

Globální environmentální problémy v předních českých masmédiích Jiřího Grummicha, která 

mi byla inspirací především u definování proměnných v rámci kvantitativní obsahové 

analýzy. Údaje pro popis historického vývoje National Geographic jsem čerpala z publikace 

Franka Luthera Motta History of American Magazines. Přehled o globálních problémech 

současného světa poskytl sborník textů Globalizace a globální problémy od autorů z Centra 

pro otázky životního prostředí UK v Praze. Důležitým pramenem byly též studie o mediálním 

pokrytí environmentálních témat Anderse Hansena.
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1. TEORETICKÁ ČÁST

1.1 Úvod do problematiky globalizace
Globalizace je všudypřítomná, na současnou společnost již nelze nahlížet hlediskem 

sociálních věd bez užití termínu globalizace. Jako proces, který ovlivňuje celou řadu 

společenských vztahů, je předmětem teoretického uvažování od začátku devadesátých let 

20. století. Cílem této podkapitoly je objasnit a vymezit pojmy globalizace, globální procesy 

a globální rizika (problémy). Co všechno vůbec znamená, že žijeme v éře globalizace?

1.1.1 Definice pojmu globalizace
Odpověď na tuto otázku nabízí nespočet různých definicí. Téma globalizace je však tak 

široké, že se ještě zcela nepodařilo nabídnout jedinou a univerzální definici. Nejsnadněji 

uchopitelná je globalizace z úhlu ekonomického. Mezinárodní měnový fond charakterizuje 

globalizaci jako „rostoucí ekonomickou vzájemnost zemí ve světovém měřítku v důsledku 

rostoucího objemu a druhu příhraničních transakcí zboží a služeb a toku mezinárodního 

kapitálu, jakož i rychlejší a rozsáhlejší šíření technologií“ (IMF, © 2008). Podle Mezřického 

tato definice opomíjí zásadní důležitost komunikací, především masmédií a internetu. 

Právě soustavný proud informací vede k transformaci času a prostoru a ke zrychlení všech 

společenských procesů. Naše životy stále intenzivněji ovlivňují vzdálené skutečnosti. 

Mezřický jako jediné kritérium, na kterém se teoretici shodnou, aniž by se tím vzdávali 

možnosti do pojmu zahrnout řady dalších politických, kulturních a sociálních vztahů 

s globalizací souvisejících, navrhuje toto vymezení: „Globalizace je od svého počátku 

spontánní, neřízený proces stále intenzivnější integrace zemí světa v jediném ekonomickém 

systému tržního hospodářství“ (Mezřický, 2011, s. 12).

Představitelé kulturálních studií vnímají globalizaci jako „koncept, který odkazuje k sílícímu 

ekonomickému, kulturnímu, politickému a sociálnímu propojení, jež se ustavuje v mnoha 

směrech a zasahuje celý svět“ (Barker, 2006, str. 59). Součástí tohoto jevu je skutečnost, že 

jsme si procesů globalizace vědomi. Tento fenomén nelze vztahovat jen k ekonomice, týká se 

též problematiky kulturního významu. Sice ještě nejsme součástí jednotné světové kultury 

nebo světového státu, ale můžeme určovat globální kulturní procesy, které nezávisejí na 

vztazích mezi státy. Každodenním aspektem západního života je dnes kosmopolitismus, 

protože vzdálené kultury jsou stále přístupnější, ať už jako znaky nebo zboží. Kulturní 

setkávání a míšení je dále posilováno vzorci populačních pohybů a osídlení, ustálené během 

kolonialismu a v následném období, zkombinované s nedávným zrychlením globalizace. 

Na kulturní úrovni je globalizace vzdálena rovnoměrnému procesu západní expanze. Patří 

k ní dynamické pohyby etnických skupin, mediálních obrazů, technologií, ideologických 

konfliktů a finančních transakcí, kterou nejsou způsobeny jediným harmonickým plánem. 
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Globální kulturní toky lze chápat jako nedeterminované, vzájemně se překrývající, složité 

a chaotické situace, které se sdružují kolem základních „uzlových“ bodů (Barker, 2006, s. 

60).

Filozof a sociolog Gilles Lipovetsky mluví o globalizaci také jako o tzv. kultuře „třetího 

typu“, jakési nadnárodní hyperkultuře, které spolu s Jeanem Serroyem přiřkl název 

„světokultura“ (Lipovetsky, 2012, s. 12). V základní rovině světokultura označuje revoluci 

v oblasti komunikačních a informačních technologií, vznik velkých nadnárodních 

mediálních sítí a rozšiřování kulturního průmyslu. Kulturní sektor se mění ve svébytné 

ekonomické univerzum, které využívá podobné postupy a sleduje stejné cíle jako kterýkoli 

jiný sektor tržních ekonomik. „Kultura už není jen povznesenou znakovou nadstavbou; nyní 

aktivně přetváří hmotný svět výroby a obchodu“ (Lipovetsky, 2012, s. 12).

Sociální antropologové vymezují globalizaci jako „složitý proces celosvětové ekonomické, 

politické a kulturní integrace projevující se narůstající vzájemnou závislostí různých národů, 

států a etnických skupin celého světa“ (Čapka, Dohnalová a Dufek, © 2009). Tímto procesem 

je narušeno mnohasetleté schéma moderní politiky, vázané na existenci národního 

státu jakožto centralizovaného nositele hospodářské, politicko-prostorové a kulturní 

stejnorodosti.

Jisté je, že fenomén globalizace představuje jedno z nejkontroverznějších a nejaktuálnějších 

témat sociálních věd. Obecně lze říci, že globalizace je neřízený proces rostoucí vzájemné 

závislosti různých regionů, národů a států celého světa. Tato obrovská dynamika je spojena 

s ekonomickými jevy (liberalizace trhů a vznik celosvětového kapitalismu), geopolitickými 

změnami (zhroucení sovětského impéria) a technickými inovacemi (informační 

a komunikační technologie). Vědci se shodují na tom, že proces souvisí s vědecko-

technickou a průmyslovou revolucí, jejímž důsledkem je mimo jiné fakt, že prostor již není 

rozhodujícím činitelem při formování sociální reality. Došlo k nastolení nového vztahu ke 

všemu vzdálenému a intenzivnější povědomí o světě jakožto jednotném celku. Vstoupili 

jsme do období globálního kyberčasu a světového časoprostoru. I ty nejodlehlejší kouty 

světa díky rozvoji médií pronikají na globální scénu. Dnes jsme nuceni čelit nejen přírodním 

katastrofám, ale i sociálním procesům, které jsme sami vyvolali, a které vnášejí do našich 

životů neustálou změnu. Předmětem sporů se tak stává podstata tohoto procesu a jeho 

důsledky. Podstatným charakteristickým znakem jednotlivých globalizačních procesů je 

ambivalence. Projevy globalizace lze vymezit v několika rovinách. Za nejdůležitější lze 

označit rovinu politickou, ekologickou a ekonomickou.
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1.1.2 Původ globalizace
Globalizaci lze v některých aspektech označit za odvěký fenomén. Lidé měli od pradávna 

zájem směňovat přebytek svého zboží za zboží, kterého měli nedostatek. S rozvojem 

prvních forem dopravy vzrostla i vzdálenost, v rámci které se komodity přepravovaly. 

Dřívější globalizační trendy se projevovaly již při dobývání Ameriky a Indie v 15. století 

a u režimů otevřeného obchodu 20. století, které se rozpadly během světové hospodářské 

krize ve třicátých letech.

Sjednocování světa není úplnou novinkou, nicméně představuje hlubokou a všeobecnou 

změnu ve vnímání i uspořádání světa. Současná globalizace souvisí s rostoucí provázaností 

finančních trhů, státních ekonomik, firem, obchodu, výroby a distribuce. Podle anglické 

nezávislé prognostičky Hazel Hendersonové má proces globalizace dva hnací motory 

(2011, s. 7). Prvním je technologie, která zrychluje vývoj nových počítačů, optických vláken, 

satelitů, telefonů a dalších způsobů komunikace, jejich propojení s televizí, globálními 

multimédii, elektronickými burzami pro obchodování s finančními právy a závazky 

a globální rozmach internetu a elektronického obchodování. Druhým je dvacet let trvající 

vlna privatizace, deregulace, liberalizace kapitálových toků, rozšiřování globálního obchodu 

a růstová politika založená na vývozu. Současná globalizace je nová a vede k podstatné 

restrukturalizaci společností a státních ekonomik. Španělský sociolog Manuela Castellse 

(1998) také mluví o novém obrazu světa, jehož původ vychází z historického působení 

tří nezávislých procesů na konci šedesátých a v polovině sedmdesátých let: revoluce 

informačních technologií, ekonomická krize kapitalismu i státem řízeného hospodářství 

a jejich následná restrukturalizace a rozkvět sociálně-kulturních hnutí jako feminismus, 

hnutí za lidská práva, libertarianismus, hnutí za ochranu životního prostředí atd. Vzájemné 

působení těchto procesů vytvořilo novou kulturu a novou informační/globální ekonomiku.

Za počátek globalizačních procesů bývá označován rok 1973, kdy došlo ke zrušení 

vázanosti světových měn na dolar jako tehdy nejsilnější světové měny a byla nastolena 

volná směnitelnost měn, regulovaná jen jejich vzájemnou kupní silou. Toto oslabení vlivu 

států na fungování ekonomik vedlo k nesmírnému rozmachu mezinárodní spolupráce 

(mj. ke vzniku nadnárodních společností), což způsobilo rostoucí vzájemnou ekonomickou 

závislost zemí ve světovém měřítku.

K urychlení globalizačních tendencí též přispěl vynález stolního počítače,2 resp. jeho 

využití širokými vrstvami populace, firmami a státní správou.

2 V srpnu 1981 se s uvedením počítače IBM PC ustálilo označení PC (Personal computer).
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1.1.3 Současné globální problémy
„Znečištění nerespektuje hranice národních států; všichni jsme dnes daleko závislejší jeden na 

druhém, než tomu bylo v minulosti. Jsme spolucestujícími na jediné „kosmické lodi“, kterou 

představuje naše planeta, a důsledky ekologické devastace se nevyhnou žádnému z nás” 

(Giddens, 1999, s. 498).

V důsledku stále rychlejšího a intenzivnějšího procesu globalizace vzrůstá i vliv lidské 

činnosti na chod Země. O celkovou klasifikaci konkrétních problémů současného světa 

se pokusil ekonom Jean-Francois Rischard. V knize High Noon: 20 Global Problems, 20 

Years to Solve Theme3 (2003) uvádí, že většina z nich nebyla vyvolána globalizací, ale jsou 

důsledkem průmyslové revoluce a modernizačního vývoje. Globalizace přispívá v mnoha 

směrech k dramatizaci a zesiluje jejich působení. Mezi dynamizující činitele podle Rischarda 

patří především prudký demografický růst, ekonomická a technologická revoluce. Autor 

odhaduje, že nová forma ekonomiky bude podněcována dalším zrychlením toku informací. 

Spolehlivější a rychlejší výrobní procesy budou svou rozšířenou nabídkou většího spektra 

služeb překračovat hranice tradičního společného podnikání. Dále vzniknou nové trhy, 

objeví se nové výrobky a poroste produktivita práce. To vše ovšem vyvolá stresy, zmatky 

a zranitelnost jak trhů, tak lidských osudů.

Rischard (2003, s. 69-150) předkládá tři skupiny globálních problémů.

1. Globální statky
• Globální oteplování (klimatická změna) – jedná se o jev spoluzpůsobený lidskými 

aktivitami, vyvolávající např. zvyšování hladin oceánů. Představuje jednu z největších 

hrozeb globální civilizace. Negativnímu vlivu člověka na globální vzestup teplot 

má čelit Kjótský protokol,4 který zavazuje průmyslové státy ke snížení emisí plynů 

způsobujících oteplování.

• Vyčerpávání rybího bohatství – na rybolovu je životně závislá více než miliarda lidí 

na celém světě. Flotila rybářských lodí překračuje svou kapacitou o sto procent 

udržitelnou úroveň výlovu (hranice, při které je ještě zaručena bezproblémová 

reprodukce dalších generací ryb). Řešením je omezení množství rybářských lodí, 

stanovení limitů povoleného výlovu a kontrola nelegálního rybolovu.

• Nedostatek vody – přibližně 1,2 miliardy (Mezřický, 2006, s. 15) lidí nemá přístup 

k nezávadné pitné vodě. K zavodňování se používá 70-80 procent vod, ale 

zásoby podzemních vod ubývají. Nejohroženější oblastí je Blízký Východ. Vlády 

3 Do češtiny se překládá jako Pravé poledne.
4 Kjótský protokol patří k jedné z mezinárodních smluv v oblasti ŽP. K Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu byl 

přijat v prosinci roku 1997 na Třetí konferenci smluvních stran v Kjótu. Ekonomicky vyspělé země se zavázaly do 
konce roku 2012 snížit emise skleníkových plynů nejméně o 5,2 procenta ve srovnání se stavem v roce 1990. Zdroj: 
MZP.cz.
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průmyslově nejvyspělejších ekonomik se v roce 2002 na summitu v Johannesburgu 

zavázaly poskytnout na řešení problému finanční pomoc.

• Znečištění moří a ohrožení jejich biodiverzity – je způsobeno rostoucím objemem 

námořní dopravy. S tím jsou spojené havárie tankerů převážejících ropu a vypouštění 

zbytků olejů a emisí, které vznikají spalováním nekvalitní nafty.

• Odlesňování – v rozvojových zemích poklesla plocha pralesů o 20 procent (Mezřický, 

2006, s. 15) od šedesátých let minulého století. Lesní pokryv se zmenšil o 20 až 

50 procent (ibid.) proti preneolitickému období. Ochrana lesů na globální úrovni 

zatím bohužel zajištěna není.

2. Záležitosti vyžadující globální závazky
• Zachování míru, boj proti terorismu a prevence konfliktů – svět se nevyhnul krvavým 

konfliktům ani v době studené války. Střety v jihovýchodní Asii (Kambodža, 

Vietnam, Indonésie aj.), Africe (Kongo, Angola, Rwanda aj.), v Afgánistánu, 

Iráku a Jugoslávii si vyžádaly miliony obětí. Po rozpadu Sovětského svazu vzrostla 

nestabilita světového politického uspořádání a především v postsovětském prostoru 

dochází k mnoha konfliktům (např. aktuálně na Ukrajině). Terorismus ohrožuje 

především ekonomický růst, politickou a sociální stabilitu v průmyslových zemích, 

ale i snižování chudoby v rozvojových zemích. Jeho globalizovaná podoba je spjata 

s nástupem moderních komunikačních technologií.

• Světová chudoba. Podle OSN žije více než miliarda světové populace z příjmu 

nižších než jeden USD na den (UNIC, © 2005d). Jako původ extrémního zadlužení 

méně rozvinutých zemí se uvádějí okolnosti ropné krize v sedmdesátých letech 20. 

století, na které vydělali exportéři ropy, a nově nabyté prostředky půjčili zejména 

zemím třetího světa. Tehdy výhodné úročení se měnilo v návaznosti na světový 

vývoj a v osmdesátých letech 20. století po změně měnové politiky amerického 

FEDu vzrostly úrokové sazby krátkodobě až k 20 procentům. Chudší země se tak 

ocitly v područí globálního ekonomického vývoje. Jednou z cest řešení je odpuštění 

dluhů nejchudším zemím, ale i pomoc ekonomicky vyspělých států.

• Vzdělání. Nejvíce negramotných lidí žije právě v nejméně rozvinutých zemích 

a právě vzdělání je považováno za jedno z hlavních východisek z chudoby. Vzdělání 

žen přispívá k snižování porodnosti a tím k řešení demografických problémů. 

Vzdělávací programy také přispívají ke zvyšování národních důchodů v rozvojových 

zemích.

• Nebezpečí světových pandemií. Jedna z největších hrozeb pro nejchudší země světa 

je stále vzrůstající množství lidí nakažených virem HIV. Podle nejnovějších údajů 

Společného programu OSN a pro AIDS (UNAIDS) a Světové zdravotnické 

organizace (WHO) je nyní na světě 39,5 milionu HIV pozitivních. Z toho 2,3 

milionu jsou děti mladší 15 let. Nejvýrazněji se epidemie šíří ve východní Evropě 
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a Střední Asii (UNIC, © 2005c). Na tlumení šíření dalších infekčních nemocí 

jako malárie, ptačí chřipka atd. jsou přijímána preventivní opatření mj. zajištěním 

přístupu k léčivům, vytvořením nouzových fondů a daňovými podněty pro 

výzkum apod.

• Digitální nerovnost. V současném světě nemá přístup k internetu a mobilu přes dvě 

miliardy lidí. Informační izolovanost však brzdí možnost zabezpečování zdravotní 

pomoci a péče, rozvoj podnikání, podpory vzdělávání, využívání zahraniční 

pomoci atd.

• Předcházení přírodním katastrofám a zmírňování jejich následků. Podle 

environmentalistů globální oteplování zvyšuje nebezpečí přírodních katastrof, jako 

jsou hurikány, tsunami atd. Oponenti zdůvodňují zvyšování škod způsobených 

změnami klimatu procesem rostoucího bohatství. Jako prevence vznikají systémy 

včasného varování.

3. Problémy vyžadující právní regulaci na globální úrovni
• Technologická regulace. Jedná se především o usměrňování užívání humánních 

buněk k nejrůznějším účelům, nakládání s GMO atd. Lidstvo při regulaci vychází 

z morálních, ekologických a sociálních důvodů.

• Obchod s drogami. K největším trhům patří USA a Evropa s více než 60 miliony 

(Mezřický, 2006, s. 16) odběratelů. Užívání drog představuje zdroj rozsáhlé 

kriminality, zhoršuje zdravotní stav a v rozvojových zemích vede k rozsáhlé korupci.

• Rekonstrukce daňového systému. Ve vyspělých ekonomikách se zvyšuje počet lidí 

důchodového věku a snižuje se počet lidí v ekonomicky aktivním věku. Daňové 

zatížení vzrůstá a globálně mobilní plátci daní se přemisťují do míst s nižšími 

daňovými sazbami.

• Obchod, investice a pravidla volné soutěže. Jedná se především o omezení vývozu 

zemědělských produktů z rozvojových zemí na bohaté trhy USA nebo EU. 

V současnosti celková dávka zahraniční pomoci prostřednictvím charitativních 

darů je nižší než potenciální zisky plynoucí ze vzájemného svobodného obchodu 

bohatých a chudých zemí.

• Ochrana duševního vlastnictví. Do této oblasti patří ochrana autorských práv 

k objevům, vynálezům a vyvíjeným biotechnologiím, sporná regulace ochrany 

softwarového zboží a ochranných známek. Na problémy s ochranou duševního 

vlastnictví se naráží především v rozvojových zemích.

• Pravidla elektronického obchodování. S rostoucí propojeností globálních trhů se 

rozšiřuje kybernetická kriminalita.

• Pracovní podmínky a pravidla migrace. Sem spadá ochrana migrantů a globální 

ochrana základních pracovních podmínek (zákaz dětské práce, délka pracovní 

doby, nelidské pracovní podmínky).
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• Mezřický (2006, s. 17) Rischardův výčet globálních závazků doplňuje o problémy 

s nezaměstnaností a stárnoucí populace.

Nezávislá mezinárodní organizace Světové ekonomické fórum (World Economic Forum, 

WEF) uveřejňuje od roku 2006 v Global Risks report přehled globálních rizik5 systémové 

povahy, které způsobují poruchy celých systémů, a nikoli pouze jejich částí. Tyto rizika 

pocházejí z mnoha zdrojů. Čím větší je závislost mezi státy a odvětvími, tím větší je 

potenciál pro události s neočekávanými důsledky. Tato rizika si můžeme např. ilustrovat 

na nedávných příkladech – fiskální krize v USA, doznívající hrozba insolvence v zemích 

Eurozóny, lidové protesty v rozvíjejících se trzích, destabilizace celého Středního východu 

následkem syrského konfliktu, odhalení úniku dat a nových forem špionáže vytváří 

geopolitické napětí, které může vyústit v dalekosáhlé důsledky v příštích letech (Weforum, 

© 2014, s. 11). Tyto události bolestně zdůrazňují, že svět není vybaven pro řešení globálních 

rizik.

Cílem zprávy je poskytnout platformu pro dialog mezi vládami, ekonomikami a občanskou 

společností o efektivní spolupráci, která by budovala odolnost a zmírnění negativních 

dopadů plynoucích z rizik.

Na základě výsledků průzkumu vnímání globálních rizik zpráva předkládá základní soubor 

jednatřiceti globálních rizik v pěti kategoriích (Weforum, © 2014). Dále mapuje sílu 

vnímaných propojení mezi těmito riziky, z účelu poskytnutí co nejucelenějšího obrazu 

složitosti a v širokém rámci potřebného k pochopení jejich plného potenciálního dopadu.

1. Ekonomická rizika – sem patří fiskální krize klíčových ekonomik a krize likvidity, 

selhání hlavního finančního mechanismu či institucí, výkyvy v cenách ropy, chronická 

nezaměstnanost a selhání fyzické infrastruktury, na které závisí ekonomická činnost.

2. Rizika pro životní prostředí – tato kategorie zahrnuje jak přírodní katastrofy, jako 

jsou zemětřesení a geomagnetické bouře, tak umělá rizika jako hroutící se ekosystémy, 

nedostatek sladké vody, nukleární nehody, selhání zmírnění a adaptace na změnu klimatu.

3. Geopolitická rizika – zahrnuje oblast politiky, diplomacie, zločinu, konfliktu a globálního 

vládnutí. Tato rizika se pohybují od terorismu, sporů o zdroje a války ke korupci, 

organizovanému zločinu a nedovolenému obchodu.

5 Globální riziko je definováno jako událost, která způsobí značný negativní dopad na několik zemí a odvětví na dobu 
až deseti let. Klíčovou charakteristikou globálních rizik je jejich potenciál systémové povahy – mají potenciál ovlivnit 
celý systém na rozdíl od jednotlivých komponentů (Weforum, © 2014, s. 12).
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4. Společenská rizika – zachycují rizika spojená se sociální stabilitou. Jde např. o rozdíly 

v příjmech, potravinové krize a dysfunkční města, veřejné zdraví: vypuknutí pandemie, 

bakterie rezistentní vůči antibiotikům a rostoucí zátěž chronických nemocí.

5. Technologická rizika – technologická kategorie zahrnuje hlavní rizika spojená s rostoucí 

úlohou komunikačních a informačních technologií pro jednotlivce, podniky a vlády. Patří 

sem kybernetické útoky, ztráta dat a narušení infrastruktury (Weforum, © 2014, s. 12).

WEF vydává zprávu od roku 2006 a počet globálních rizik v seznamu se měnil v průběhu 

času. Na počátku zpráva zahrnovala dvacet pět rizik, v roce 2012 padesát rizik, následně 

byla v roce 2013 zpráva zjednodušena a v roce 2014 přináší jednatřicet druhů rizik. Je 

však důležité rozlišovat mezi rizikem a trendem. Riziko představuje skutečnost, která se 

ještě nestala, zatímco trend běží již v plném proudu. Fórum si uvědomuje, že tento soubor 

globálních rizik není vyčerpávající, a snaží se jej neustále doplňovat a upřesňovat. Seznam 

obsahuje kromě budoucích ohrožení i trendy, které se již projevují a které mají vliv na 

ostatní rizika – například stárnutí obyvatelstva může ovlivnit fiskální situaci dané země.

1.1.4 Řešení problémů dle OSN
Na Summitu tisíciletí v roce 2000 stanovili političtí lídři 191 členských států OSN 

ambiciózní plán na potírání chudoby, hladu, nemocí, na podporu vzdělanosti, zdravotní 

péče, lepšího postavení žen ve společnosti a ochranu životního prostředí. Tzv. Miléniová 

deklarace (UNIC, © 2005b) si vytyčila splnit do roku 2015 osm konkrétních rozvojových 

cílů. Mezi státy panuje obecná shoda v tom, jak rozvoje dosáhnout:

1. Odstranit extrémní chudobu a hlad:
• snížit na polovinu podíl lidí trpících hladem,

• snížit na polovinu počet chudých lidí. OSN je definuje jako obyvatele, kteří žijí 

z prostředků rovnajících se nebo nižších než jeden dolar na den).

2. Zpřístupnit základní vzdělání pro všechny:
• zajistit, aby všechny děti bez ohledu na vzdělání, absolvovaly plné základní vzdělání.

3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit postavení žen:
• odstranit rozdíly v přístupu mužů a žen na všech úrovních vzdělání.

4. Omezit dětskou úmrtnost:
• snížit o dvě třetiny míru úmrtností u dětí mladších pěti let.

5. Zlepšit zdraví matek:
• snížit o tři čtvrtiny míru úmrtnosti matek.
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6. Bojovat proti HIV/AIDS, malárii a jiným nemocem:
• zastavit šíření HIV/AIDS a snižovat procento nově nakažených,

• zastavit šíření malárie a dalších závažných chorob a snížit míru jejich výskytu.

7. Zajistit trvalou udržitelnost životního prostředí:
• do roku 2020 dosáhnout výrazného zlepšení životních podmínek alespoň 100 

milionů lidí přebývajících v chudinských předměstích velkoměst,

• začlenit do národních programů principy trvale udržitelného rozvoje a zvrátit 

proces ubývání přírodních zdrojů,

• snížit podíl lidí, kteří nemají trvalý přístup k nezávadné pitné vodě, na polovinu.

8. Vytvořit globální partnerství pro rozvoj:
• rozvíjet otevřený obchodní a finanční systém na pravidlech, zajistit jeho 

předvídatelnost a nediskriminační charakter,

• zabývat se otázkou zvláštních potřeb nejméně rozvinutých zemí. Tzn. odstranění 

cel a kvót pro jejich dovoz, rozsáhlé oddlužení vysoce zadlužených zemí a navýšení 

rozvojové pomoci zemím, které prokázaly svou odhodlanost řešit problém chudoby,

• prostřednictvím opatření na úrovni států i na mezinárodní úrovni komplexně 

přistupovat k problémům zadlužených zemí a vytvořit dlouhodobou perspektivu 

jejich řešení,

• ve spolupráci s farmaceutickými společnostmi zajistit dostupnost základních léků 

v rozvojových zemích,

• ve spolupráci se soukromým sektorem zajistit, aby všichni lidé mohli využívat 

přínosů nových technologií, zejména technologií komunikačních a informačních,

• ve spolupráci s rozvojovými zeměmi vytvořit solidní pracovní příležitosti pro mladé,

• zabývat se zvláštními potřebami vnitrozemských a malých ostrovních rozvojových 

zemí.

OSN navrhuje tři formy finančního zajištění tohoto projektu, a to prostřednictvím 

Mezinárodního měnového fondu, prostřednictvím tzv. Tobinovy daně6 a prostřednictvím 

poplatku z objemu světového obchodu. Hlavní roli by měla sehrát Světová obchodní 

organizace (WTO).

V roce 2014 (pět set dnů před skončením cílového data) OSN zveřejnila zprávu o stavu 

plnění těchto rozvojových cílů. Generální tajemník OSN Pan Ki-mun v úvodu zprávy 

shrnul stav plnění pozitivně: „Navzdory cynickým předpovědím pomohly cíle bez rozmáchlých 

gest světu sjednotit se, inspirovat a transformovat. Chudoba ve světě se snížila na polovinu. 

6 Ekonomický nástroj, který má přinést zdanění čistě spekulativních operací na devizových trzích a zajistit tak finanční 
zdroje, např. na pomoc zemím třetího světa.
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Více dívek chodí do školy. Více rodin má přístup k lepším zdrojům vody. Více matek přežije 

porod a více dětí žije zdravěji. Daří se nám masivní zákroky proti malárii, tuberkulóze a dalším 

smrtelným chorobám“ (Ki-mun, © 2014). 

1.1.5 Globální environmentální ohrožení
Generální tajemník OSN U Thant v roce 1968 vyzval lidstvo, aby bezodkladně podniklo 

důrazné akce pro odvrácení hrozící globální ekologické katastrofy ohrožující samotnou 

podstatu civilizace (Moldan, 2011, s. 39). Ohrožení životního prostředí (dále jen ŽP) 

je jedním z problémů, kterým musí současné lidstvo čelit. Ekologické otázky se kromě 

omezení škodlivých dopadů lidské činnosti na ekosystémy týkají i samotné podstaty našeho 

způsobu života v moderní společnosti. Ačkoliv lidé zanechávají své stopy na přírodě už 

po tisíciletí, měla příroda až do vzniku moderního průmyslu větší vládu nad lidským 

životem než člověk nad přírodou. Naopak dnes je nápor lidské činnosti na přírodu tak 

silný, že už téměř neexistují přírodní procesy, které by nepodléhaly lidskému vlivu. Lidé 

musí v globálním světovém řádu čelit množství rizik, která předchozí generace nepoznaly 

(Giddens, 1999).

O nových druzích problémů hovoří sociolog Kai Erikson (1994), jenž se zabýval výzkumy 

krizových situací v komunitě. Hrozby způsobené lidmi považuje za zcela odlišné od 

někdejších přírodních katastrof. Ty jsou totiž pozorovatelné a hmatatelné, zatímco většina 

průmyslových jedovatých látek působí plíživě a nedá se rozpoznat běžnými smysly. Přírodní 

katastrofa je také obvykle charakterizována jasným začátkem a koncem, kdežto civilizační 

rizika nejsou nijak definována a vedou k stálému znepokojení a úzkosti (Giddens, 1999, s. 

501).

Německý sociolog Ulrich Beck (2004) nazval globální společnost rizikovou společností. 

V porovnání s dřívějšími společenskými řády je současná společnost mnohem dynamičtější 

a žije spíš budoucností než minulostí. Moderní společnost systematicky produkuje svá 

vlastní ohrožení. Její charakteristické zaujetí pro neustálé zvyšování vlastní produktivity 

ji přitom činí slepou vůči hrozbám, které plodí. Rizika se kumulují a následně spojují do 

podoby globálního ekologického ohrožení.

V období globalizace rizik potřebujeme nový systém pravidel, dnešní ohrožení nemůžou 

být odvrácena podle stejného receptu jako ta minulá. Povolené limity znečištění připouštějí 

určitou míru ohrožení jako věc legitimní. Politika dnes není schopna řídit vývoj vědy 

a techniky, a přitom se za důsledky tohoto stavu voličům zodpovídat. Oblast ekologických 

problémů je tak politicky tematizována především prostřednictvím občanských iniciativ.
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Globální rizika představují rozpoznávané hrozby existence globální společnosti. Jako reakce 

na destabilizující trendy devadesátých let 20. století vznikla teorie rizik, která přispívala 

k nalezení příčiny a smyslu nesoudržnosti globální společnosti. Důsledkem projevů těchto 

rizik vznikl celosvětový odpor ke globalizaci, „přičemž od kultury ke kultuře se motivace 

tohoto odporu liší, v souladu s konkrétně se projevujícími různými negativními dopady 

globalizace (nezaměstnanost, environmentální problémy, spory a konflikty o zdroje apod.)“ 

(Mezřický, 2011, s. 13).

1.1.6 Média v éře globalizace
Součástí globalizace je též nové uspořádání času a prostoru, které přinesl rozvoj médií. 

Sdělení jsou snadno přenášena na velké vzdálenosti a lidé tak mají přístup k informacím, 

jež pocházejí z odlehlých zdrojů. Thompson (2004, s. 125) označuje za počátek globalizace 

komunikace nástup systematického organizování komunikačních sítí v celosvětovém 

měřítku v 19. století. K tomuto procesu přispěly především tři klíčové posuny ve vývoji: 

zakládání mezinárodních zpravodajských agentur, rozvoj podmořských kabelových 

systémů a konstituování mezinárodních organizací zabývajících se přidělování kmitočtů 

elektromagnetických vln. Podle Thompsona globalizace není novým jevem, ale její proces 

je příznačný právě pro dvacáté století, kdy se informační a komunikační tok stal vše 

prostupujícím a regulovaným znakem sociálního života v celosvětovém měřítku. Hlavním 

rysem globalizace komunikace je skutečnost, že mediální produkty obíhají stále více na 

nadnárodní úrovni.

I přes rozdíly mezi médii v jednotlivých společnostech a kulturách, dochází v souvislosti 

s globalizací mediálního trhu k homogenizaci mediálních produktů na nadnárodní úrovni. 

A to prostřednictvím výroby domácích verzí časopisů, možností koupě „na klíč“ televizních 

zábavních pořadů a jednotným zpravodajstvím jako důsledku užívání nadnárodních 

zpravodajských agentur (Jirák & Köpplová, 2007).

Žurnalistika se stala globálnějším v tom smyslu, že přináší publiku zprávy z širšího světa 

až domů, a samo publikum se díky jejímu působení stává ve své podstatě „globálnější“ 

a mezinárodnější. McNair (2004, s. 133) se domnívá, že 21. století bude érou globálního 

vysílaného zpravodajství. Předpokládá, že tisk zůstane co do rozsahu vždy místní, 

přinejmenším kvůli jazykovým omezením. Tato však neplatí pro časopis National 

Geographic, jehož národní mutace se objevují na stáncích ve více než třiceti zemích, a z 95 

procent je jejich obsah totožný. Za globální zpravodajskou stanici je považována americká 

CNN (Cable News Network), která vysílá od roku 1980.
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K nejvýznamnějším teoretickým výkladům a rámcům na téma globalizace komunikace 

patří hypotéza o kulturním imperialismu,7 rozvíjená především Hilbertem Schillerem 

(1969). Z tohoto pohledu je globalizace komunikace ve vleku komerčních zájmů velkých 

nadnárodních korporací sídlících v USA a jednajících ve shodě se západními vojenskými 

a politickými zájmy. Tento proces v důsledcích vede k nové podobě závislosti, v níž jsou 

nežádoucím pronikáním západních hodnot rozbíjeny tradiční lokální kultury. Znamená 

to, že ve světě narůstá kulturní homogenita a stejnost. Schiller uvádí, že americký model 

vysílání, charakterizovaný prostoupením obchodních zájmů komunikačními prostředky, 

posloužil jako vzor vysílacích soustav v různých částech světa, především v zemích Třetího 

světa. Masová média jsou chápána jako prostředky firemního marketingu, protože poskytují 

ideologickou podporu kapitalistickému systému, a posilují napojení periferií na americký 

kapitalismus. V současnosti však teze kulturního imperialismu čelí několika výhradám. 

Již neplatí, že globální proudy kulturního diskurzu fungují na principu jednosměrného 

provozu. Dále převažující tok kulturního diskurzu (od Západu k Východu, o Severu k Jihu, 

nutně nepředstavuje formu nadvlády. Současné období globalizace neztělesňuje jednoduchý 

proces homogenizace, protože síly hybridity a fragmentarizace jsou vyrovnané (Barker, 

2006, s. 99–100). Thompson označuje Shillerovy argumenty za hluboce neuspokojivé 

a hypotézu jako zastaralou a empiricky pochybnou, protože je založena na výkladu, 

kulturního jevu, jehož koncepce je v podstatě vadná. Shiller formuloval svůj výklad v době, 

kdy se americká nadvláda v globálním rozměru zdála samozřejmá (poválečné rozdělení 

moci), a nepřepokládal kontext konce 20. století, kdy se globální ekonomika stává více 

multipolární.

Lokalizované přisvojování globalizovaných symbolických materiálů v sobě zahrnuje 

novou dimenzi, který Thompson popisuje jako „zdůrazňování symbolického vzdálení od 

časoprostorového kontextu každodenního života“ (2004, s. 123). Výjevy zachycující odlišný 

způsob života nám poskytují kritický náhled na vlastní životní podmínky, na oficiální 

interpretaci sociální a politické reality. Nebo naopak můžou být zdrojem potenciálních 

konfliktů, pokud přinášejí poselství odporující tradičním hodnotám.

1.2 Média a životní prostředí
„Média jsou zároveň produktem a i odrazem dějin společnosti a hrají v ní svou vlastní úlohu“ 

(McQuail, 2007, s. 147).

V následující části bude popsáno teoretické ukotvení, které je nezbytné pro zpracování 

praktické části diplomové práce. Jedná se zejména o představení konceptu nastolování 

7 „Kulturní imperialismus se vztahuje k nadvládě jedné kultury nad druhou a je obvykle pokládán za soubor procesů 
zahrnujících převahu jednoho národa a/nebo globálních dominanci konzumního kapitalismu“ (Barker, 2006, s. 99).



18

agendy, teoretických environmentálních rámců mediálního obsahu a zpravodajského 

pokrytí environmentálních témat.

1.2.1 Veřejné nastolování témat
Média jsou hlavním zdrojem našich informací o politice a veřejném dění obecně a jsou 

také silou, která nastoluje témata. Žurnalistika utváří a definuje prostředí, v němž jsou 

problémy a události vnímány jako důležité, jsou předkládány k veřejné diskusi a následně 

podle nich lidé jednají. „Žurnalistika má schopnost zviditelňovat věci na veřejnosti a tak jim 

dodávat důležitost“ (McNair, 2004, s. 54). Události, o kterých média neinformují, mají jen 

nepatrný společenský význam. Ačkoliv jsou důležitá pro ty, jichž se přímo dotýkají, nikomu 

jinému na nich nezáleží, protože o nich neví. Žurnalistika dává událostem společenský 

význam, a tak se stávají realitou pro celou společnost. Naše znepokojení nad světem tak 

spíše souvisí s tím, co nám předkládají novináři, než s tím, co se děje.

V mediálních studiích je koncept agenda setting8 (nastolování agendy) vnímán jako 

„hypotéza o vlivu, resp. účinku médií na obsahy myšlení a veřejného a politického diskurzu, 

podle níž jsou média schopna (nezáměrně, ale i záměrně) exponovat určité události a současně 

určovat pořadí důležitosti exponovaných událostí, jež tvoří součást veřejného prostoru“ (Jirák 

in Reifová, 2004, s. 8). Zprávy v médiích nemusejí mít jen okamžitý a krátkodobý účinek, 

ale mohou příjemce ovlivňovat i dlouhodobě. Zatímco za krátkodobý účinek zpráv lze 

považovat šíření informací, schopnost nastolovat témata ve společnosti je příkladem 

dlouhodobého účinku.

Koncept o nastolování témat vychází z představy, že o pozornost se ve veřejném prostoru 

uchází významně větší počet témat, než kolik jich skutečně může pozornost připoutat. 

O tom, které téma se nakonec uplatní, rozhoduje řada faktorů, mezi nimiž hrají významnou 

úlohu média. Ta výběrem, zařazením a naopak opomíjením některých témat ve svých 

obsazích, určují, co budou příjemci vnímat jako důležité. Tím, že budou opakovaně 

informovat o určitém jevu, ani tak neovlivňují, jak na něj budou lidé nahlížet, ale ovlivňují 

to, že jev začnou považovat za podstatný společenský problém. „Nastolování agendy vychází 

z představy, že média sice nemají moc určovat, co si budou lidé myslet, ale mají moc určovat, 

o čem budou přemýšlet“ (McCombs, 2004, s. 124).

Výzkum nastolování agendy vychází ze dvou základních předpokladů:

• média nejsou pouhým zrcadlem reality, ale realitu filtrují a tvarují,

8 V práci je jako synonymum k českému překladu nastolování témat používán anglický výraz agenda setting, který se 
běžně vyskytuje i v české odborné literatuře.
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• důraz médií na několik témat v určitém momentě vede veřejnost k vnímání těchto 

témat jako významnějších než ostatní (Weawer, 1986, s. 113).

Ačkoliv se výraz agenda setting poprvé objevil v roce 1972 v článku Maxwella E. McCombse 

a Donalda L. Shawa The agenda setting function of the mass media, za průkopníky, kteří si 

tuto funkcí médií uvědomovali, lze považovat Waltera Lippmana (Public Opinion, 1922), 

Roberta E. Parka (The Immigrant Press and Its Control, 1922) a Bernarda Cohena (The 

Press and Foreign Policy, 1963).

Nastolování témat je v mnoha případech výsledkem několika faktorů, včetně usměrňování 

zdrojů a profesních kritérií zpravodajských hodnot. Je důležité si uvědomit, že žurnalistický 

proces zviditelňování událostí není zcela nestranný. Je nevyhnutelně neúplný, selektivní 

a náchylný k předpojatosti. Avšak jak McNair (2004, s. 62) dodává, publikum má právo se 

sdělení vzepřít nebo je odmítnout, interpretovat zprávy takovým způsobem, který je mimo 

kontrolu kteréhokoli novináře.

Na žurnalistické produkci se podílejí externí tlaky vlastníků, tlaky trhu a tlaky vyvolané novými 

technologiemi. Obsah zpráv je výtvorem běžných postupů, profesní etiky a byrokratické 

organizace žurnalistiky. Žurnalismus jako společenská konstrukce je výsledkem výrobního 

procesu soustředěného v redakci a pracovní prostředí redakce definuje rutinní postupy 

každého jednotlivého novináře. MacNair (2004, s. 65) uvádí jako jeden z příkladů, jak 

změny v byrokratické organizaci redakce ovlivňují obsah zpráv, fenomén zpravodajství 

o životním prostředí. Jakmile ekologie na konci osmdesátých let vystoupila ze stínu, začali 

v mnohých novinách působit „ekologičtí zpravodajové“. Ti museli v redakci zdůvodnit 

svou existenci a platy psaním zpráv o životním prostředí, což vedlo k výraznému zvýšení 

mediální pozornosti věnované životnímu prostředí. Pevnou součástí novinářských témat se 

tak staly procesy poškozování životního prostředí rozpoutané celosvětovou industrializací. 

Organizační změny v redakci ovlivnily způsob, jímž byl svět kategorizován a analyzován.
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Objektivita

Na obsahy mediálních produktů společnost klade řadu nároků. Některé souvisejí 

s předpokládanými vlivy určitých obsahů na jedince (např. obsahy násilné povahy), jiné 

souvisejí se vztahem obsahů ke skutečnosti.

Ačkoliv jsou média označována jako národní instituce, které reagují na domácí společenské 

a politické tlaky a očekávání svého publika, je možné vysledovat určité obecné principy 

„jednání médií“ vztahující se k moderní masové komunikaci. Normativní teorie pojednává 

o tom, co je žádoucí ve vztahu mezi strukturou médií a jejich chováním, neboli co se od 

nich očekává a jak by měla fungovat (McQuail, 2007, s. 147). Současný rámec normativních 

principů „vychází z předpokladu, že od médií se očekává služba ‚veřejného zájmu‘ nebo 

‚obecnému blahu‘, ať už je to jejich záměrem či nikoli“ (McQuail, 2007, s. 161). Tato koncepce 

„veřejného zájmu“ média vyčleňuje mimo jiné druhy podnikání, jako hlavní úkol staví 

dlouhodobý prospěch společnosti před organizačními cíli.

Průběžně probíraným tématem v diskuzích o společenské úloze médií se stala celková 

kvalita zpráv o aktuálních událostech. Zprávy jsou často jediným pro občany jediným 

pramenem informací, které si nemohou ověřit a jež mají vliv na chod společnosti. Mezi 

důležité kontextové vlivy na fungování zpravodajských médií patří ekonomické vztahy 

v rámci organizace i mimo ni, kulturní prostředí, komunikační technologie a komodifikace 

zpráv.

Trampota upozorňuje i na jiné významy objektivity pro mediální organizace, může se 

„například stávat strategickým rituálem, který médiu umožňuje zbavovat se odpovědnosti. 

Objektivita je vždy relativní“ (2006, s. 150). McNair (2004, s. 65) vnímá objektivitu jako 

povolení novinářům nárokovat si privilegované místo „autorizovaného pravdomluvce“. 

Objektivita se tak stává pouhým komunikačním pravidlem.

Zpravodajství médií může být také různým způsobem předpojaté, čímž v mediální a politické 

praxi rozumíme „opakující se pravidelnost ve zkreslování reality“ (Jirák a Köpplová, 2009, s. 

313). Jde např. o přehlížení nebo nesprávnou interpretaci role žen ve společnosti, negativní 

zobrazování menšin, zvýhodňování či očerňování politické strany atd. (ibid.). Předpojatost 

(bias) může mít podobu záměrného a otevřeného stranění (angažovaná podpora); 

otevřenou, ale nezáměrnou při výběru událostí, témat a úhlů pohledu (nezáměrná 

předpojatost); skrytého záměrného stranění (propaganda); a skrytou, ale neintenční 

(ideologie) (Trampota, 2006, s. 150–151).

Vyváženost obecně chápeme jako cílevědomé „vyvažování“ nejrůznějších předpojatostí, 

v rovině výrobních rutin novinářské praxe představuje požadavek neprezentovat událost 
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pouze z perspektivy jednoho z účastníků, ale poskytnout i názor protistrany. Vyváženost 

nelze změřit jako kvantifikovatelný údaj o mediálním obsahu, neboť měření nebere v úvahu 

i mimomediální i mediální kontext zprávy (Jirák a Köpplová, 2009, s. 314).

1.2.2 Vztah mediálního obrazu a sociální reality
Jedním z nejvýraznějších a nejčastěji se opakujících důvodů pro systematické studium 

obsahu médií je problematika vztahu mezi mediálním sdělením a „skutečností“. Ačkoliv 

existují různé podoby interpretace tohoto vztahu, klíčovou otázkou zůstává, „zda obsah 

médií odráží, nebo by měl odrážet, sociální realitu – a pokud ano, pak kterou nebo čí realitu“ 

(McQuail, 2007, s. 268).

Pro pochopení vztahu médií ke společnosti a kultuře je důležitý předpoklad, že mediální 

organizace se věnují vytváření a šíření vědění v jeho nejširším významu. Média jsou pro 

většinu lidí hlavním pramen uvědomování si historie, současné identity a podkladem pro 

orientaci v budoucnosti. Média do značné míry vytvářejí společenskou realitu a slouží 

jako rozhodující zdroj norem, standardů a modelů. Navíc poskytují průběžný kontakt 

s institucemi společnosti, v níž žijeme. V sekularizované společnosti mají sklon „přebírat“ 

vliv, který dříve měla rodina, škola, náboženství a přátelé. V důsledku pak sdílíme s ostatními 

stejnou „mediální kulturu“ a spoléháme se na verze událostí, které nemůžeme pozorovat 

osobně a přímo. Média nám tímto způsobem zprostředkovávají spojení se společenskou 

realitou (McQuail, 2007, s. 88).

Při popisu obsahu mediálních produktů stojí na jedné straně mediální skutečnost (vše, 

co se objevuje v médiích a stává se součástí naší zkušenosti) a na druhé straně sociální 

skutečnost (představa o světě nabízená společností, jejímž prostřednictvím si vykládáme 

svět kolem sebe). Obě tyto skutečnosti jsou sociálně určené konstrukce reality, podmíněné 

kulturně a historicky, a neustále vytvářené, potvrzované a opravované společenskou praxí. 

Tyto skutečnosti se ovlivňují, doplňují a popírají, a společně tvoří základ naší zkušenosti, 

s jejíž pomocí se vztahujeme ke svému okolí, hodnotíme a odhadujeme své perspektivy. 

Pokud pak přijmeme myšlenku, že média nám poskytují stále větší díl zprostředkované 

reality, ptáme se jakou „realitu“ tedy média zobrazují?

Každé mediální sdělení se nějakým způsobem vztahuje k mimomediálním skutečnostem, 

může popírat nebo přispívat k platnosti představ, které o tomto světě s dalšími členy naší 

společnosti sdílíme. Mediální sdělení je tedy nositelem ideologie platné v dané společnosti 

a v dané době. S pomocí klíčových pojmů ideologie a realita je možné vykládat postavení 

mediálních produktů vůči společenskému kontextu, v němž vznikají. Vztah mezi společností 

a obsahy mediálních produktů není nahodilý. Každá společnost se udržuje v chodu tím, že 
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nepřetržitě obnovuje svoje sociální instituce, a média jako instituce se tímto svými produkty 

na existenci společnosti v daném uspořádání podílejí (Jirák a Köpplová, 2007, s. 138).

Pro všechny reprezentace sociální skutečnosti platí, že vyjadřují různé existující nebo 

hypotetické společenské skupiny a jejich identity. Pokud publikum nemá s nějakou 

skupinou vlastní zkušenost, je velmi pravděpodobné, že bude za skutečnost považovat to, 

co o této skupině přinášejí média. Ta tímto způsobem podporují stereotypizaci různých 

skupin a vzniku stereotypů.9 

1.2.3 Pojem životní prostředí
„Pojem životní prostředí je sociálně konstruovaný. Představa toho, co je životní prostředí se liší 

nejen v jednotlivých společnostech a kulturách, ale i v rámci jedné společnosti. Pro obyvatele 

velkoměsta se životní prostředí skládá především z domů, budov, ulic a přírodu představují 

stromy a pečlivě udržované parky ve městech. Oproti tomu obyvatelé venkova si pod pojmem 

představí v prvé řadě statek a stodolu, pole, louky, les, které je obklopují, a domácí či divoká 

zvířata. Životní prostředí se tak liší a závisí na tom, čí je to prostředí a k čemu se vztahuje“ 

(Novák, 2008, s. 178).

Profesor politických a mezinárodních studií z Queen’s University v Belfastu John Barry 

uvádí, že pojem ŽP je sporný termín, protože nemá jeden univerzální, dohodnutý význam, 

jednu definici (Barry, 1999, s. 12). V rámci sociálních teorií rozlišuje Barry čtyři základní 

typy ŽP (Barry, 1999, s. 22):

1. ŽP jako divočina – jde o pohled z „civilizované perspektivy“, který v sobě může obsahovat 

dvě reakce. Po většinu lidské historie převládal pohled na okolní prostředí jako na něco 

nespoutaného, divokého, jako na nekontrolovatelnou hrozbu lidskému řádu, kterou je třeba 

ochočit a dobýt. Druhá „romantická“ reakce přírodu nejen oslavuje, ale zároveň tváří v tvář 

negativním důsledkům postupující průmyslové modernizace, si ji i cení.

2. ŽP jako krajina/zahrada – představuje humanizované, ochočené ŽP. Tomuto prostředí 

člověk v zájmu dosažení svých cílů vtiskl svůj řád a přeměnil jej v zahradu.

3. Městské ŽP – je to prostředí umělé, vytvořené člověkem. Nejedná se ani o divočinu, 

ani o venkovskou krajinu, v níž jsou přírodní procesy řízeny člověkem. Čím více jsou pak 

lidé vzdáleni přímého kontaktu s přírodou, tím vyššího statusu a zájmu o ochranu u nich 

přírodní svět dosahuje.

9 Stereotyp je názorná, ale jednoduchá reprezentace, která redukuje jedince na soubor přehnaných, většinou 
negativních povahových rysů, a je tedy formou reprezentace., která na základě moci určuje podstatu druhých lidí 
(esencializuje je) (Barker, 2006, s. 180).
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4. Globální ŽP – myšlenka „globálního prostředí“ je poměrně nová a spadá do přelomu 

šedesátých a sedmdesátých let 20. století, kdy se začala rozprava ohledně environmentální 

krize. Důležitou roli v ustavení pojetí globálního životního prostředí sehrály záběry 

planety Země z kosmu. Právě tyto obrázky přispěly k tomu, že lidé začali vnímat globální 

prostředí planety Země jako prostředí, které všichni obýváme a sdílíme. Nicméně idea 

globálního prostředí se plně rozvinula až na přelomu osmdesátých a devadesátých let 

spolu s debatami ohledně takových environmentálních problémů jako byly ozónová díra, 

globálního oteplování a úbytek biodiverzity. S konceptem globálního životního prostředí je 

tak spjata myšlenka sdílené zodpovědnosti, bez ohledu na větší odpovědnost za zapříčinění 

průmyslovější části světa.

Podle Barryho (1999) je příroda vyjádřením něčeho abstraktního, zatímco životní prostředí 

představuje soubor podmínek definovaný vztahem k určitému organismu či entitě.

1.2.4 Zpravodajské pokrytí environmentálních témat
Otázce mediálního pokrytí environmentálních témat se dlouhodobě věnuje Anders 

Hansen z Centra pro výzkum masové komunikace na univerzitě v britském Leicesteru. 

Podle Hansena se otázka životního prostředí stala za poslední tři až čtyři desítky let jednou 

z klíčových veřejných a politických obav naší doby, a média a veřejná komunikace hrály 

a nadále hrají v tomto směru hlavní roli. Veřejnost má k dispozici jen velice málo jiných 

zdrojů, kde získat informace.

Tematika ŽP se nepokládala za příliš vhodnou arénu pro mediální pokrytí:

• ŽP jde napříč všemi zpravodajskými oblastmi politikou počínaje přes byznys, zdraví 

a vědu konče.

• tematika ŽP se po dlouhou dobu považovala na rozdíl od celebrit a skandálů za 

nudné téma (Novák, 2008, s. 183).

„Mediální pokrytí je epizodické, zaměřuje se spíše na události než na témata. Pokud se zabývá 

tématy, často k tomu potřebuje události, na něž tato témata „zavěsí“. Pokrytí je pak spíše 

nárazové a chybí tam souvislá kontinuita v kontextu“ (Novák, 2008, s. 186).

Od sedmdesátých let minulého století probíhá vzestup a konsolidace výzkumu komunikace 

v oblasti životního prostředí, a to zejména od roku 1990, kdy je možné sledovat zakotvení 

této problematiky v rámci národních a mezinárodních sdružení a ve vysokoškolských 

vzdělávacích programech. Vznikla řada publikací a vědeckých článků, věnující se tématu 

životního prostředí a komunikace (např. Allan, 2002; Corbett, 2006; Lester, 2010).
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Studium environmentální komunikace se díky rostoucímu zájmu rozšířilo z poměrně úzkého 

zaměření na „otázky životního prostředí“ ve studium obsahující širší spektrum témat, 

týkajících se vědy, zdraví, environmentalismu a rizik (Hansen, 2009, s. 105–127). Důležitý 

posun Hansen spatřuje ve zpravodajství, od zpráv, často poskytovaných v zjednodušujících 

novinářských termínech a bias, k mnohem bohatším teoriím a přístupům, které pomáhají 

objasnit širší sociální, politické a kulturní aspekty komunikace v oblasti ŽP.

O úloze masmédií při identifikování environmentálních výzev nepochybuje ani Mezřický 

(2005). Jejich role je ambivalentní, média jednou veřejnost informují o environmentálních 

hrozbách, jindy tyto hrozby bagatelizují nebo popírají. Ačkoliv environmentální témata 

získávají v médiích stále více prostoru, jejich informační toky jsou převážně určovány 

hodnotovými preferencemi široké veřejnosti.

Pro média je oblast ŽP poměrně neviditelná. Poškozování a ničení představuje pomalý 

proces, který se děje mimo rámec každodenního zpravodajství, protože nezapadá do 

zpravodajských kritérií. Zpravodajská média spíše než na pomalé procesy, k jejichž popsání 

je navíc často třeba orientace ve vědeckých poznatcích, preferují události (např. potopení 

tankeru). Vleklým problémům ŽP se dostává pozornosti, až když masmédia potřebují 

k pokrytí tématu nějakou „horkou zpravodajskou událost“, na jejímž základě by pak téma 

pokryly (např. v roce 2002 musely přijít povodně, aby média v druhé řadě pokryla tematiku 

půdy, krajiny, zalesnění apod.) (Novák, 2008, s. 184).

Příroda se tak sama vnucuje do mediální agendy v podobě neočekávaných a náhlých katastrof 

nebo nehod. Ve druhém případě vejdou environmentální témata ve známost díky někomu 

jinému. ŽP se stává důležitou arénou, v níž se rozhoduje o tom, kdo promlouvá o ŽP, 

kdo je zdrojem informací, kdo a jak tuto tematiku rámuje a kde se střetávají ekonomické 

a politické zájmy (Hansen, 1991, s. 449). V mediálním pokrytí ŽP se odráží mocenská 

nerovnost ve společnosti, která se projevuje hierarchickým přístupem do zpráv, média se 

orientují především na držitele moci prostřednictvím politických a ekonomických autorit, 

a na vědce, které dodávají mediálním sdělením důvěryhodnost (ibid.). Výběr toho, kdo 

bude ve zprávě mluvit o tématu, už předurčuje zpracování, protože zpráva je často spíše 

produktem zdroje než samotného novináře (Novák, 2008, s. 184).

Pod časovým tlakem uzávěrek, ale i novinářských rutin se novináři často orientují na 

omezený počet zdrojů, především na zdroje oficiální a mocné. V důsledku pak média 

reflektují jen určité vědecké pohledy omezené skupiny elitních expertů. Ty vycházejí vstříc 

médiím ve dvou důležitých bodech: jsou snadno dostupné a mají legitimitu v mocenské 

struktuře. Navíc díky formalizovaným strukturám, v podobě tiskových oddělení, usnadňují 

kontakt s médií. Dominantnost vládních zdrojů mediálního pokrytí ŽP potvrdily studie 

v USA, které ukázaly, že 60 procent zpráv pochází z rutinních kanálů (jako jsou mluvčí, 
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prohlášení a tisková oddělení), jako zdroje jsou citováni ve třech čtvrtinách všech zpráv 

vládní úředníci, a 31 procent zdrojů z titulní strany je spojeno s vládou (Corbetová, 2006, s. 

231). Pokrývat environmentální téma znamená pro novináře potýkat se s velmi rozmanitou 

škálou otázek (problémů): od lokálních záležitostí týkajících se jednotlivých krizí až po 

dalekosáhlé problémy budoucnosti naší planety, jejichž seznam je nekonečný. Je nemožné 

pokrýt všechny environmentální a ekologické záležitosti v krátké zprávě.

Primárními definujícími, kteří stanovují hranice pro všechny následné diskuse a rozhodují 

o tom, co je relevantní a co irelevantní, jsou oficiální zdroje. Nevládní a neziskové organizace 

nemají politickou moc, vědeckou důvěryhodnost a zpravidla ani ekonomické zdroje. Proto 

aby se staly primárními definujícími, musejí pořádat demonstrace, happeningy či přímé 

akce. Těmto akcím však chybí v dominantním diskurzu legitimita, takže pouze přitáhnou 

pozornost k tématu, ale média se následně pro potvrzení či vyvrácení tvrzení obracejí na 

oficiální autority (Hansen, 1991, s. 451). Environmentální skupiny přitáhnou pozornost 

k tématu, ale nemohou kontrolovat zarámování události nebo tématu. Tento stav potvrzuje 

i rozsáhlá studie o tisku a vysílání ve Velké Británii, kde je čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, 

že média budou čerpat informace ze zpravodajských agentur a PR materiálů firem spíše 

než od neziskových skupin (Lewis et al, 2008, s. 12).

Na problematičnost vyváženosti u mediálního pokrytí environmentální tematiky 

upozorňuje Corbetová (2006, s. 227). Média se sice podle zpravodajské ideologie snaží 

přinášet objektivní informace, např. poskytováním názorů opačných stran, ale mohou 

tím jen zdůrazňovat rozpor tam, kde ani neexistuje. Navíc často redukují názorové strany 

pouze na dvě. Jako příklad uvádí mediální diskurz o klimatických změnách. Média dnes 

debatu o klimatických změnách posunují tam, kde ta vědecká již není a v rámci vyváženosti 

poskytují prostor na jedné straně odpůrcům jakéhokoli globálního oteplování. Publikum se 

pak není schopno zorientovat, kde leží pravda (Novák, 2008).

Podle Hansena se v zpravodajském pokrytí ŽP nelze zaměřovat pouze na roli médií jako 

jediného činitele, který nastoluje témata. Je třeba brát v úvahu i širší kontext, ve kterém 

média působí. Hansen (1991, s. 452) mluví o kulturních danostech (culture givens), které 

usnadňují a vymezují pokrytí tématu. Pokud má téma získat důležité místo ve veřejné 

sféře, musí se podat tak, aby se shodovalo s existujícími a obecně rozšířenými kulturními 

koncepty. Pro pochopení mediálního diskurzu o ŽP jako diskurzu převážně vědeckého, 

který spoléhá na vědce jako arbitry pravdivosti, Hansen doporučuje jako kulturní danost 

víru v „pokrok prostřednictvím vědy a technologií“ a víru v „nadvládu nad přírodou“ (1991, 

s. 452).
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1.2.5 Výzkumy komunikace v oblasti životního prostředí
Od 70. let minulého století probíhá vzestup a konsolidace výzkumu komunikace v oblasti 

životního prostředí, a to zejména od roku 1990, kdy je možné sledovat zakotvení této 

problematiky v rámci národních a mezinárodních sdružení a ve vysokoškolských 

vzdělávacích programech. Vznikla řada publikací a vědeckých článků, věnující se tématu 

životního prostředí a komunikace (např. Allan, 2002; Corbett, 2006; Lester, 2010).

Studium environmentální komunikace se díky rostoucímu zájmu rozšířilo z poměrně 

úzkého zaměření na „otázky životního prostředí“ ve studium obsahující širší spektrum 

témat, týkajících se vědy, zdraví, environmentalismu a rizik (Hansen, 2011, s. 9). Důležitý 

posun Hansen spatřuje ve zpravodajství, od zpráv - často poskytovaných v zjednodušujících 

novinářských termínech a bias, k mnohem bohatším teoriím a přístupům, které pomáhají 

objasnit širší sociální, politické a kulturní aspekty komunikace v oblasti ŽP.

Nejvíce mediálních výzkumů v oblasti ŽP bylo provedeno ve zpravodajství. Analýza 

zpravodajství sice zahrnovala širokou škálu individuálních a odlišných typů otázek ŽP, 

ale trvale byly výzkumy zaměřeny na: znečištění / kontaminace (široce definované včetně 

především olejových a chemicky souvisejících znečištění); jadernou energii a později 

oteplování a změny klimatu. Výzkumná šetření se též začala objevovat u jiných typů 

médií a žánrů, jako např. reprezentace přírody a ekologie ve filmu (Ingram, 2000), 

v dokumentárním filmu (Bousé, 2000), v zábavních pořadech televize (Meister, Japp, 2002; 

Shanahan a McComas, 1999). Jak Hansen (2011, s. 13) podotýká, jednalo se o důležitý 

vývoj, protože se mj. prokázalo, že rámce a zprávy o otázkách ŽP v médiích je třeba chápat 

v kontextu druhu zprávy, představ a ideologií o ŽP, které dominují a rezonují v širším 

kulturním a symbolickém prostředí. Výzkum medializace problematiky ŽP významně 

přispěl k pochopení toho, proč se některé otázky ŽP stávají tématy veřejného zájmu, 

zatímco jiné – zdánlivě stejně závažné nebo významné – rychle zmizí z mediální agendy.

Několik studií přineslo poznatky o tom, v jaké míře jistoty a nejistoty média informují 

o změně klimatu a jejích příčinách. Boykoff a Rajan (2007) během porovnávání mediálního 

pokrytí v USA a v britských médiích objevili silnější důraz na diskuse a nejistotu v USA, 

což do značné míry souvisí s uplatňováním novinářského principu rovnováhy a tendence 

poskytnout současně stejný prostor argumentům, které z problémů obviňují lidskou 

populaci, a „klimatickým skeptikům“, kteří tento názor zpochybňují a tvrdí, že změnu 

klimatu způsobuje přirozený proces. Jinak je tomu v evropských médiích, kde se běžně 

vyskytuje mnohem větší jistota o původci klimatické změny antropogenní povahy a současně 

se věnuje méně pozornosti názorům klimatických skeptiků (Brossard et al., 2004; Dirikx 

a Gelders, 2009). Studie francouzského a holandského tisku (Dirikx a Gelders, 2009) 

zjistila, že nejčastěji bývá kladena odpovědnost za příčinu nebo řešení změny klimatu na 
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politickou moc, jednotlivce a skupiny. Významným výsledkem těchto studií je zjištění, 

že i přes stále více globalizovanou povahu komunikace a médií, se rámování klíčových 

environmentálních problémů může značně lišit mezi kontinenty (Severní Amerika 

a Evropa), kulturami a potenciálně i mezi zeměmi. Nicméně jak podotýká Hansen (2011, 

s. 16), tato oblast je stále nedostatečně zkoumaná. Za některými rozdíly pokrytí globální 

změny klimatu stojí odlišně kulturní a politické tradice, ale hlavní rozdíly připadají na 

„kulturu novinářskou“. Např. použití stanoviska nebo objektivity ve zprávě ovlivňuje 

kladení důrazu na témata a typy citovaných zdrojů.

Za zvýšeným zájmem výzkumů v oblasti mediální reprezentace otázek ŽP stojí také 

uvědomění si jejich stále silnější role při utváření a ovlivňování veřejného mínění 

a politického rozhodování ve společnosti. Studie si všimly zajímavé paralely mezi zvýšenou 

a sníženou hodnotou medializace životního prostředí a srovnatelnou tendencí u veřejného 

zájmu o ŽP. Výzkumy v oblasti agenda setting potvrdily, že média mohou hrát potenciálně 

významnou roli při stanovení agendy pro veřejné povědomí a znepokojení o otázkách ŽP 

(Soroka, 2002). Zajímavé postřehy přinesly odborné práce porovnávající názory na ŽP 

televizních diváků sledujících „lehčí“ a „těžší“ formu pořadů. Relativní absence „otázek 

životního prostředí“ v televizní zábavě vede k tomu, že její diváci mají menší tendenci 

se o ŽP zajímat. Zatímco diváci, kteří sledují zpravodajství a dokumentární filmy mají 

vyšší úroveň povědomí o ŽP a obavách, které s ním souvisejí (Good, 2009; Shanahan 

a McComas, 1999).

Média jsou tudíž důležitou veřejnou arénou (Hilgartner a Bosk, 1988), kde environmentální 

zprávy sdělené v médiích v jakémkoliv formátu nebo žánru pravděpodobně ovlivňují veřejné 

mínění a chování; ale média též, ve svém rozmanitém celku, poskytují významný kulturní 

kontext, z něhož veřejnost čerpá rámce pro porozumění otázkám ŽP (Hansen, 2011).

Jak je uvedeno výše, život v mediovaném světě v sobě obsahuje neustále mísení různých 

druhů zkušeností. Žitá zkušenost je stále častěji doplňována mediovanou zkušeností. Jsme 

vtahování do témat, která přesahují bezprostřední prostor našeho každodenního života, 

a jsme nucení k nim zaujmout nějaký postoj a udělat si názor. Vzniká tak nové břemeno 

odpovědnosti za události, které se odehrávají v jiných částech stále propojenějšího světa. 

Tento nový morální rozměr již není možné bez problémů zasadit do tradičních rámců 

politického a morálního myšlení. Podstatnou roli v pěstování pocitu odpovědnosti za 

společný osud sehrávají komunikační média. Stále častěji se dozvídáme o devastujícím 

vlivu lidské činnosti na ŽP.
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1.2.6 Popularizace, politizace a globalizace environmentalismu
John McCormick (1991, s. 195–204) upozorňuje na módu environmentálních témat od 

devadesátých let 20. století. Uvádí, že od sedmdesátých let došlo ke třem významným 

změnám. Zaprvé, environmentalismus byl zpopularizován. Došlo ke stabilnímu růstu 

vědeckých informací, které nám umožnily nahlédnout na skutečné a potenciální účinky 

chybných kroků, týkajících se životního prostředí. Výpočetní technika, satelity a televize 

nám zprostředkovaly mnohem větší povědomí o ochraně životního prostředí a propojenosti 

příčin a důsledků. Nejdůležitějším důsledkem je stále rostoucí počet firem a průmyslových 

podniků uvědomujících si zodpovědnost za životní prostředí a vzrůstající počet zákazníků 

se zájmem o ekologicky šetrné výrobky. Na obou stranách Atlantiku zákazníci častěji 

používají a v supermarketech hledají biologicky rozložitelné výrobky, bezfreonové aerosoly, 

energeticky úsporné žárovky, netoxické saponáty a další. Objevila se literatura s radami, jak 

mohou jednotlivci přispět k ochraně životního prostředí změnou svého životního stylu. 

Média tento zájem podporují zdůrazňováním a poskytováním pravidelných příspěvků 

s environmentálními tématy více než kdykoliv předtím. Dnes je skoro nemožné otevřít 

noviny nebo časopis nebo zapnout rádio či televizní zprávy bez informací o životním 

prostředí nebo návody, jak můžeme změnit náš způsob života, abychom ochránili životní 

prostředí a přírodní zdroje.

Druhým velkým rozdílem mezi léty 1970 a 1990 je skutečnost, že environmentalismus byl 

zpolitizován. I když je to problém s vědeckými a ekonomickými rozměry, nakonec řešení 

musí přijít od vlád.

Konečně, za třetí environmentalismus byl globalizován. Víme o kyselých deštích od roku 

1850 a o globálním oteplování od roku 1890, ale pouze několik posledních let se fráze 

jako ozónová vrstva a skleníkový efekt objevují v běžné konverzaci a v médiích bez potřeby 

vysvětlujících poznámek.

Zelená politika se od devadesátých let minulého století také proměňuje. Stává se stále 

přátelštější a populárnější. Možná jsme na prahu revoluce v sociálním, politickém 

a ekonomickém myšlení. Zelená revoluce, která je pro mnohé jen logickým výsledkem 

přebytku zemědělské a průmyslové revoluce.

1.3 Charakteristika a historie časopisu National 
Geographic
Magazín National Geographic je fenomén. V současnosti vychází jeho 40 jazykových 

mutací po celém světě (National Geographic Press Room, © 2014). V roce 2013 oslavil 

již své 125. výročí, čímž se řadí mezi nejdéle úspěšně fungující periodika. Jak připomíná 

toto významné jubileum na webových stránkách česká redakce, „na začátku stála malá 
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skupina vědců se skromnými cíli a na konci jedna z největších vzdělávacích vědeckých institucí 

na světě“. Cílem této kapitoly je snaha zmapovat vznik, vývoj a nejdůležitější mezníky 

v jeho dlouholeté historii. Poznatky jsem čerpala především z publikace Franka Luthera 

Motta History of American Magazines (1957). Tato pětisvazková studie zachycuje dějiny 

amerických časopisů v rozmezí let 1741–1930.

1.3.1 Časopisy z oblasti cestování a geografie v USA na 
přelomu 19. a 20. století
Před deskripcí samotného příběhu National Geographic považuji za důležité uvést přehled 

dalších časopisů s podobnou tematikou existujících na tehdejším americkém trhu.

Around the World (1893–1895) – stručný měsíčník o cestování, objevech a vědě za 15 

centů. Dobře ilustrovaný, editovaný přírodovědcem Angelo Heilprinem.

The Chicago International (1896–1901) od doby, kdy publikoval překlady z cizích časopisů, 

recenze knih atd., byl více než cestovatelským časopisem. A. T. H. Brower začal s cenou 

10 centů, brzy zvýšil na 25 centů a zároveň přidal více cestovatelských témat, dokonce 

i seznam pasažérů 1. třídy na lodích odplouvajících z amerických přístavů, základní kurzy 

cizích jazyků a drby o Američanech v zahraničí. Nikdy nebyl příliš úspěšný.

Four-Track News byl založen v červenci 1901 Georgem H. Danielsem v New Yorku 

jako deseticentový ilustrovaný časopis o „cestování a vzdělávání“. V roce 1906 se titul 

přejmenoval na Travel Magazine, známý jako Travel. The 400 (1893–1906) byl nepravidelně 

publikován v Chicagu. Kromě cestování věnoval pozornost i společnosti a divadlu.

Journal of Geography vznikl spojením Journal of School Geography (1897–1901) a Bulletin 

of the American Bureau of Geography (1900–1901). Vydáván v několika městech, levný 

a dobře ilustrovaný; periodikum Národní rady učitelů zeměpisu (Mott, 1957a).

1.3.2 Okolnosti vzniku instituce National Geographic Society
Nezávislá nezisková vzdělávací instituce National Geographic Society10 (dále jako 

Společnost) byla založena 27. ledna 1888. U jejího vzniku stálo 33 vzdělanců, cestovatelů 

a mecenášů, kteří se 13. ledna 1888 sešli ve washingtonském klubu Cosmos Club z důvodu 

„vhodnosti organizovat společnost zvyšující a rozšiřující zeměpisné znalosti“ (National 

Geographic CZ, © 2013a). Díky tehdejším zákonům byla společnost oficiálně založena 

pouhé dva týdny po první schůzce. Prvním prezidentem National Geographic Society se 

stal Gardiner Greene Hubbard, druhým prezidentem jeho zeť Alexander Graham Bell. 

10 Česky Národní zeměpisná společnost.
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Ten jako první vymyslel podobu Společnosti – založenou na časopise, který bude pomocí 

fotografií vyprávět příběhy z celého světa.

Otec National Geographic pocházel z významné americké rodiny. Hubbardův pradědeček 

Gardiner Greene byl jedním z nejbohatších amerických obchodníků, jeho otec zase 

soudcem Nejvyššího soudu. Sám Gardiner Hubbard (1822–1897) vystudoval práva, ale více 

ho přitahovala věda a objevování. Díky prosazování zákona o nacionalizaci telegrafního 

systému se začal zajímat o metody moderní elektronické komunikace. V šedesátých letech 

19. století si nechal patentovat několik patentů týkajících se telegrafů, např. aby jedním 

telegrafním drátem procházelo současně více zpráv (National Geographic CZ, © 2012a).

Ze spolupráce s mladým vědcem Alexanderem Grahamem Bellem, kterého podporoval 

vzešel předchůdce telefonu – akustický telegraf. Bell se po vynalezení telefonu oženil 

s Hubbardovou neslyšící dcerou Mabel. Hlavním investorem a prezidentem Bell Telephone 

Company se stal Hubbard. Společnost, která se roku 1899 přejmenovala na AT & T, stála 

za rozvojem desítek různých technologií, od počítačových tiskáren až přes kabelovou 

televizi (National Geographic CZ, © 2012b).

Organizace National Geographic Society byla založena v lednu 1888 ve Washingtonu. 

Jejím hlavním posláním bylo pořádání veřejných přednášek a vydávání časopisu. Mezi 

další zakladatele patřil generál A. W. Greely, který získal slávu jako vůdce polární expedice 

několik let předtím; major J. W. Powell, objevitel Grand Canyonu a později ředitel 

Geologického výzkumu USA; George Kennan, proslavený svou cestou na Sibiř; Henry 

Gannett, proslulý kartograf; O. H. Tittmann, vedoucí mnoha výzkumných expedic na 

západ. Tito význační vědci byli často spojeni se státními institucemi (Mott, 1957b, s. 621).

První číslo National Geographic spatřilo světlo světa v říjnu 1888. První obálka byla 

umírněná, vypadala jako vědecká brožurka s cihlově červenou obálkou. Tehdy ji nezdobila 

ani fotografie, ani typický žlutý rámeček. Hlavním článkem v iniciačním vydání byla 

Klasifikace geografických forem podle původu (Mott, 1957b, s. 621). Celkový náklad – 

200 výtisků – byl rozeslán zakládajícím členům. Prvních sedm let magazín vycházel 

nepravidelně, pouze tehdy, když se shromáždil materiál. Např. druhé číslo se objevilo až 

v dubnu následujícího roku. První čísla byla tištěna v New Havenu v letech 1988 až 1891, 

později v tiskárně Judd & Detwiler ve Washingtonu. Již v červenci 1890 časopis otiskl 

první fotografii – záběr Heraldova ostrova v Rusku pořízený z paluby lodi.

Počet stránek se pohyboval od 16 ke 100, čísla byla vázána v deskách barvy terakota. Od 

prvního vydání byly součástí časopisu mapa a grafy, obyčejně složené v zadní časti. Články 

byly především technického a vědeckého zaměření. Za první příspěvek, který se podobal 
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populárním článkům – charakteristickým pro National Geographic, se považuje stať Across 

Nicaragua with Transit and Machete (Mott, 1957b, s. 621) z dubna 1891.

Nejobjemnější vydání byla věnována výpravám na Aljašku a do Beringova průlivu, na 

Horu Sv. Eliáše. Další témata se týkala geologie, meteorologie, oceánografie, věnovala se 

populacím, vulkanologii a historii objevů a vynálezů. V letech 1890–1891 vznikla první 

expediční mapa sponzorovaná National Geographic Society.

V roce 1894 společnost dosáhla tisíce členů. Poplatky za členství činily pět dolarů ročně, 

z toho tři šly do časopisu. Z důvodu větší atraktivity v magazínu postupně přibývaly 

ilustrace, změnil se obal a časopis se začal nabízet na novinových stáncích (Mott, 1957b, 

s. 622).

Zpočátku bylo cílem časopisu být více „americký“ než kosmopolitní. Jenže dostupný 

materiál dal časopisu navzdory záměru světový obraz. V nejranějších číslech byli editory 

tajemníci společnosti Henry Gannett a poté Marcus Baker. dále „publikační výbor“, než 

se editorem titulu stal geolog a etnolog W. J. McGee. Když se z časopisu stal měsíčník byl 

jmenován editorem na částečný úvazek John Hyde.

Pod jeho vedením se však prodejům na stáncích nedařilo a členství ve Společnosti 

se zastavilo na 900 až 1000 lidech. Po Hubbardově smrti v prosinci 1897 se novým 

prezidentem stal jeho zeť Alexander Graham Bell (1847–1922).11 Za Bellova vedení titul 

začal nabírat správný směr. Bell byl génius, který ihned začal hledat mladého muže, jenž 

by rozšířil a zpopularizoval časopis. Doufal, že by se současně rozšířil rozsah Společnosti 

do národních rozměrů a tím by získala finanční podporu, kterou organizace ke správnému 

fungování potřebuje. Bell nabídl pozici synům svého přítele profesora Edwina A. 

Grosvenora, dvojčatům Gilbertu a Edwinovi. Práci označil jako „odrazový můstek pro 

něco lepšího“. Zatímco Edwin zůstal u právnické kariéry, třiadvacetiletý Gilbert Hovey 

Grosvenor byl najat jako první zaměstnanec za plat sto dolarů měsíčně na prvních pět let 

editorské činnosti a oženil se s jednou z Bellových dcer – Elsie. Grosvenor, označovaný 

jako otec fotožurnalistiky, se stal asistentem-editorem v létě 1899 a časopisu zůstal věrný 

po neuvěřitelných padesát pět let. Titul editora získal až v roce 1903, zpočátku neměl 

ani asistenta a veškerou činnost vykonával sám. Od Bella s entuziasmem přijal doktrínu 

časopisu a metodu členů-předplatitelů (Mott, 1957b, s. 623).

1.3.3 Legendární editor Gilbert Hovey Grosvenor
Právě Grosvenor svým kladením důrazu na fotografii postavil základy výjimečnosti National 

Geographic, jehož poslání plní šéfredaktoři dodnes. Díky němu se na stránkách objevily 

11 Vynálezce telefonu, gramofonu a mikrofonu.
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zázraky naší planety: Skalnaté hory v Kanadě, egyptské hrobky, čínské kanály. V roce 1910 

časopis poprvé ozdobil charakteristický žlutý rámeček. Jakmile to bylo technicky možné, 

Grosvenor ihned použil barevné fotografie. První barevný snímek se v magazínu objevil 

v červenci 1914 (ibid.). Grosvenor usiloval o zachování unikátních aspektů časopisu. 

Odmítl přesunout sídlo Společnosti do New Yorku a změnit jeho název.

Nový koncept předpokládal národně společenský, dokonce celosvětový rozsah, jehož funkce 

mají rozptyl od geografických znalostí skrze publikování v časopisu, monografie, manuály, 

věstníky atd.; podporu výzkumů a objevů, archeologických výzkumů až po podporu vládě 

a zachování národních zdrojů ve válce i v míru. Velké projekty měly být financovány ročními 

poplatky členů, jejichž základna se rozšiřovala díky popularitě časopisu. Z tohoto důvodu 

byl ukončen prodej v novinových stáncích, a pravidelné předplatné v hodnotě 50 centů extra 

také nebylo přijato. Potenciálním členům (předplatitelům) byla rozesílána pozvánka do 

National Geographic Society. Pozvánka začínající textem „Mám čest informovat vás, že jste 

byl doporučen pro členství“ (Mott, 1975b, s. 624), byla navržena tak, aby podpořila naprosto 

originální nápad, že členství ve Společnosti znamená účast na jejích široce zaměřených 

aktivitách, stejně jako předplatné časopisu. Myšlenka členství tak přispívá k mnohem 

trvalejšímu seznamu předplatitelů, než má většina časopisů. Jako prodejní nástroj je tento 

model bezkonkurenční (Mott, 1957b, s. 624). V letech 1899 až 1910 vzrostl počet členů 

Společnosti z 1400 na 74 000, v roce 1920 dokonce až k 713 000 (Juránková, 2013, s. 39).

Samozřejmě že záměr vyžadoval zručnou popularizaci vědeckých znalostí, a najdou se tací, 

kteří říkají, že populární věda není přesnou vědou. Časopis se tak odvolává na Hubbardovo 

prohlášení, které pronesl v počátku jeho působení jako prezidenta společnosti, „nejsem 

vědec“ (Mott, 1957b, s. 624). I když šlo o nepatřičnou skromnost z pohledu pozdějších 

vydání časopisu, tato úvodní poznámka zdůraznila pohled zastávaný společností, že 

holá fakta, vyčerpávající údaje a technická frazeologie přesné vědy nebyly ve Společnosti 

a v časopise požadovány. A brzy bylo jasné, že pod Grosvenorovým editorstvím takové věci 

nebyly jen nepožadovány, ale nebyly ani povoleny. Obsah byl nastaven k různým druhům 

publika. První čísla byla navrhována hlavně pro technické čtenáře, po roce 1899 se obsah 

už přizpůsoboval obecnějšímu publiku. Grosvenor k tomuto později napsal:

„Dr. Bell měl revoluční myšlenku: proč nepopularizovat geografickou vědu a nepřivést ji do 

lidských domovů? Proč netransformovat časopis ze studených zeměpisných faktů, vyjádřených 

v hieroglyfických termínech, kterým laici nemohou rozumět, do prostředníka pro život, dýchání, 

lidské zajímavosti a pravdy o tomto skvělém světě dalším lidem?“ (Mott, 1957b, s. 624).
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Grosvenor rozšířil vymezení pojmu geografie vedle popisu světa zahrnujícím rostliny, 

zvířata, ptáky a ryby, o lidi a národy. Jeho nejdůležitějšími zásadami byla fakta a naprostá 

přesnost. Celkem pro redakci stanovil sedm zásad:

• absolutní přesnost je nezbytná,

• všechen publikovaný materiál musí mít trvalou platnost,

• hojnost esteticky hodnotných ilustrací,

• je nezbytné se vyvarovat všeho kontroverzního,

• nesmí být publikován materiál banálního charakteru,

• všechen materiál musí být nadčasový,

• vyvarovat se hloupého kritizování a všeho nepříjemného (Grosvenor, 1936, 

str. 149).

Podle Motta (1957b) z principů vychází jasná sentimentalita a důraz na přátelskost 

(vlídnost), krásu a laskavost v různých aspektech života na planetě. Gilbert H. Grosvenor 

dokázal přesvědčit čtenáře i reklamní zadavatele, že v časopise získají kvalitní reklamu 

a prostor, která se vyplatí. V zájmu věci učinil dvě důležitá rozhodnutí, která platí dodnes:

1. oddělil reklamu od reportážních textů a umístil ji jen na úvod a závěr každého čísla,

2. zakázal reklamu na alkohol, cigarety a léky (Valanská, 1993, s. 24).

1.3.4 Předválečné období
Mnoho let byla většina přispěvatelů do National Geographic spojena se státními institucemi, 

včetně členů obou komor Kongresu a Nejvyššího soudu, členů Kabinetu, diplomatických 

sborů a vojenských důstojníků. Důraz na průzkum a objevování byl patrný. Admirál Peary 

byl členem a spolupracovníkem dlouho předtím, než se stal slavným. Ve sporu Peary-Cook 

o objevení severního pólu Společnost nabídla rozsouzení případů, pokud objevitelé předloží 

evidenci jejich výzkumné komisi. Cookovy „důkazy” nebyly nikdy předloženy, výbor 

následně uznal za objevitele Pearyho12 Greely, Peary, Cook, Amundsen, Stefansson, Byrd, 

Shackleton, MacMillan, Ellsworth a Wellman byli mezi objeviteli polárních oblastí, kteří 

psali pro časopis. Společnost tak získala velmi důležitý obsah. Byrd při jedné příležitosti 

napsal, že kromě vlajky své vlasti nezná větší výsady než nosit emblém National Geographic 

Society. Od roku 1902 se stal trendem cestovatelský obsah – jako S. P. Langleyova Cesta ze 

San Francisca na Tahiti a zpátky (prosinec 1901), Cesta přes Sibiř kongresmana Ebenezera J. 

Hilla (únor 1902) a D. G. Fairchildovy Cesty v Arábii (duben 1904) (Mott, 1957b, s. 625).

12 V roce 1988 vyslovil časopis National Geographic pochybnosti o úspěchu Pearyho.
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Brzy bylo viditelné rozšíření témat – objevily se články o nefritu, sobech na Aljašce, stavění 

draků, imigraci, eugenice, americkém průmyslu, homosexuálních metodách cestování, 

obouvání ve světě atd.

Oblíbeným námětem se stala „geografie vzduchu”, v roce 1936 Grosvenor prohlásil, že 

Geographic publikuje o letectví více než jakýkoli jiný obecně zaměřený časopis (Mott, 1957b, 

s. 626). Soustředili se na vývoj aeronautiky. V červenci 1924 vzniklo celé číslo o letectví: 

otevíral ho článek John A. Macreadyho Non-stop letem přes Ameriku (ibid.). V první dekádě 

nového století se psalo často o amerických državách – Aljašce, Havaji, Filipín a panamském 

průplavu.

Ilustrace se postupně zdokonalovaly a přibývaly. V roce 1908 zabíraly obrázky vice než 

polovinu prostoru v osmdesátistránkovém časopise. Ale až příchod barevné fotografie 

v dalším období skutečně změnil Geographic v druh periodika, který do té doby nebyl znám. 

První barevné obrázky se objevily v listopadovém čísle 1910. Byly vytvořeny z fotografií 

Williama Wisnera Chapina a ilustrovaly jeho článek Záblesky Korey a Číny. I když stále 

ještě nedosahovaly pozdějších standardů, šlo o atraktivní celostránkové snímky. Podobné 

Chapinovy fotografie, tentokrát z Japonska a Ruska, obsahovala listopadová (vánoční) 

vydání v roce 1911 a 1912 (ibid.).

Rok 1913 přinesl dlouhou sérii příležitostných článků o ptácích, ozdobené barevnými 

ilustracemi. Podobná série o divokých květinách se objevila v roce 1915, ilustrovaná 

přírodovědci z newyorské botanické zahrady. Jedním z nejoblíbenějších přírodovědných 

témat se stalo březnové číslo roku 1919, věnované popisům a barevným ilustracím 73 

nejběžnějších psích ras s článkem Ernesta Harolda Baynese. Nebo listopadové vydání 

roku 1923 s obrázky koní. Mezi nejznámější ilustrátory patřili Hashime Murayama a Else 

Bostelmannová. Mnohé články a obrázky byly Společností publikovány v knižní podobě 

(Mott, 1957b, s. 627).

Editorem pro ilustrace byl v letech 1915–1953 Franklin L. Fisher. Pro toto oddělení 

pracovali také někteří významní fotografové. Syn šéfeditora, Melville Bell Grosvenor 

začínal jako asistent oddělení. Šéf fotografů B. Anthony Stewart se k časopisu připojil 

v roce 1927. Owen Williams, vedoucí zahraničního oddělení, publikoval v časopise od roku 

1930 do 1953 okolo 65 článků doplněný vlastními fotografiemi. Stejně významné bylo 

vedení fotografické laboratoře Charlesem Martinem, průkopníkem ve zpracování filmu pro 

časopisy.

National Geographic tvrdí, že má několik prvenství ve fotografické ilustraci. Jedním z nich 

je první zveřejnění fotografie divokých zvířat v jejich přirozeném prostředí vyhotovené 

pomocí blesku. Za milníky v dějinách fotografování divoké přírody je považováno 74 snímků 
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George Shirase III. (1906), jež odstartovaly tradici časopisu – publikování fotografií z divoké 

přírody. V červenci téhož roku dokonce dva zakládající členové na protest rezignovali, 

protože jim vadilo, že se National Geographic stává „obrázkovou knihou“ (National 

Geographic CZ, © 2013b). Časopis také otiskl první obrázek pořízený ve stratosféře či 

první přirozeně barevné fotografie podmořského života. Od roku 1913 podíl barevných 

fotografií postupně rostl (nejdříve uměle kolorované, od 1914 barvené), v roce 1924 tvořily 

polovinu ilustrací a v roce 1928 už všechny (Mott, 1957, s. 628). V listopadu 1929 vznikly 

fotografie Antarktidy z ptačí perspektivy, když se Richard E. Byrd jako první proletěl nad 

jižním pólem.

1.3.5 Léta 1914–1945
Grosvenor, který pobýval v roce 1913 v Evropě, slyšel zvěsti o blížící se válce a ihned po 

návratu domů nechal připravit novou mapu Evropy. Po vypuknutí konfliktu byl časopis 

plný článků o Evropě, zvláště byly zdůrazňovány sympatie k Francii. V říjnovém vydání 

roku 1917 bylo na stránkách zobrazeno 1197 barevných vlajek a standard celého světa, což 

bylo podle vyjádření editora nejdražší, nejpoučnější a nejkrásnější číslo v historii časopisu. 

V tomto roce také dosáhl náklad časopisu půl milionů výtisků, ačkoliv v roce 1920 poplatek 

vzrostl na tři dolary. V roce 1926 dosáhla členská základna milionu členů v roce 1926.

Rovněž nebyly opomíjeny výzkumy, objevy a cestopisy. Expedice do Peru, podporovaná 

společně s univerzitou v Yale, přinesla několik článků během let 1912 až 1916. Podobně 

vzešlo z pětileté výpravy do vulkanické oblasti k hoře Katmai množství článků od Roberta 

F. Griggse. Kromě inckých vykopávek u Binghamu byly hlavní archeologické expedice pod 

vedením Neila M. Judda směřovány do Puebla Bonito v severozápadním Novém Mexiku. 

Příspěvky především o mayských památkách poskytl Matthew W. Stirling, který vedl výzkumy 

pod záštitou Smithsonianovy instituce ve Vera Cruz. Ve spolupráci se Smithonianskou 

institucí byly provedeny v roce 1948 výpravy do Arnhem Landu v Austrálii. Koncem 

čtyřicátých a začátkem padesátých let spolupracovali s časopisem význační archeologové 

jako Matthew William Stirling, Neil Judd, Don Wattson, Frank M. Setzler, William 

Duncan Strong, Henry Field a George C. Cameron (Mott, 1957b, s. 629–630). Časopis 

tehdy přinášel značné množství reportáží z cest po rozmanitých zemích, zmínkou jen pár 

článků: generál William Mitchell: Lovení tygrů v Indii (listopad 1924), Hans Hildenbrand: 

Přes Německo s barevným fotoaparátem (prosinec 1928), kapitán A. W. Stevens: Létání nad 

vrcholy And (květen 1931), La Verne Bradley: Scény z poválečného Finska (srpen 1947), 

Burt Kerr Todd: Bhutan – země tisíců draků (prosinec 1952). Zvláště pozoruhodné byly 

reportáže paní Grosvenorové z afrického safari (srpen 1953 a prosinec 1954), ilustrované 

manželovými barevnými fotografiemi.
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Barevné obrázky v této době rozzářily většinu článků a reprodukovaly národní kroje ještě 

působivěji. Malebnost šatů cizích národů byla na fotografiích National Geographic dlouho 

zdůrazňována. Zároveň se na obrázcích také často objevovala nahota; fotografie krásek 

s obnaženými prsy a mladých mužů se statnými černými hrudníky naplňovaly očekávání 

čtenářů v článcích z exotických částí světa. Také se objevovaly zprávy od botanických 

a biologických výprav z Číny, Indie, Brazílie a Venezuely. Ale i přes všechny tyto „kořisti“ 

z cizích zemí National Geographic nikdy nezapomněl na svou vlast. Pravidelně a hojně byly 

publikovány nevšední série reportáží o různých státech USA, které popisovaly národní 

parky, rezervace, floru a faunu USA. Jako příklad můžeme jmenovat Stirlingovy Indiány 

ze západních plání, doplněné ilustracemi W. Langdona Kihna (červenec 1944); Kamenné 

oblouky v Utahu od Jacka Breeda (srpen 1947) nebo Howell Wolkerovu cestu po USA 

autobusem (červenec 1950) (Mott, 1957b, s. 630).

Během druhé světové války byly soubory fotografií National Geographic (celkem 350 000 

obrázků) poskytnuty k dispozici americké vládě, která v nich objevila zdroj faktických 

hodnot pro vojenské zpravodajství. Některé ukázaly cestu k průmyslu nepřítele, jiné byly 

schopny odhalit kamufláž (NGM, 1943, s. 277).

Dále byla společnost schopna zásobovat armádu, námořnictvo i letectvo tisíce mapami. 

Tyto velké osmibarevné mapy vyšly také jako příloha časopisu. Ve válečných letech mezi 

tématy převažovaly články přibližující země spojenců, domácí válečný průmysl, bojovou 

techniku – zvláště letectví a fotografie. Vynikající byly námořní kresby od Williama F. 

Drapera (říjen 1944), nebo řady kreseb každodenního života ve starověku – Egypt 

(říjen 1941), Řecko (březen 1944), Řím (listopad 1946), Mezopotámie (leden 1951) s texty 

Edith Hamiltonové a dalších odborníků, ilustrované Hergetovými obrázky. Generál Arnold 

zásoboval časopis články z oblasti letectví, Owen Lattimore psal především o Sibiři, a Lt. 

Col. Frederick Simpich, Jr. přispíval reportážemi z běžného vojenského života (Mott, 

1957b, s. 631).

1.3.6 Optimistická padesátá léta
Po válce byl Geographic barevný jako nikdy před tím. V roce 1946 byly odstraněny okraje, 

což přineslo efekt větších stránek. O necelá dva roky později byly všechny barevné stránky 

upravovány. Zvláště mimořádné byly barevné fotografie z atolu Bikini v dubnu 1947.

Společnost a její časopis nepřetržitě rostly k prosperitě a populární prestiži. Hubbardova 

památná budova se rozrostla. Náklady se zvyšovaly. Inzerce, která nikdy nezahrnovala 

reklamu na alkohol a cigarety a byla omezena na dvacet procent stránek časopisu, 

nevykazovala pokles. Po druhé světové válce se cena předplatného, přesněji roční členský 

poplatek, zvýšila na pět dolarů (časem na šest). Přibližně polovina časopisu byla nyní 
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psána členy redakce. Mezi asistenty editora patřili Ralph A. Graves (1916–1932), Jesse 

Richardson Hildebrand (1919–1951), William Joseph Showalter (1914–1935), Maynard 

Owen Williams (1919–1953), Frederick Simpich (1927–1950), Frederick G. Vosburgh 

(1935–1954), Mason Sutherland (1945), Robert Leslie Conly (1951), a Franc (1953). 

Elsie Graham Bell Grosvenorová měla neoficiální, ale důležité spojení s časopisem od 

jejího sňatku s Dr. Grosvenorem. Doprovázela ho na jeho pracovních cestách a sama byla 

významnou spolupracovnicí (Mott, 1957b, str. 632). Také významný badatel, fotograf 

a filmař Jacques-Yves Cousteau přispíval od roku 1952 do časopisu svými články z výzkumu 

a ochranářských projektů mořského světa (National Geographic CZ, © 2013).

Grosvenor odešel do důchodu z vedení vydavatelství a z funkce prezidenta Společnosti 

v květnu 1954 a na oba tyto posty byl jmenován John Oliver La Gorce. La Gorce byl 

asistentem a později přidruženým editorem National Geographic 49 let. K Grosvenorově 

managementu se připojil v době, kdy náklad dosahoval pouhých deseti tisíc výtisků. 

Sestava, ve které La Gorce vykonával funkci editora, Melville B. Grosvenor přidruženého 

editora a jeho otec byl předsedou Správní rady společnosti, trvala necelé tři roky. Roku 

1957 převzal post editora a prezidenta Společnosti Melville Bell Grosvenor. Ve stejný čas se 

stal přidruženým editorem Frederick G. Vosburgh a Thomas W. McKnew víceprezidentem 

a tajemníkem Společnosti. Na obsahové stránce se podepsala vlna idealismu a optimismu 

padesátých let. Díky novým tiskařským technologiím a kvalitnějšímu fotografickému filmu 

působily fotografie živěji. Melville Grosvenor zavedl v září 1959 pravidlo použití barevné 

fotografie na obálce časopisu.

1.3.7 Význačné milníky na stránkách National Geographic 
v druhé polovině 20. století
Nový rozměr daly časopisu vesmírné objevy v 60. letech. Díky kosmonautům Apolla 11 byla 

v roce 1969 umístěna vlajka National Geographic Society na povrchu Měsíce. Současně 

byla publikována mapa Měsíce. Bukovo-vavřínové listy na titulní stránce začaly nahrazovat 

dramatičtější fotografie. Na základě společenských událostí (válka ve Vietnamu, studená 

válka, dekolonizace) nastaly v americké společnosti změny, na které se časopis snažil 

reagovat. Magazín prezentoval exotický svět jako ideální, potlačoval důkazy o chudobě či 

násilí (Juránková, 2013, s. 40).

Zlom nastal v sedmdesátých letech, kdy na místo šéfredaktora nastoupil Grosvenorův 

pravnuk Gilbert M. Grosvenor. Časopis začal poukazovat na kontroverznější témata, jako 

je např. problematika nukleárních zbraní, chemické znečištění ovzduší a půdy a ilegálního 

obchodu se zvířaty.
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Do roku 2012 National Geographic Society sponzorovala více než 10 000 expedic, výzkumů 

a projektů na ochranu přírody. Mezi zlomové okamžiky, na které je Společnost zvláště 

hrdá, patří především tyto:

• 1960 – publikování článku o objevu lidského předka – zástupce Paranthropus.

• 1961 – podpora Jane Goodallové při výzkumu šimpanzů v tanzanském národním 

parku Gombe Stream Park.

• 1962 – John Glenn vezl do vesmíru vlajku Společnosti při cestě na oběžnou dráhu 

Země. První číslo s pouze barevnými fotografiemi.

• 1963 – podpora expedice prvního Američana na vrchol Mount Everest.

• 1967 – podpora Dian Fosseyové při dlouhodobém studiu horských goril ve Rwandě.

• 1969 – vlajka National Geographic Society na Měsíci spolu s Apollem 11.

• 1979 – National Geographic informoval o objevu otisků chodidel starých 3,6 milionu 

let.

• 1984 – pod vedením Gilberta M. Grosvenora vzniká Geography Education 

Program, který pomáhá zlepšovat výuku geografie na školách. Začíná vycházet 

Traveller, příbuzný titul zaměřený na praktické cestování.

• 1985 – oznámení objevení vraku Titaniku, v čele výpravy stál Robert D. Ballard. Na 

obálce časopisu se objevila afghánská dívka Sharbat Gulu, která se stala symbolem 

National Geographic.

• 1995 – v Japonsku vychází první jazyková mutace časopisu National Geographic.

• 1996 – spuštění webových stránek.

• 1997 – National Geographic vstupuje ve Velké Británii, Skandinávii a Austrálii do 

televizního světa.

• 2005 – startuje Genographic Project, dlouhodobý výzkum lidské migrace.

• 2008 – otevření prvního obchodu National Geographic.

• 2010 – vyšlo první interaktivní číslo časopisu věnované vodě.

• 2012 – ponor výzkumníka Jamese Camerona na nejhlubší místo planety – dno 

Marianského příkopu (National Geographic CZ, © 2013b).

Společnost ve své licenční brožuře (National Geographic Society, © 1996-2015a) uvádí, 

že časopis v anglickém jazyce je dnes k dispozici více než 38 milionům čtenářů z celého 

světa. Do sestavy časopisů vydávaných NGS patří ještě cestopisný National Geographic 

Traveler a dětskému publiku určený National Geographic Kids a National Geographic Little 

Kids. Publikační činnost dále zahrnuje vydávání knih, atlasů, map, průvodců a DVD. 

Provozuje TV kanály National Geographic Channel, Nat Geo Wild a TV Schedule, natáčí 

dokumentární filmy. Na webových stránkách nabízí ke stáhnutí nespočet vlastních aplikací, 

her a fotografií; pořádá dobrodružné zájezdy a vzdělávací akce. To vše doplněno prodejem 

dárkových předmětů. Různé nadace NGS podporují výzkumné a vzdělávací projekty, 

poskytují granty na inovativní řešení problémů a otázek ochrany planety. Oficiální stránku 
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NGS na Facebooku sleduje více než 33 milionů13 fanoušků z různých koutů světa. Jen na 

sociálních sítích Twitter, Facebook a Instagram má společnost celkem 18 účtů.

Desátou šéfredaktorkou ve stodvacetišestileté historii časopisu a první ženou v této pozici 

se stala Susan Goldbergová. Bývalá výkonná editorka zpráv a reportáží vystřídala v roce 

2014 Chrise Johnsna, který se ujal v NGS nové role ředitele zodpovědného za obsah. 

V rozhovoru pro NG Johns uvedl jako největší úspěch svého devítiletého působení fakt, 

že časopis dokázal zvýšit povědomí veřejnosti o důležitých tématech: „Svým vlivem jsme 

pomohli světu vypořádat se s ilegálním obchodem se zvířaty a slonovinou, s klimatickými 

změnami, dětskými nevěstami a dalšími problémy z oblasti lidských práv. Přinesli jsme tyto 

globální otázky lidem do jejich obývacích pokojů“ (National Geographic, 2014, s. 20).

National Geographic je v současnosti zavedená a silná značka, která se prezentuje jako 

objevitel, inovátor a vypravěč.14 National Geographic Society je jednou z největších 

neziskových, vědeckých a vzdělávacích institucí na světě. K hlavním zájmům organizace 

patří přírodní vědy, geografie, archeologie a podpora v oblasti životního prostředí. Její 

hlavní aktivity se kromě vědeckého bádání týkají především publikační činnosti, provozu 

televizního kanálu, produkce fotografií a zeměpisných map, natáčení dokumentárních 

pořadů, vzdělávací činnosti, podpory ochrany životního prostředí, výrobě a prodeji 

předmětů se značkou National Geographic. Výtěžek z těchto předmětů je určen na další 

projekty NGS. Např. na granty na podporu výzkumu a ochranu kulturního dědictví.

1.3.8 Česká mutace časopisu National Geographic15 
Američtí vydavatelé začali od roku 1995 poskytovat licence pro národní edice časopisu. 

Dnes tak vychází na 40 domestikovaných titulů (National Geographic Press Room, © 2014) 

po celém světě. V rámci licenčního modelu společnost NGS mezinárodním partnerům 

poskytuje právo používat název a ochrannou známku, právo a licenci na překlad, obsah 

a doplňující kartografické materiály a podporu místní redakce. Dále nabízí školení v sídle 

ve Washingtonu, marketingovou podporu a redakční semináře. České vydání bylo po 

polské verzi druhým v zemích střední a východní Evropy. Obsah časopisu je stejně jako 

v ostatních zemích z větší části přejímaný (přibližně 95 procent), každý měsíc doplněný 

o jednu až dvě reportáže připravenou místní redakcí. Jde o témata, s nimiž se český čtenář 

může asociovat a v zahraničních edicích nejsou z různých důvodů k dispozici.

13 Údaj z 2. 12. 2014.
14 „Here at National Geographic, we’re explorers. We’re innovators. We’re storytellers. See how we changed the world through 

the power of science and exploration in 2014” (National Geographic Society, © 2015).
15 Česká edice používá různé názvy časopisu: National Geographic, National Geographic Česko, National Geographic 

Česká republika. V této práci používám název National Geographic.
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Prvním zahraničním vydáním se stala japonská edice v dubnu 1995 a brzy následovaly 

další:

• 1997 – Španělsko, edice ve španělštině určená pro latinskoamerický trh;

• 1998 – Itálie, Izrael, Řecko;

• 2000 – Jižní Korea, Brazílie, Dánsko, Norsko, Švédsko, Nizozemí;

• 2001 – Čína, Finsko, Portugalsko, Turecko, Thajsko;

• 2002 – Polsko, Česká republika (National Geographic Society, © 1996-2015).

Zatím poslední zemí, která se k velké rodině NG připojila, je Ázerbájdžán (2014).

Česká redakce od svého počátku představuje úzký tým. Šéfredaktor Tomáš Tureček si vybírá 

spolupracovníky z řad předních odborníků. Do širší redakční rady jsou zvány významné 

autority. Rozsah čísla předpokládal zhruba 160 stran, což je o něco méně u originální 

verze. Striktně hlídanou podmínkou je kvalitní grafická úprava, která musí být srovnatelná 

s předlohou. V plánu bylo kromě knižní produkce a dokumentárních pořadů i uvedení 

dětské verze časopisu National Geographic Traveler (Strategie, 2001).

Světoznámý časopis vstoupil oficiálně do České republiky v druhé polovině května 2002, 

kdy byla podepsána licenční smlouva mezi NGS ve Washingtonu a vydavatelstvím Sanoma 

Magazines Praha (dříve Mona). V této době na tuzemském trhu existovaly dva geografické 

měsíčníky Koktejl a Lidé a Země. Česká verze zamířila také na Slovensko, kde se z důvodu 

velikosti tamějšího trhu s vytvořením samostatné edice zatím nepočítalo. Šéfredaktor 

National Geographic ČR Tomáš Tureček v rozhovoru pro Lidové noviny v dubnu 2002 

nastínil charakter domácí mutace:

„Jak čtenáře, tak i inzertní klienty zajímá ze všeho nevíce, zda česká edice bude odpovídat 

mateřské verzi. Mohu je ujistit, že v tomto ohledu je licenční smlouva nekompromisní 

a neumožňuje nám žádné úlevy. Kvalitou tisku počínaje přes grafické zpracování a obsahem 

lokálních materiálů konče. O výrobní náročnosti magazínu svědčí mimo jiné i to, že jeho tisk 

bude probíhat v zahraničí – v celé Evropě jsou jen tři tiskárny, které splňují patřičná kritéria. 

Podobné požadavky jsou kladeny i na samotný obsah. Z pětaosmdesáti procent budeme 

zachovávat původní příspěvky a zbytek přizpůsobíme požadavkům a potřebám tuzemského 

čtenáře. To znamená, že českému zájemci se dostane do rukou výtisk v jeho mateřském jazyce, 

který bude velice podobný americké verzi, a to ve stejném reálném čase“ (Lidové noviny, 

2002).

Kromě požadavků na obsah a kvalitu tisku má NGS velmi přísné zásady řízení inzerce ve 

všech národních edicích, včetně pravidla pro umísťování reklam, charakteru reklamních 

sdělení a typů inzerce. Inzertní strany jsou řazeny v přední a zadní části časopisu, takže 
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většina redakčních stránek na sebe navazuje a není přerušována komerčními předěly. 

Exkluzivitu inzertním klientům pak zaručuje omezený počet inzertních stran.

Čeští předplatitelé se také automatický stávají členy NGS a za nižší cenu obdrží stejný 

obsah benefitů, jako je tomu u americké verze.

V současnosti se časopis v České republice prezentuje jako exkluzivní měsíčník, který 

přináší strhující pohled do přírodních, technických, kulturních a etnických tajů tohoto 

světa. Jeho obsah stojí na několika redakčních pilířích:

• poznání o přírodních jevech,

• pohledy do zákulisí vědeckých expedic,

• přiblížení kultur a zvyků vzdálených národů,

• představení zajímavostí ze světa vědy a techniky,

• lokální reportáže s českou tematikou,

• exkluzivní fotografické záběry,

• mapové přílohy jako součást obsahu.

Českou edici National Geographic vydává od července 2014 mediální dům Astrosat Media, 

do jehož portfolia spadají především lifestylové tituly jako Glanc, Praktická žena, Magazín 

Šíp, Gurmet, Týdeník Květy, Vlasta, časopisy s TV programem a další. Většina tištěných 

titulů má i svou online verzi. Webové stránky www.national-geographic.cz slouží spíše 

jako doplněk tištěné podoby. Lákají na aktuální vydání, odkazují na sociální sítě a stanice 

s dokumentárními pořady, zveřejňují především fotografie, pořádají soutěže a provozují 

vlastní e-shop.

1.3.9 Vědecké práce věnující se časopisu National Geographic
V této podkapitole věnuji pozornost přínosné studii profesorek Catherine Lutzové16 

a Jane L. Collinsové17 Reading National Geographic, mapující agendu setting uvnitř samotné 

organizace NG Society.

Autorky publikace hledaly odpověď na otázky, jak její redaktoři, fotografové a editoři 

vybírají obrázky a text pro tvorbu mediálního obrazu kultur třetího světa. Redaktoři 

popisují tento proces jako standardní – založený na rovnováze, objektivitě, informačním 

obsahu a vizuální kráse. Autorky se zaměřily především na fotografie jako nositele příběhu. 

V analýze šesti set snímků zkoumaly otázky pohlaví, rasy, privilegia, modernosti a pokroku 

16 Profesorka antropologie a mezinárodních studií na Watsonově institutu pro mezinárodní studia na Brownově 
univerzitě v americké Providence.

17 Profesorka na Univerzitě ve Wisconsinu. Věnuje se především genderovým otázkám.
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prostřednictvím rozboru způsobu zobrazování témat v prezentaci nezápadních národů. 

Dále na základě rozsáhlých rozhovorů se čtenáři posuzovaly, jak jsou kulturní příběhy 

získávány a interpretovány a zároveň co vypovídají o hodnotách a přáních střední americké 

třídy.

Lutzová a Collinsonová popisují postavení časopisu v americké společnosti jako jeden 

z hlavních prostředků, díky kterému lidé v USA získávají obrázky a informace světa za 

jejich hranicemi. Školami je používán jako vyučující nástroj, pyšní se vysokou prestižní 

hodnotou a též vysokou kvalitou vazby a tisku. Je důležité uvést, že National Geographic 

nepatří mezi ryze vědecké časopisy, tím pádem nemusí dodržovat všechny vědecké 

předpisy nebo metody ve výzkumu a při zobrazování kultur. Podle Lutzové a Collinsové 

je National Geographic časopis, který zpopularizoval vědu. Ačkoliv redaktoři NG nejsou 

vědci, vysvětlují věci způsobem, ve kterém spojují zábavu a poznání. Tato kombinace 

tak časopis dostává do silné pozice. Umožňuje mu být flexibilní při rozhodování, které 

fotografie budou použity; ty více šokující mohou být použity ve jménu vědy, zatímco ty 

estetické se používají pro zábavní účely (1993, s. 24).

Autorky si všímaly kombinace rozložení západních a nezápadních18 fotografií na stránkách 

časopisu, které by mohlo svádět ke srovnávání kulturního vývoje Západu s jinými částmi 

světa. To se nikdy nedělo nepřátelským způsobem, ale jemněji. Podle nich se obyvatelé 

Západu při čtení článků nakonec nevyhnou srovnávání s lidmi na fotografiích.

Obecně platí, že National Geographic hledá kulturní rozdíly. Na fotografiích jsou často 

zobrazeni lidé v domorodých kostýmech nebo rituály, které se zdají podivné, ale krásné 

svým exotickým způsobem. Lutzová a Collinsonová se zaměřily na problematiku 

kulturních rozdílů. Fotografické snímky přináší do popředí věci, které definují naši kulturu 

(rozumějme euroamerickou) jako standardní a normální, a tím vytváří odstup od „jiných“ 

(1993, s. 90). Tato myšlenka vychází z etnocentrického přístupu, kdy jako příslušníci určité 

kultury „máme tendence poznávat, hodnotit a interpretovat všechny životní jevy prostřednictvím 

hodnot a norem kultury vlastního společenství“ (Soukup, 2011, s. 690).

Téměř jedna pětina fotografií ve studii zahrnovala nezápadní obyvatele připravující se na 

rituál. Text popisující událost také odkazuje na rituály a náboženství jako součást starobylé 

tradice. Což může znamenat, že kultura nepokročila a pravděpodobně ani v dohledné době 

nepokročí. Více než polovina analyzovaných fotografií představuje v podobě rituálních 

kostýmů exotický způsob života, který je stabilní a neměnný. Při analýze snímků autorky 

dospěly k závěru, že oblečení lidí ze Západu je vnímáno jako pokrok, pohyb a touha po 

sociálních změnách. Kdežto exotické šaty vyjadřují předmoderní postoj.

18 V kulturním a politickém smyslu.
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„Naše formace identity vychází z představy o druhé“ (Lutz & Collins, 1993, s. 2). Pokud 

si vedle sebe poskládáme obrázky západní společnosti a obrázky jiných kultur, 

pravděpodobně dojdeme k závěru, že společnost zabývající se rituálním chováním je ve 

vývoji trochu pozadu. V západní společnosti zakořeněná věda vyžaduje důkaz, pokrok 

a výsledky. Snažíme se hledat efektivnější způsoby činností našich předků, nedržíme se 

striktně tradice, ale přicházíme s novými, rychlejšími a levnějšími způsoby.

Pro euroamerickou civilizaci je představa pokroku a inovace tak hluboce zakořeněná, že 

„stání na místě“ se zdá být až nelogické. Ačkoliv jakkoliv zbožňujeme pestrobarevné kostýmy 

a rituály, hluboko uvnitř v nás se podvědomě objevuje pocit nadřazenosti. Vnímáme, že je 

to zajímavé, ale nikdy bychom takhle žít nechtěli.

Empirická část práce probíhala v tradici britských kulturálních studií, které se jako 

interdisciplinární společenská věda soustředí především na ideologii, populární a masovou 

kulturu, subkultury, publika, mocenské vztahy či přenos informace prostřednictvím 

médií. Lutzová s Collinsovou provedly v letech 1989 až 1990 přes dvacet pět rozhovorů 

s redaktory, fotografy a dopisovateli NG Society. Autorky si vybraly zaměstnance, kteří 

rozhodují o výběru fotografií, protože to je to, co čtenáři vidí a čím mohou být ovlivňováni 

vůči jiným skupinám. Snažily se dostat ke zdroji problému.

Studie Reading National Geographic je analýzou instituce, ve které obsah časopisu vzniká. 

Přibližuje nám zákulisí redakce, zejména proces rozhodování výběru fotografických 

snímků. Fotografie jsou velmi důležité, protože ukazují Západu, jak jsou ostatní kultury 

podobné nebo naopak odlišné. Mohou také vylíčit kulturu v naivním nebo primitivním 

světle, např. zachycením tradičního oděvu nebo rituálního chování. Výzkum se snažil 

pochopit důvody proč jsou některé fotografie vybrány a některé ne.

Autorky vysvětlily způsob kódování zobrazení, které použily pro účely analýzy. Pro 

jednotlivce v kódovaní označených jako „tmaví“ bylo pravděpodobnější, že budou na 

snímku zachyceni při činnosti, která vyžaduje energii zatímco u kategorie „bílí“ byly více 

pravděpodobné nízkoenergetické aktivity. Lidé kódovaní v kategorii „bronz“ stáli někde 

uprostřed, nejčastěji zobrazeni při chůzi nebo pasení dobytka (1993, s. 161). Lidé tmavší 

pleti byli zachyceni spíše jako chudší a technologicky zaostalejší, pracující s jednoduchými, 

lokálně vyráběnými nástroji, kdežto bílí lidé používali vyspělejší technologie (např. počítače).

Čtenáři časopisu si pak mohou myslet, že věci jsou skutečně tak, jak jim je periodikum 

předkládá, že země s obyvateli tmavší pleti jsou zaostalé. Tento etnocentrický přístup 

odpovídá západní definici pokroku a povýšenému pohledu na cizí kultury.

Autorky dále ve své studii diskutovaly i nadpisy v textu. Přiznaly, že volba slova může 

být kontroverzní. Jako příklad uvádí nahrazení slova „elita“ slovem „prestižní“, který 
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bagatelizuje problém nerovnosti a místo toho naznačuje zásluhy. Příklad se týkal vztahu 

k africké škole, kdyby bylo slovo změněno tak, aby nemohlo nikoho urazit.

Na dalších stránkách Lutzová s Collinsovou na základě kulturní evoluce vysvětlují, že naše 

předsudky nejsou opodstatněné (barevní lidé jako chudí, pověrčiví, špinaví a technologicky 

zaostalí). Věří, že tyto problémy se dají s podporou Západu překonat. Už samotný fakt, že 

„bronzoví“ lidé jsou ukázáni jako bohatší než ti tmavší, znamená pokrok v přístupu k barvě 

pleti.

Co v euroamerické civilizaci vidíme jako pokrok, nemusí být chápáno stejným způsobem 

v jiných kulturách. Nemůžeme myslet jako oni, protože žijí v jiném prostředí a zažívají 

jiné situace. Je nemožné vylíčit jiné kultury, aniž by implicitně neříkaly něco o naší 

kultuře. Kdykoliv se podíváme na ostatní, automaticky je porovnáváme s námi, i když to 

není úmyslné. Věřím že, fotografové a redaktoři National Geographic se výhradně neřídí 

skrytými agendami, které nám předkládají Lutzová s Collinsovou. Pravděpodobně jen 

chtějí zachytit rituály a kroje, protože jsou atraktivní a estetické. A my čtenáři časopisu to 

tak očekáváme a chceme vidět. V neposlední řadě se vše exotické také lépe prodává. I samy 

autorky uznávají, že už např. zvolený termín nezápadní je zavádějící.

Naopak doufám, že časopis nás učí větší tolerantnosti, uznávání univerzálních hodnot 

a oslavě rozmanitosti. Záleží na každém z nás, co si z jeho obsahu odneseme. Osobně při 

pohledu na jeho fotografie spíše cítím obdiv k zobrazeným lidem než rasovou nenávist 

nebo povýšenost. A uvědomuji si uspěchaný životní styl naší civilizace, jejímž cílem je 

nekonečný růst a spotřeba. National Geographic je titul, jehož účelem je učit nás o vzdálených 

kulturách, on nám ale ve skutečnosti říká mnohem více o kultuře vlastní.

Další dostupnou literaturou k tématu je odborná práce Tamary Y. Rothenbergové Presenting 

America’s World (2007). Kniha představuje kritickou analýzu světa, jak jej prezentoval na 

svých stránkách NG od svých formativních let v 19. století až do roku 1945. V období 

americké zámořské rozpínavosti NG sloužil jako všudypřítomný zdroj blahodárné exotiky 

a erotiky. Rothenbergová zkoumá způsoby, jakými časopis rámoval svět pro své miliony 

čtenářů a zpochybňuje jeho účast v americké kulturní globální hegemonii. Autorka tvrdí, že 

NG úspěšně využil „strategii nevinnosti“. Tento rozporuplný postoj reprezentace buď jen 

nevinně „sleduje“ nebo se nevinně altruisticky chová, zatímco přináší západní nadvládu.

Kniha též proniká do systému vnitřního fungování časopisu, který sehrál významnou roli 

při strukturování pohledů Američanů na svět – zkoumá činnost jeho fotografů a redaktorů.
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1.4 Studium obsahu mediovaných sdělení
Významnou součástí poznání společnosti a její kultury se stává studium obsahu, uspořádání, 

struktury a podoby mediovaných sdělení. Sama podoba „obsahu“ je však nejednoznačná 

a její představa se liší v různých přístupech k výkladu podstaty komunikovaného sdělení.

Jirák s Köpplovou (2009, s. 278) popisují mediální produkt obecně jako „komplexní, 

vnitřně uspořádaný a hierarchizovaný celek komponovaný v několika vzájemně provázaných 

rovinách“. Každý mediální produkt (informace, témata, jednající postavy) se skládá 

z prvků, které jsou určitým způsobem vybrány a uspořádány a vytváří celek. Tyto prvky 

a způsoby pro vytváření celku představují „obsah“ mediálního produktu.

Při studiu médií se nejčastěji prosazují tři inspirace pojetí kategorie obsahu: literárněvědní 

dilema vztahu obsahu a formy, sociologické pojetí obsahu sdělení a strukturálně-

funkcionalistický jazykovědný přístup k formulaci obsahu textu jako jeho informační 

náplni. V tomto jazykovědném přístupu je pro studium médií podstatné, že na „obsah“ je 

tu nahlíženo jako na strukturovaný aspekt významu sdělení, jehož základ představuje téma 

a jež je možné vysledovat ve způsobu zpracování“ (Jirák a Köpplová, 2009, s. 279).

Deskriptivně empirický přístup k obsahu se nejvíce uplatňuje v sociologicky orientovaném 

směru studia médií a v metodě nazývané obsahová analýza. Tento zobecňující popis 

mediálních produktů klade důraz na jejich měřitelné charakteristiky, tzn. popsatelné 

a pozorovatelné. Takové kvantitativní měření poskytuje důležité informace o množství 

pokrytí a může dát nahlédnout do priorit, ale nedozvíme se nic o kvalitativních atributech 

obsahu. K interpretaci skrytých charakteristik je nutná znalost kontextu, tzn. širší sociální 

a historické situace (Jirák a Köpplová, 2009, s. 281).

Při studiu obsahu mediálního sdělení vzniká základní problém, a tím je vztah mezi obsahem 

a realitou. Pokud vycházíme z vize, že mimomediální realita je primární a představuje pro 

média vzor inspirace, je nutné položit si otázku, nakolik je mediální obraz primární reality 

zkreslující a jak toto zkreslení ovlivňuje obraz lidí o světě. Ke zkoumání způsobu kontroly 

vnímání mimomediální reality je využívána právě metoda obsahové analýzy. Dalším 

přístupem k problematice vztahu je mediální konstrukce reality, jež vychází z tradice sociální 

konstrukce reality (Berger-Luckmann, 1999). Přesvědčení, že svět, který prožíváme je ve 

skutečnosti tvořen a konstruován v sociální praxi realizovaných hodnotových škál, mýtů, 

mocenských vztahů, soudů apod. Média pak tuto konstrukci reality nejen reprezentují, ale 

přímo se na jejím konstruování podílejí, a publikum může právě tuto realitu považovat za 

platnou.



46

1.4.1 Kvantitativní obsahová analýza
K tradičnímu předmětu výzkumu mediálních obsahů patří zkoumání tematické agendy. 

Média mohou věnovat svůj prostor jen zlomku událostí, které se denně odehrávají, a proto 

musí zvolit témata, kterým se budou věnovat pozorněji.

Neobyčejný zájem o výzkum agendy médií nastal počátkem sedmdesátých let 20. století 

v souvislosti s výzkumy dlouhodobého účinku médií označovaného jako agenda setting. 

Průkopníky v oblasti nastolování témat se stali američtí výzkumníci Maxwell McCombs 

a Donald Shaw, kteří v roce 1972 shrnuli výsledky svého výzkumu ve studii The Agenda 

Setting Function of Mass Media v odborném časopise Public Opinion Quarterly.

Tematické agendy totiž můžeme zkoumat buď v rámci šetření nastolování témat, jako 

součást širšího výzkumu dlouhodobých účinků médií, nebo samostatně se záměrem 

prozkoumat obsah určitého média. Obsahy jednotlivých médií pak můžeme srovnávat 

mezi sebou a odhalovat rozdíly. Pomocí výzkumu tematické agendy lze také posoudit, do 

jaké míry média naplňují určitá normativní očekávání společnosti, zda se snaží postihnout 

bohatou škálu různých společenských oblastí, nebo je zajímá jen úzký okruh témat, a tím 

diktují omezený výběr (Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 100–102).
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2. ANALYTICKÁ ČÁST

Cílem výzkumu je podat zprávu o tom, jak časopis National Geographic informoval 

o současných globálních environmentálních problémech v letech 2003–2013. Snahou je 

zjistit, zda se v článcích objevují jevy a určité rutinní postupy, které se vztahují k zpracování 

environmentálních témat v médiích. Formulované výzkumné otázky a hypotézy vycházejí 

ze závěrů, které vyplynuly z několika výzkumů a studia odborné literatury. Při informování 

o environmentální tematice se uvádějí v teorii popsané jevy, jako upřednostňování 

oficiálních zdrojů a autorit před nevládními a neziskovými organizacemi, dále problematika 

vyváženosti a uplatňování novinářského principu rovnováhy.

2.1 Aplikace metody
Ke zkoumání tematické agendy (pro rozkrytí mediální agendy) byla využita metoda 

kvantitativní obsahové analýzy jako tradičního nástroje zkoumání mediálních obsahů. 

Kvantitativní metody redukují realitu na počitatelné jevy a používají spíše deduktivní 

metodu poznání. Mezi jejich výhody patří schopnost zpracovat velké množství textů, 

dále možnost jednoznačné a jasné prezentace výsledků v grafech a tabulkách a též 

přenositelnost, protože poskytuje objektivní výsledky nezávislé na výzkumníkovi, který ji 

provádí. Kvantitativní metody poznání vycházejí z pozitivismu 19. století, jehož záměrem 

je především snaha přírodních věd udržovat odstup od osobních komentářů a spekulací 

a konstituovat poznání na základě faktů získaných systematickým osobním pozorováním 

(Deacon et al., 1999). Zastánci kvantitativních metod obecně preferují sbírání faktů, 

jejich statistické zpracování a distancovaný přístup. Výsledky analýzy nemohou záviset 

na osobách provádějících analýzu, nýbrž na analyzovaném materiálu a metodách. Tato 

pozitivistická představa objektivního zkoumání má ale svá omezení. Charakteristickým 

znakem analýzy je vysoký stupeň strukturovanosti a s tím spojený vysoká míra ověřitelnosti 

(Trampota a Vojtěchovská 2010, s. 103).

Helmut Scherer definoval obsahovou analýzu jako „kvantitativní výzkumnou metodou pro 

systematický a intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky 

podloženého kladení otázek“ (Schulz et al., 2004, s. 30).

Kritika kvantitativní obsahové analýzy nejčastěji poukazuje na skutečnost, že tato metoda 

nabízí jen tvrdá data a závislostní korelace zkoumaných kategorií, ale žádná vysvětlení 

jevů. Na konečné výsledky má zásadní vliv kategorizace jednotlivých proměnných. Protože 

samotná kategorizace je uchopením a přizpůsobením si skutečnosti, čím méně kategorií 

použijeme, tím silnější konstrukce namísto analýzy může probíhat. Navíc omezením 

zkoumané reality na počitatelné jevy a jejich zařazením do některé z kategorií, opomíjí 

další unikátní vlastnosti jednotky (Trampota, 2008, s. 43).



48

Jak shrnuje Trampota (2008, s. 44), „I přes všechny tyto nedostatky je dobře a s rozmyslem 

prováděná kvantitativní obsahová analýza přínosnou indexací mediálních obsahů a přináší 

určitý popis mediálního sdělení, který je vhodný zejména pokud nestojí sám o sobě, například 

jako východisko zkoumání potenciálního vlivu na příjemce.“

2.2 Hypotézy a výzkumné otázky
Anders Hansen z Centra pro výzkum masové komunikace na univerzitě v britském 

Leicesteru se zabývá otázkou pokrytí environmentálních témat dlouhodobě. Hansen uvádí, 

že téma životního prostředí se stává důležitou oblastí, v níž se rozhoduje o tom, kdo o ŽP 

promlouvá, kdo je zdrojem informací, kdo a jak tuto tematiku rámuje a kde se střetávají 

ekonomické a politické zájmy (Hansen, 1991, s. 449). V mediálním pokrytí ŽP se odráží 

mocenská nerovnost ve společnosti, která se projevuje hierarchickým přístupem do zpráv, 

média se orientují především na držitele moci prostřednictvím politických a ekonomických 

autorit, a na vědce, které dodávají mediálním sdělením důvěryhodnost (ibid.). Výběr toho, 

kdo bude ve zprávě mluvit o tématu, už předurčuje zpracování, protože zpráva je často 

spíše produktem zdroje než samotného novináře (Novák, 2008, s. 184).

Na základě výzkumného cíle jsem formulovala výzkumné otázky a hypotézy.

VO1: Jakou část obsahu NG Česko tvořily reportáže s environmentální 
tematikou?
Hypotéza 1: Předpokládám, že texty s environmentální tematikou tvořily polovinu obsahu všech 

reportáží.

National Geographic je oficiálním časopisem neziskové organizace The National 

Geographic Society, která se podle vlastních slov, snaží inspirovat lidi k péči o planetu.

VO2: Jak se v průběhu sledovaného období měnil počet článků věnujících 
se globálním environmentálním problémům?
Hypotéza 2: Zájem časopisu o globální environmentální problémy mírně oslabuje.

Cottle (2008, s. 71–84) uvádí, že počet příspěvků zabývajících se globálními 

environmentálními problémy v zahraničních médiích dosahuje v roce 2006 maxima a od 

tohoto roku počet článků postupně ubývá.
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VO3: Jaké je mediální pokrytí jednotlivých typů globálních problémů ve 
sledovaném období?

VO4: Kterým konkrétním tématům se National Geographic Česko věnoval 
nejvíce?

VO5: Zůstává důraz kladený na jednotlivé problémy stejný během celého 
období, nebo se během doby proměňoval? (titulní strana)
Hypotéza 3: Předpokládám větší důležitost u článků věnujících se změnám klimatu.

Změny klimatu jsou médii považovány za nejdůležitější environmentální problém (Braniš, 

2006; Cottle, 2008; Wilson 2000).

VO6: O kterých regionech informoval časopis v souvislosti s problémy 
nejčastěji? (četnost výskytu)

VO7: Jaké zdroje informací (aktérů) ve vymezené agendě převažují?
Hypotéza 4: Předpokládám, že nejčastějším zdrojem informací budou zdroje oficiální. Mezi 

oficiální zdroje řadíme vládní zdroje, média a expertní zdroje.

VO8: Texty s environmentální tematikou nabývají spíše pozitivního, 
neutrálního nebo negativního vyznění?
Hodnotové vyznění vypovídá o tom, zda autor zprávy přisuzuje subjektu, jehož mediální 

obraz je zkoumán, pozitivní či negativní příznak, nebo zda vůči němu zaujímá neutrální 

stanovisko.

2.3 Výběrový soubor
Operacionalizace začíná vymezením výběrového souboru šetření jako východiska pro 

konstrukci vzorku zkoumání. Výběrový soubor zkoumaného materiálu pro účely této práce 

je ohraničen:

a) časově: 2003–2013,

b) z hlediska zvoleného média; časopis National Geographic Česko,

c) tematicky: globální problémy současného světa,

d) žánrově: reportáže.

Definice pojmu „globální problémy“
Zpráva nezávislé mezinárodní organizace Světové ekonomické fórum (WEF) Global Risks 

definuje globální riziko jako „událost, která způsobí značný negativní dopad na několik zemí 

a odvětví na dobu až deseti let. Klíčovou charakteristikou globálních rizik je jejich potenciál 
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systémové povahy – mají potenciál ovlivnit celý systém na rozdíl od jednotlivých částí“19 

(Weforum, © 2014, s. 12).

Grummich (2012, s. 15) chápe globální problémy jako „celoplanetární rizika, jež jsou sociálně 

konstruovány skrze konkrétní projevy a důsledky v rámci globálního diskurzu. Environmentální 

globální problémy jsou pak ty, jejichž rizika spočívají v takové proměně životního prostředí, 

která se může stát pro člověka konkrétním nebezpečím“.

Jako východisko pro tento výzkum jsem zvolila výčet jednotlivých problémů současného 

světa podle J. F. Rischarda (2003), konkrétně první skupinu, kterou nazval „Globální 

statky“. Jde o problémy vskutku globální, neboť patří k nejvážnějším hrozbám (rizikům) 

současné civilizace a svou podstatou ohrožují samu existenci života na Zemi jako celého 

systému. Jedná se o problémy environmentální povahy, tzn. týkající se životního prostředí.

Další rizika, na kterých se vědci shodují, jako zachování míru, terorismus, chudoba, 

nebezpečí světových pandemií, digitální nerovnost, kybernetické útoky, selhání finančního 

mechanismu atd., jsem ze zkoumaných problémů vyloučila. Jednak z důvodu časové 

náročnosti, jednak neodpovídají zcela přesně svou povahou globálním problémům, které 

by nyní ohrožovaly život na Zemi jako celku. Dále by jejich vymezení bylo komplikované 

a témata by se pravděpodobně často překrývala.

Bylo nutné si stanovit, které obsahy v časopise jsou vzhledem k zadání relevantní. K nalezení 

odpovědí na výzkumné otázky bude následně použita kvantitativní obsahová analýza.

2.3.1 Charakteristika a seznam proměnných
Jádrem kvantitativní obsahové analýzy je konstrukce obsahových kategorií jednotlivých 

proměnných, kterých mohou zkoumané jednotky nabývat. Tyto kategorie se musí 

vzájemně vylučovat a zároveň pokrývat všechny možnosti, každá zkoumaná jednotka 

musí být zařaditelná vždy do právě jedné kategorie dané proměnné (Wimmer, Dominick, 

2006). Pro sledování vývoje tematické agendy jsem se inspirovala kódovacích schématem 

globálních environmentálních problémů podle Grummicha, který ve své diplomové práci 

pro stanovení vhodných kategorií, provedl komparaci několika klasifikací globálních 

problémů a předvýzkum. Grummich (2012, s. 22–26) identifikoval tyto skupiny GEP:

1. Globální změny klimatu a ozonová vrstva
Skleníkový efekt je velmi důležitou vlastností zemského ovzduší, která podstatně přispívá 

k relativně vysoké teplotě zemského povrchu. Tzv. skleníkové plyny, jako vodní pára, oxid 

uhličitý, oxid dusný a metan jsou v atmosféře odpovědné za absorpci tepelného záření ze 

19 Přeloženo autorkou.
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zemského povrchu. Přirozený výskyt těchto látek způsobuje, že kolísání teplot mezi dnem 

a nocí či mezi ročními obdobími nejsou nijak velké a tak umožňují udržování a rozvoj života 

na Zemi. Člověk však řadou svých činností koncentrace těchto plynů zřetelně zvyšuje, což 

přispívá k postupnému ohřívání atmosféry a povrchu Země. Koncentrace oxidu uhličitého 

v posledních dvou až třech stech letech stoupá. Nejpodstatnějším zdrojem zvyšující se 

koncentrace je spalování fosilních paliv. Předpokládá se, že emise plynů globálně porostou, 

což přinese celkovou změnu klimatu, která může mít vážné následky pro celou pozemskou 

biosféru. Změna klimatu může ovlivnit směr a rychlost mořských proudů, způsobit vzestup 

hladiny oceánů, častější výskyt extrémních meteorologických situací, nebezpečí tropických 

nemocí i v mírném pásmu a ovlivnit zemědělskou činnost. Větší změny klimatu mohou 

vyvolat nebezpečné konflikty mezi lidmi.

Pod změnu klimatu někteří autoři také zahrnují problematiku úbytku ozonu a vznik 

tzv. ozonových děr (Braniš 2006). Sluneční spektrum obsahuje určitý podíl ultrafialového 

záření (UV), jehož vlnové délky jsou pro život nepříznivé. Za normálních okolností je 

většina UV záření pohlcována v oblasti ozonové vrstvy. Různé laboratorní zkoušky, výpočty 

a měření koncentrace ozonu ve stratosféře však potvrdily, že ozon v důsledku přítomnosti 

některých látek, které vyrábí člověk, ubývá (Braniš, 2006, s. 214–216).

Klíčová slova: změna klimatu, globální oteplování, skleníkový efekt, ozonová díra, tání 

ledovců, výkyvy počasí (přírodní katastrofy, hurikány a povodně) (Grummich, 2012, s. 22).

2. Znečištění a odpady
Další ze základních globálních problémů představuje úroveň znečištění životního prostředí, 

jehož míra může přerůst asimilační funkci ekosystémů (Nováček, 2011). Nejčastěji 

rozlišujeme znečištění vzduchu, biochemické znečištění půd, tuhé znečištění (odpady), 

radioaktivní znečištění, světelné, hlukové a pachové. Prvních pět jmenovaných má 

bezprostřední účinek na lidské zdraví a často jsou příčinou dalších globálních problémů 

(ohrožení biodiverzity, klimatické změny). Jednotlivá znečištění jsou často navzájem 

propojena. Znečištění ovzduší souvisí především s rozvojem energetiky, průmyslu a dopravy. 

Ke znečištění půd dochází zamořením těžkými kovy, fosfáty a sloučeninami dusíku z hnojiv 

a čisticích prostředků, které pronikají do spodních a povrchových vod. Sloučeniny dusíku 

a tzv. kyselé deště se po rozkladu dostávají do vody a přispívají k eutrofizaci20 (Moldan, 

2009). Existence vody i její koloběh úzce souvisí s procesy v atmosféře. V důsledku lidské 

činnosti se ve vodě vedle přirozených příměsí vyskytují i další látky. Znečištěná voda působí 

nepříznivě na zdraví člověka, ale i ostatních organismů. Toxické látky v tělech mohou 

kumulovat a zvyšovat svou koncentraci. Vodou se šíří i řada parazitů a nakažlivých chorob. 

Nejčastější příčinou znečištění vod je vypouštění odpadních vod z průmyslu, havárie 

20 Zvyšování produkce řas v rybnících a vodních nádržích.
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nádrží s nebezpečnými kapalinami a průsaky z půdy. Další negativní činností člověka jsou 

nevhodné zásahy (odvodňování, nadměrné zavlažování, meliorace a zasolování půdy) do 

vodního režimu. Lidská činnost ovlivňuje i kvalitu života v mořích a oceánech. Znečištění 

způsobují transportní lodě, které vypouští do oceánů emise, havárie tankerů přepravujících 

ropu, vypouštění odpadních vod a světový turismus.

Mezi znečištění řadíme též problematiku odpadů a s nimi spojené otázky spalování odpadů, 

skládkování a recyklace. Tyto problémy vznikají především v okolí rychle rostoucích 

velkých aglomerací v rozvojových zemích. Důsledkem je znečištění půd a spodních vod 

skládkováním, které v závěru přesahují lokální charakter (Moldan, 2009, s. 75–80). Mezi 

negativní dopady odpadů na životní prostředí patří: znečištění ovzduší ze spaloven, doprava 

odpadů těžkými nákladními vozy, zábor ploch pro skládky, vyluhování těžkých kovů, živin 

a jiných toxických látek ze skládek, nepříznivý dopad na krajinu, emise skleníkových plynů, 

znečištění ovzduší a vody z recyklačních zařízení atd. (Moldan, 2009, s. 78).

Klíčová slova: znečištění vod, půdy a vzduchu, odpady, hlukové znečištění, rekultivace, 

smog, sanace, skládkování, technické inovace, smog, recyklace, likvidace zátěží, havárie 

(Grummich, 2012, s. 24).

3. Potravinová bezpečnost a přístup k pitné vodě
Teoreticky má člověk k dispozici velké množství sladké vody v podzemí, jezerech, 

řekách a v ledovcích. Problémem je, že zásoby podzemní vody ani srážky nejsou na 

Zemi rozprostřeny rovnoměrně. A právě tato nerovnoměrnost je hlavním důvodem obav 

o dostatek pitné vody pro člověka. Odběr vody není závislý jen na počtu populace, ale 

také na způsobu jejího života. Vzrůstá spotřeba užitkové vody nutné k zavlažování a pro 

průmyslovou výrobu (Braniš, 2006, s. 217–219).

Problémy s potravinovou bezpečností jsou řešeny skrze intenzifikaci zemědělství, která 

přináší další negativní sociální a environmentální důsledky (prohlubuje chudobu, 

používají se hnojiva, pesticidy, zavlažování, geneticky upravené a speciálně šlechtěné 

odrůdy a mechanizace). Se zesilováním zemědělství souvisí problém zmenšování cenných 

ekosystémů a degradace půdy, kterou jsou vymezeny jako problémy v samostatné kategorii.

Rischard (2003) jako samostatný globální problém uvádí i vyčerpávání rybího bohatství. 

Toto riziko však samo o sobě spadá spíše pod problém ohrožení biodiverzity, protože 

nadměrná úroveň rybolovu v oceánech vede k ohrožení a následně k „vytěžení“ celých 

živočišných druhů. (Grummich, 2012, s. 24). Omezení rybolovu se však promítá právě 

v potravinové bezpečnosti: „každý pátý člověk světa závisí na rybích proteinech“ (Mezřický, 

Dlouhá, Dlouhý, 2006, s. 14).
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Klíčová slova: zdroje pitné vody, nedostatek / zásoby pitné vody, zavlažování, hladomor, 

GMO (Grummich, 2012, s. 24)

4. Ohrožení biodiverzity (ochrana druhů, vymírání druhů, rybolov, ničení 
korálových útesů, přemnožení)
Vývoj druhů byl vždy řízen dvěma základními protikladnými nástroji evoluce: vývoj nových 

druhů (speciace) a jejich vymírání (extinkce). Druhy, které se nebyly schopné adaptovat 

na měnící se podmínky, vymíraly. Zatímco v minulosti byly hlavním nepřítelem pro žijící 

organismy nejrůznější změny v jejich přirozeném prostředí způsobené geologickými, 

klimatickými a vesmírnými vlivy, v posledních několika tisících let je hlavním činitelem 

člověk. Současné mizení druhu je varující. Podle odhadů je přirozená rychlost vymírání 

asi jeden až tři druhy za rok. Dnes druhy mizí stokrát až desettisíckrát rychleji (Braniš, 

2006, s. 213). Nejrychleji ubývá organismů v tropických deštných lesích a na ostrovech. 

Hlavní příčinou současného vymírání druhů je ubývání a změna vhodných stanovišť, neboť 

člověk pevniny i přímořské oblasti nepřirozeně narušil. K dalším vlivům patří i sběr a lov 

organismů pro potravu nebo jejich hubení jako škůdců, nelegální obchod s exotickými 

druhy rostlin a živočichů, průmyslové havárie a chemizace zemědělské výroby.

Klíčová slova: objevení nového druhu, ohrožený druh, plošný úhyn, rybolov, lesnictví, 

ochrana zvířat (Grummich, 2012, s. 26).

5. Odlesňování a zmenšování cenných biotopů
Proti preneolitickému období se zmenšila lesní plocha o 20 až 50 procent. V rozvojových 

zemích od šedesátých let poklesl pokryv subtropických lesů o 20 procent (Mezřický, 2006, 

s. 15). Lesní ekosystémy mají pedologickou a hydrologickou funkci, tzn. že zabraňují erozi 

a zadržují vodu. Ačkoliv se některé státy o ochranu lesů pokoušejí, na globální úrovni zajištěna 

není. Odlesňování se zdaleka netýká jen deštných pralesů v Jižní Americe, jihovýchodní 

Asii a rovníkové Africe. Podle Zelenky (2007) je kácení tropických pralesů dokonce jeden 

z nejvíce medializovaných problémů. Lesy jsou káceny jednak z demografických důvodů, 

kdy ustupují rozšiřujícímu se obydlí, jednak z důvodů ekonomických.

V důsledku globálních problémů mizejí i další ekosystémy, jako např. stepní teplomilná 

společenstva, mokřadní biotopy a další.

Klíčová slova: ničení lesů, požáry, nešetrné zásahy, Národní parky a chráněné krajinné 

oblasti (kácení, kůrovec, polomy, turismus), nelegální těžba, výstavba, intenzivní turistika, 

mokřady (Grummich, 2012, s. 27).
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6. Degradace půdy a plošná eroze
Degradaci půd způsobuje jak intenzivní zemědělství (masivní hnojení, těžká technika), tak 

zemědělství extenzivní (kácení deštných pralesů a následné zakládání rychle degradujících 

plantáží, spásání stepních a polopouštních porostů v pásmu Sahelu). Při zavlažování 

v oblastech s vysokými teplotami dochází při zavlažování k rychlému výparu vody, což 

způsobuje postupné zasolování a degradaci půdy. Chemismus půdy se též mění v důsledku 

užívání pesticidů, fungicidů a pesticidů. V důsledku těchto zásahů dochází k erozi, kdy je 

mateční hornina i samotná humusová složka odplavena. Taková půdy se díky opakujícím 

a gradujícím procesům postupně mění v neúrodnou poušť.

Klíčová slova: hnojení, pesticidy, ekologické zemědělství, intenzivní zemědělství, eroze, bio 

produkty, chemismus půd (Grummich, 2012, s. 28).

7. Čerpání neobnovitelných zdrojů a problém energetiky
Průmyslová civilizace se od předešlých liší především využitím fosilních paliv jako zdrojů 

energie. I když primitivním spalováním biomasy získává energii stále ještě jedna třetina 

světové populace (Moldan, 2009, s. 37), bez zdroje energie se dnes neobejde žádné moderní 

zařízení. Hlavní hnací silou spotřeby energie ve vyspělých zemích už dnes není průmyslová 

výroba, ale doprava, služby a domácnosti. Spotřeba energie rychle roste v rozvojových 

zemích, naopak ekonomiky vyspělých zemí se začaly adaptovat a zareagovaly postupným 

snižováním energetické náročnosti.

Otázkou čerpání neobnovitelných zdrojů se zabývalo v minulosti mnoho autorů včetně 

Meadowsových (Meadows, Randers, 1995). Jejich předpověď uvedená v přelomovém díle 

Meze růstu (1972) o brzkém vyčerpání uhlí, ropy a vzácných kovů se zatím nevyplnila. 

A to především z důvodu špatných odhadů světových zásob těchto surovin a také díky 

postupným nahrazováním alternativními zdroji. Diskuse o peak oil21 jsou přesto stále 

opodstatněné, protože ropa je energetickou surovinou, jejíž zásoby jsou relativně nejnižší 

(Moldan, 2009, s. 37). Těžba a zpracování nerostných surovin má negativní dopad na 

životní prostředí.

Mediálně diskutovanými tématy jsou především obnovitelné a alternativní zdroje energie, 

jako jsou vodní elektrárny, fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, elektrárny na 

biomasu atd.

Klíčová slova: zásoby ropy, zásoby uhlí, elektrárny, těžba, spotřeba elektřiny, ne/obnovitelné 

zdroje, energetická koncepce (Grummich, 2012, s. 26).

21 O tom, kdy světová těžba ropy dosáhne svého maxima a potom už bude trvale pouze klesat.
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Pro plastičtější obraz tematické agendy byly zároveň zaznamenávány podkategorie 

z jednotlivých oblastí.

2.3.2 Výběr kódovací jednotky
Jedná se o nejmenší prvek analýzy – úsek mediálních obsahů, na kterém zkoumáme 

zvolené proměnné a jejich kategorie (Trampota, 2010, s. 43). Jako jednotka měření byl 

v mém případě zvolen článek, který je v mediálním sdělení jasně ohraničený. Článkem se 

chápe graficky ucelená žurnalistická jednotka s nadpisem, obrazový materiál k textovým 

příspěvkům se pokládá za součást příslušného textu. Analýze byl podroben pouze obsah 

uvedený v rubrice reportáže.

Analyzovány byly tematicky relevantní články, tzn. reportáže týkající se globálních 

environmentálních problémů. Aby byl článek zařazen do jedné z tematických kategorií, 

musela do této kategorie spadat stěžejní část článku. Tomuto výběru odpovídaly všechny 

články (reportáže), u nichž byla jedna z kategorií (globálních problémů) uvedena jako 

podtitulek názvu reportáže v přehledu obsahu v úvodu časopisu. Díky tomuto výběru 

jsem odfiltrovala příspěvky, které nejsou relevantní pro další analýzu, protože se tematicky 

věnují zcela jiným oblastem. Zároveň každému článku mohla být přisouzena pouze dvě 

témata. Prošla jsem veškerá čísla časopisu ve sledovaném období, respektive jejich přehledy 

obsahu, a články, které souvisely se sledovaným tématem, následně kódovala.

2.4 Vyhodnocení výzkumu a interpretace výsledků
Data jsem dle výběrové metody získala ze sto dvaceti čísel časopisu National Geographic 

a následně jsem články kódovala v programu Microsoft Excel. V rámci výzkumu v období 

2003–2013 bylo identifikováno 173 reportáží, jejichž stěžejním tématem byly globální 

environmentální problémy (dále GEP). Nutno podotknout, že kódovacích jednotek je 

nižší počet, protože reportáže magazínu jsou rozsáhlé (15–20 stránek), tudíž jedno číslo 

časopisu obsahuje obvykle jen šest až sedm reportáží.
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Tabulka č. 1: Počet analyzovaných reportáží v jednotlivých letech
(absolutní čísla, NGEP=173)

National Geographic

2003 8

2004 16

2005 11

2006 19

2007 19

2008 15

2009 21

2010 23

2011 20

2012 8

2013 13

Celkem 173

Zdroj: Vlastní výzkum 2015

Následující analytická část je pro přehlednost rozčleněna dle výzkumných otázek do 

jednotlivých kapitol.

2.4.1 Vyhodnocení první výzkumné otázky

VO1: Jakou část obsahu NG Česko tvořily reportáže s environmentální 
tematikou?
První výzkumná otázka, která byla v rámci mého výzkumu stanovena, analyzuje, jakým 

podílem jsou v celkovém obsahu časopisu zastoupeny reportáže týkající se globálních 

environmentálních problémů. National Geographic se jako oficiální časopis neziskové 

organizace The National Geographic Society podle vlastních slov snaží inspirovat lidi 

k péči o planetu (National Geographic Society, © 1996-2015b). Mou motivací bylo zjistit, 

zda časopis tématům vztahujícím se k otázce problematiky a ochrany životního prostředí, 

věnuje zvýšenou pozornost.

Z výsledků vyplývá, že z celkového počtu 769 reportáží ve sledovaném období 2003 – 

2013 se environmentálním problémům problémům věnovalo 173 reportáží. Poměr mnou 

analyzovaných příspěvků versus ostatní reportáže dosahuje pouze 22,5 procenta. Tímto 

zjištěním se nepotvrdila hypotéza 1: Předpokládám, že texty s environmentální tematikou 

tvořily polovinu obsahu všech reportáží.
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Překvapením je, že analyzovaná tematika problémů a ochrany životního prostředí v této 

práci, se na obsahu všech reportáží podílí necelou čtvrtinou. Důvodů může být hned několik. 

Jedním z nich může být snaha rovnoměrně pokrýt všechna témata, která časopis přináší, 

jako jsou archeologie, historie, geografie, vesmír a studium světové kultury. Samozřejmě 

zde vyvstala otázka k diskusi, že i tato témata lze zahrnout do kréda společnosti NGS, jež 

má podněcovat lidstvo k péči o planetu Zemi. Komplexním poznáváním různých aspektů 

vývoje a existence naší planety lidské kultury, lze jistě vyvolat zájem o uchování dědictví, 

které nám přenechaly předchozí generace. Je jisté, že otázky spjaté s GEP vtahují čtenáře 

do témat, které přesahují bezprostřední prostor jejich každodenního života a vyvolávají 

kromě pocitu odpovědnosti za společný osud, také pocity smutku, bezmoci a viny. 

Předpokládám, že věnovat významnou část reportážím, které vyvolávají tento morální 

rozměr, není záměrem ani osvícené NGS (National Geographic Society).

Identifikace ostatních témat reportáží na stránkách časopisu nebyla mým záměrem, proto 

chybí jejich detailnější seznam. Dále se budu zabývat již jen reportážemi s GEP a ostatní 

články z následujících analýz vyloučím.

Graf č. 1: Zastoupení reportáží s environmentální tematikou
(údaje v procentech, NGEP=173, Njiná=596)

Zdroj: Vlastní výzkum 2015

2.4.2 Vyhodnocení druhé výzkumné otázky

VO2: Jak se v průběhu sledovaného období měnil počet článků věnujících 
se globálním environmentálním problémům?
Hypotéza 2: Zájem časopisu o globální environmentální problémy po roce 2007 mírně oslabuje.

Základem mého předpokladu je tvrzení, že zájem veřejnosti a mediální reflexe problémů 

životního prostředí ve vyspělých zemích se od poloviny osmdesátých let postupně zvyšuje 

GEP 22,5 %
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a vrcholí na počátku devadesátých let a dále kolem roku 2007 (2008; Allan, Adam, Carter 

2000).

Z grafického znázornění (graf č. 2) je možné pozorovat jasný trend zvyšování absolutního 

počtu příspěvků po roce 2003. Počet příspěvků dosahuje svého maxima v roce 2010 a poté 

nastává opačný trend. Reportáží týkajících se environmentálních problémů značně ubývá. 

Tento vývoj odpovídá zjištěním, které Cottle zveřejnil v roce 2008 (s. 71–84). Z mého 

výzkumu vyplývá, že zmíněný pokles v agendě National Geographic nebyl tak dramatický, 

ten nastává až po roce 2011. Mezitím naopak došlo ke kulminaci příspěvků v roce 2010. 

Hypotézu v tomto případě lze ponechat, neboť do roku 2008 kopíruje trend zmíněný ve 

vědeckých studiích.

Graf č. 2: Vývoj počtu reportáží týkajících se GEP během období 2003-2013
(údaje v absolutních číslech, NGEP=173)

Zdroj: Vlastní výzkum 2015

2.4.3 Vyhodnocení třetí výzkumné otázky

VO3: Jaké je mediální pokrytí jednotlivých typů globálních problémů ve 
sledovaném období?
V této části výzkumu jsem se snažila zjistit, která témata patřila mezi nejvíce reflektovaná 

a jak se jejich mediání pokrytí vyvíjelo v čase. Zelenka (2007) považuje za nejvíce 

medializovaný problém ohrožení cenných biotopů a kácení lesů. Braniš (2006), Cottle 

(2008) a Wilson (2000) jako nejvýznamnější globální problém vnímají globální oteplování.
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Tabulka č. 2: Podíl tematické agendy dle obecného tématu
(údaje v procentech, NGEP=173)

Klimatické změny 15,6%

Znečištění a odpady 9,2%

Potravinová bezpečnost a přístup k pitné vodě 4,6%

Ohrožení biodiverzity 38,7%

Odlesňování a zmenšování cenných biotopů 20,8%

Degradace půdy 2,9%

Čerpání neobnovitelných zdrojů a energetika 6,9%

Jiné 1,2%

Zdroj: Vlastní výzkum

National Geographic se v uvedeném období jednoznačně nejčastěji věnoval problému 

ohrožení biodiverzity. Tato proměnná zahrnuje lov a sběr organismů, nelegální obchod, 

rybolov, ohrožené druhy a ochranu fauny a flóry. Lze říci, že zmíněné téma je pro časopis 

charakteristické. Domnívám se, že nelze opomenout fakt, že ohrožení a ochrana zvířat 

vyvolává u čtenářů emoce, protože jednak jde o aktraktivní téma a jednak jsou zvířata 

velmi fotogenická. Vizuální stránka National Geographic je pro periodikum naprosto 

zásadní a vysoká úroveň fotografií přinesla časopisu proslulost a nespočet obdivovatelů.

Podle předpovědi patří k nejčastěji zastoupeným tématům odlesňování a zmenšování 

cenných biotopů. Je možné sledovat, že význam tohoto problému má ještě vzrůstající 

tendenci. Překvapivé jsou výsledky týkající se problematiky klimatických změn. Na celkové 

medializaci environmentálních problémů se podílejí pouze 15,6 procenta. Opomíjeným 

tématem zůstávají degradace půdy a potravinová bezpečnost a přístup k pitné vodě. K podobným 

výsledkům došel ve své analýze také Grummich (2012, s. 50), který zjištění zdůvodňuje jako 

důsledek působení zpravodajské hodnoty význam. Této hodnoty událost nabývá, pokud je 

pro společnost, která obsah konzumuje, blízká a srozumitelná. Ekonomicky vyspělejších 

země, ve kterých National Geographic funguje, tuto hodnotu postrádají, a proto má menší 

šanci novinářskou branou projít. Tato teorie souvisí s Hansenovým konceptem kulturních 

daností (1991, s. 452), které vymezují a usnadňují pokrytí tématu. Je třeba brát v úvahu 

i širší kontext, ve kterém média i publikum působí. Pro čtenáře, který si kdykoliv pustí 

z kohoutku pitnou vodu, a dokonce s ní i splachuje WC, nebude informace o vzdáleném 

přístupu k pitné vodě dostatečně blízká.
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Graf č. 3: Rozložení obecného tématu v repotážích GEP
(údaje v absolutních číslech, NGEP=173)

Zdroj: Vlastní výzkum 2015

Graf č. 4 nabízí přehled vývoje tematického pokrytí jednotlivých GEP v průběhu deseti let. 

Zajímalo mě, zda některé významné události ve světě nemohly vyvolat větší mediální zájem 

o příbuzná témata. Např. Cottle (2008, s. 73) ve své studii, poukazuje na několikanásobný 

nárůst článků o změně klimatu ve světových médiích mezi lety 2003 a 2007. Tento přírustek 

je připisován mimo jiné i vyvolání mezinárodní diskuse o schválení Kjótského protokolu 

světovými velmocemi. Strmý nárůst reflexe klimatických změn je patrný i u NG. Po roce 2004 

zájem oslabuje a dále si udržuje přibližně stejný mediální prostor. Mírný nárůst kolem roku 

2009 by mohl odrážet uspořádání globální konference v Kodani (prosinec 2009), kde měla 

být uzavřena mezinárodní dohoda o ochraně klimatu a veřejné mínění bylo mobilizováno 

prostřednictvím kampaně nazvané Seal the Deal (Bluehost, © 2012). Kodaňský summit 

však skončil neúspěchem – slabou a málo konkrétní dohodou.

V oblasti znečištění a odpady, kam spadá i téma havárie, jsou pozorovatelné výkyvy, které 

souvisí s dvacetiletým výročím Černobylské havárie na Ukrajině (1986) a s havárií jaderné 

elektrárny Fukušima I v Japonsku (2011). V roce 2006 a 2011 došlo k zřetelnému zvýšení 

zájmu o tuto oblast díky článkům Dlouhý stín Černobylu (2006/04) a Japonská červená 

zóna (2011/12). Časopis také reflektoval Únik ropy v Mexickém zálivu (2010/10).
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Graf č. 4: Vývoj obecných témat GEP v období let 2003-2013
(NGEP=173)

Zdroj: Vlastní výzkum 2015

2.4.4 Vyhodnocení čtvrté výzkumné otázky

VO4: Kterým konkrétním tématům se National Geographic Česko věnoval 
nejvíce?
Pro plastičtější obraz výzkumu byla zavedena kategorie „specifikace“, která upřesnila 

konkrétní témata, jimiž se analyzované články zabývaly. Proměnných kategorií bylo 

stanoveno celkem třicet a byla sledována četnost jejich výskytu. V grafu č. 5 je zobrazen 

pouze výběr deseti nejčastěji zmiňovaných konkrétních GEP. Ostatní byly zastoupeny 

méně než pěti příspěvky ve sledovaném období.

Nejvíce reportáží (24) vyprávělo o ochraně fauny a flóry (péče o ohrožené druhy). Dále 

těsně následovaly problémy lovu a rybolovu (23) a globální oteplování (22). S problémem 

globální oteplovány jsou spjata témata roztávání ledovců, vzestup hladiny moří a oceánů 

a výskyt extrémních meteorologických situací. Na čtvrtém až sedmém místě se umístily 

Klimatické změny Ohrožení 
biodiverzity

Znečištění a odpady Potravinová 
bezpečnost a přístup 
k pitné vodě

Odlesňování 
a zmenšování 
cenných biotopů

Degradace půdy Čerpání neobnovitelných 
zdrojů a energetika

0

2

4

6

8

10

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



62

kategorie ohrožení biotopů nešetrnými zásahy (20), rozšiřování biotopů (16) kácení lesů 

a pralesů (11) a rozvoj biodiverzity (9). Tyto proměnné zahrnuje především téma odlesňování 

a zmenšování cenných biotopů a pohlížejí na stejný typ problému buď z negativního, nebo 

pozitivního hlediska. Mírně převyšují problémy s negativním nábojem. Z toho příkladu 

je patrné, že se časopis snaží o problematických záležitostech referovat také z příznivější 

stránky. Tyto příspěvky upozorňují na rozšiřování plochy cenných biotopů, zvětšování 

a správu národních parků, monitoring zvířat a objev nebo návrat nových druhů. Desítku 

nejčastěji uveřejněných problémů zakončuje téma hospodaření s vodou (9), koncepce 

energetiky (6) a znečištění vody (5).

Žebříček konkrétních témat víceméně logicky kopíruje pořadí mediálního pokrytí 

jednotlivých typů globálních environmentálních témat (viz podkapitola 2. 3. 3). 

Opomíjenými tématy zůstávají degradace půdy, potravinová krize, jaderná energie, 

znečištění vzduchu a vody, odpady, skleníkové plyny, ale i neobnovitelné a obnovitelné 

zdroje energie či ekologické zemědělství.

Graf č. 5: Četnost tematické agendy dle specifického tématu
(NGEP=171)

Zdroj: Vlastní výzkum 2015
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2.4.5 Vyhodnocení páté výzkumné otázky

VO5: Zůstává důraz kladený na jednotlivé problémy stejný během celého 
období, nebo se během doby proměňoval? (titulní strana)
Hypotéza 3: Předpokládám větší důležitost u článků věnujících se změnám klimatu.

Změny klimatu jsou médii považovány za nejdůležitější environmentální problém (Braniš, 

2006; Cottle, 2008; Wilson 2000).

Důležitost u článků s GEP jsem měřila z hlediska jeho výskytu jako hlavního tématu čísla 

na titulní straně. Tzn. že článek byl uveden textem a fotografií (obrázkem) na titulní straně. 

Ze všech sto dvaceti analyzovaných čísel časopisu, ve kterých bylo celkem 769 reportáží, 

byly GEP zastoupeny na titulní straně celkem v 31 případech, což činí 4 procenta Největší 

důraz na GEP byl kladen v roce 2004, kdy se analyzované problémy objevily na titulní 

straně šestkrát, a nejmenší důraz byl kladen paradoxně hned příští rok. V roce 2005 se na 

titulní straně neobjevil ani jeden GEP. Nejčastěji bylo sledované téma uvedeno na titulní 

straně dvakrát za rok. Tyto údaje jsou však mírně zkreslené. V číslech 09/2004, 10/2006, 

04/2010 a 09/2013 se hned několik článků vztahovalo k titulní straně:

• v 09/2004 bylo hlavním tématem čísla globální oteplování umístěné na titulní straně 

a uvnitř čísla zastoupeno čtyřmi reportážemi,

• v 10/2006 se na titulní straně objevilo téma Národní parky v krizi, zastoupené uvnitř 

čísla dvěma reportážemi,

• v 04/2010 byla hlavním tématem voda, zastoupená uvnitř čísla dokonce pěti 

reportážemi,

• v 09/2013 bylo téma globální oteplování zastoupeno uvnitř čísla dvěma články.

Pokud bych kódovala proměnnou titulní stranu = právě jeden článek, počet článků GEP 

na titulní straně by se ještě snížil (celkem 22). Tuto variantu jsem však vyloučila. Rozšířené 

mediální pokrytí určitého tématu jen posiluje důraz, který je na něj kladen. National 

Geographic ve sledovaném období kladl největší důraz na téma klimatické změny (9) 

a ohrožení biodiverzity (8). Naopak téma znečištění a odpady zcela opomíjel.
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Graf č. 6: Četnost výskytu GEP na titulní straně NG v jednotlivých letech
(údaje jsou v absolutních číslech, Ntitulka=31)

Zdroj: Vlastní výzkum 2015

Tabulka č. 3: Rozložení témat na titulních stranách NG
(absolutní čísla, Ntitulka=31)

Klimatické změny 9

Znečištění a odpady 0

Potravinová bezpečnost a přístup k pitné vodě 4

Ohrožení biodiverzity 8

Odlesňování a zmenšování cenných biotopů 7

Degradace půdy 1

Čerpání neobnovitelných zdrojů a energetika 1

Jiné 1

Zdroj: Vlastní výzkum 2015
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2.4.6 Vyhodnocení šesté výzkumné otázky

VO6: O kterých regionech informoval časopis v souvislosti s problémy 
nejčastěji? (četnost výskytu)
Tato výzkumná otázka se snaží analyzovat regiony, kterých se reportáže GEP týkají 

nejčastěji.

Z výsledků vyplývá, že jednoznačně prvotní postavení mají reportáže z regionu Severní 

a Střední Amerika, a to v podílu 34 procent z celkového počtu. Dále následují oblasti Blízký 

a Střední východ a Asie s podílem 17 procent a Afrika s podílem 14 procent. Hodnoty nad 

5 procent ještě dosahují regiony Evropa s podílem 8 procent a Jižní Amerika s podílem 

7 procent. Nejméně pozornosti časopis věnoval oceánům a mořím a oblasti Arktida 

a Antarktida.

Dalo by se předpokládat, že se články GEP budou ve větší míře vztahovat k oblastem 

rozvojových zemí a prudce rostoucích ekonomik, kde jsou environmentální problémy 

velmi aktuální (např. lov, znečištění, ničení pralesů, hospodaření s vodou, odpady atd.). 

Nejvyšší podíl příspěvků z regionu Severní Amerika není však rozhodně překvapivý. Sídlem 

společnosti NGS je hlavní město USA Washington, D.C., což svědčí o významném zacílení 

témat na domácí prostředí. Tato skutečnost může odkazovat k teoriím o zpravodajských 

hodnotách, v nichž mezi klíčové vlastnosti pro zařazení události do zpráv patří geografická, 

kulturní i obchodní blízkost (Galtung a Rugeová, 1965).
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Graf č. 7: Rozložení reportáží mezi regiony 
(údaje v absolutních číslech, Ncelkem=228)

Zdroj: Vlastní výzkum 2015

2.4.7 Vyhodnocení sedmé výzkumné otázky

VO7: Jaké zdroje informací (aktérů) ve vymezené agendě převažují?
Hypotéza 4: Předpokládám, že nejčastějším zdrojem informací budou zdroje oficiální.

Aktéři se do mediální agendy dostávají buď jako informační zdroje, nebo jako osoby, 

o kterých děj pojednává. Výběr těch, kteří dostanou možnost přímo promlouvat, podléhá 

stejně jako výběr událostí do zpráv přísné volbě a silně ovlivňuje konečnou podobu článku. 

Mezi oficiální zdroje řadíme vládní zdroje, média a expertní zdroje. Ve velkém počtu studií 

zaměřujících se na environmentální témata jsou typickými majoritními zdroji autority 

z oblasti vědy či lidé z vládních organizací (Hansen, 2011, s. 12). Naopak nátlakové skupiny, 

neziskové organizace a obecněji „ochranáři“ patří podle Dimitrové a Strömbacka (2009) 

k okrajovým zdrojům.

K vyhodnocení této výzkumné otázky bylo nutné přistupovat z několika hledisek. První 

sledovanou proměnnou bylo zastoupení jednotlivých aktérů v reportážích. Ačkoliv jsem 

kódovala první dva zdroje vyskytující se v reportáži, váha obou je stejná a výstupy vycházejí 

z celkového počtu zdrojů.
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Nejčastějším pramenem podle očekávání jsou expertní zdroje, National Geographic 

využíval jako aktéry odborníky v 32,9 procenta. Jejich převaha je naprosto signifikantní. 

Jak uvádí Hansen (1991, s. 452) mediální diskurz o ŽP je chápán jako diskurz převážně 

vědecký, který spoléhá na vědce jako arbitry pravdivosti. NGS podporuje a spolupracuje 

ve výzkumu s několika organizacemi, např. Wildlife Conservation Society, jejichž pracovníci 

mají jednodušší přístup do zpráv. Například jejich zaměstanec biolog Mike Fay je stálým 

spolupracovníkem NGS a jeho příspěvky se věnovaly problému ubývání afrických 

pralesů a sekvojí v USA. Primárním definujícím témat se tak stávají ti, kteří mají přístup 

k odbornějším a přesnějším informacím než většina populace, a disponují vysokou 

hodnověrností. Dále časopis odkazoval k novinářům jako aktérům v 11 procentech 

a k občanům v 9,8 procenta. Autor článku je v případě reportáží často součástí příběhu 

jako vypravěč a běžní občané se často objevují jako oběti popisované události.

Graf č. 8: Zastoupení aktérů v reportážích National Geographic Česko
(údaje v absolutních číslech, Ncelkem=346)

Zdroj: Vlastní výzkum 2015
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Tabulka č. 4: Celkové zastoupení aktérů v reportážích a jejich podíly 
v procentech
(Ncelkem=346)

 Aktéři Podíl v % Citace v %

Odborník 114 32,9 80,7

Politik 21 6,1 52,4

Novinář 38 11 26,3

Občan 34 9,8 85,3

Podnikatel 7 2 85,7

Zemědělec 11 3,2 81,8

Ochránce 24 6,9 95,8

Úředník 29 8,4 89,7

Mezinárodní instituce 5 1,4 20

Korporace 2 0,6 100

Lovec 6 1,7 100

Jiný 23 6,6 73,9

Nelze určit 32 9,2 31,3

Celkem 346 100 69,9
Zdroj: Vlastní výzkum 2015

Druhou sledovanou proměnnou byl přístup zdroje do zpráv z hlediska prezentace aktéra 

s jeho přesnou citací. Zajímalo mě, zda se promění poměr aktérů v reportážích, pokud budu 

sledovat pouze aktéry, kteří byli v článku citováni. Z celkového počtu 346 mělo přístup do 

reportáží skrz vlastní citaci 69,9 procenta aktérů. Mezi nejcitovanější aktéry patřili lovci 

(100 procent), korporace (100 procent)22 a ochránci (95,8 procenta). Naopak novináři se 

sice často stávali součástí příběhu, ale promlouvali pouze v 26,3 procenta případů. Autoři 

reportáží témata přímo nekomentují, k naplnění tohoto úkolu vyhledávají expertní zdroje, 

které jim slouží k hodnocení událostí.

2.4.8 Vyhodnocení osmé výzkumné otázky

VO8: Texty s environmentální tematikou nabývají spíše pozitivního, 
neutrálního nebo negativního vyznění?
V poslední výzkumné otázce jsem zjišťovala hodnotové vyznění reportáže. Tonalita 

vypovídá o tom, zda autor příspěvku přisuzuje tématu, jehož mediální obraz je zkoumán, 

pozitivní, spíše pozitivní či negativní a spíše negativní, nebo zda vůči němu zaujímá 

neutrální stanovisko. Pozitivita a negativita jednotlivých reportáží byla určována v závislosti 

22 Zastoupení aktérů lovce a korporace je však nízké, v reportážích se stali aktéry pouze v šesti a dvou případech.
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na tématu článku a na užití jazykových prostředků, které k miře zabarvení přispívají. 

Z grafu č. 9 je patrné, že zkoumané reportáže o GEP v National Geographic Česko 

vyznívají spíše negativně (43,9 procenta). Tomuto vyznění odpovídají reportáže, které 

varovaly a poukazovaly na negativní trend. V případě jednoznačně negativního obrazu 

(6,9 procenta) se již jednalo o škody velkého rozsahu, které jde jen ztěžka nebo vůbec 

napravit – katastrofy, havárie, velké znečištění. Reportáže netrální (20,2 procenta) a spíše 

pozitivní (22 procent) jsou takřka vyrovnané. Jako spíše pozitivní byly kódovány články, 

ve kterých se popisovalo zlepšení špatného stavu, legislativní návrh, fungující projekty na 

obnovu atd. Jednoznačné pozitivní vyznění se týkalo reportáží předvším o rekultivacích, 

objevech nových druhů a záchraně cenných biotopů a ohrožených druhů.

Podle předpokladů není převažující spíše negativní obraz o GEP nikterak překvapující. 

Naopak je zajímavé, že se v záporném tématu jakým globální problémy bezesporu jsou, 

objevila ve větším množství i pozitivní vyznění.

Tabulka č. 5: Mediální obraz GEP z hlediska pozitivity a negativity
(NGEP=173)

Vyznění reportáže Podíl (v %)

Jednoznačně pozitivní 6,9

Spíše pozitivní 22,0

Neutrální 20,2

Spíše negativní 43,9

Jednoznačně negativní 6,9

Zdroj: Vlastní výzkum
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Graf č. 9: Mediální obraz GEP z hlediska pozitivity a negativity 
(údaje v absolutních číslech, NGEP=173)

Zdroj: Vlastní výzkum 2015

2.5 Shrnutí
Cílem výzkumu bylo sledovat postavení jednoho tématu v agendě časopisu National 

Geographic Česko. Konkrétně se jednalo o základní zmapování mediálního pokrytí 

globálních environmentálních problémů současného světa v letech 2003–2013. 

Formulované výzkumné otázky a hypotézy vycházely ze závěrů, které vyplynuly z několika 

výzkumů a studia odborné literatury. Zkoumala jsem několik aspektů této mediální agendy. 

Snahou bylo zjistit, zda se v článcích objevují jevy a určité rutinní postupy, které se vztahují 

k zpracování environmentálních témat v médiích. Při informování o environmentální 

tematice se uvádějí v teorii popsané jevy jako upřednostňování oficiálních zdrojů a autorit 

před nevládními a neziskovými organizacemi, dále problematika vyváženosti a uplatňování 

novinářského principu rovnováhy.

V rámci kvantitativní obsahové analýzy bylo kódováno 173 reportáží, jejichž stěžejním tématem 

byla jedna z oblastí globálních environmentálních problémů. Bylo zjištěno, že podíl těchto 

článků tvoří 22,5 procent z celkového počtu reportáží ve sledovaném období. Z tohoto 

výsledku vyplývá, že ačkoliv časopis tvrdí, že inspiruje lidi k péči o planetu, podobně laděné 

reportáže netvoří ani čtvrtinu z celkového obsahu. Nejvíce zastoupeným obdobím byl rok 
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Vzrůstající trend tak v roce 2010 kulminoval a následně se prudce propadl na počáteční 

rok 2003, kdy bylo zveřejněno pouze osm článků s obdobnou tematikou. Mezi nejčastěji 

reflektovaná témata patřilo ohrožení biodiverzity, které zahrnuje lov a rybolov, ohrožené 

druhy a ochranu fauny a flóry. Téma ochrany živočichů je pro NG typické. Každý, kdo 

alespoň jednou listoval časopisem, si jistě vzpomene na fascinující fotografie exotických 

zvířat. Dalším tématem pak, podle očekávání bylo odlesňování a zmenšování cenných 

biotopů. Podle Zelenky (2007) je kácení tropických pralesů jeden z nejvíce medializovaných 

problémů. Téma klimatických změn, které podle několika odborníků (Braniš, 2006; Cottle, 

2008; Wilson) patří mezi nejvýznamnější globální problémy, se s téměř šestnáctiprocentním 

podílem umístilo až na třetím místě. Časopis opomíjí témata degradace půdy, potravinová 

a přístup k pitné vodě a překvapivě i čerpání neobnovitelných zdrojů a energetiky. Sledování 

vývoje obecných témat v čase zaznamenalo několik výkyvů v nárůstu zájmu média 

o aktuální světové události. Např. havárie jaderné elektrárny Fukušima I či připomenutí 

dvacátého výročí od exploze jaderného reaktoru v Černobylu. Od roku 2003 množství 

reportáží GEP v agendě NG až do roku 2010 narůstá, pak přichází hluboký pokles. Tento 

vývoj by mohl odpovídat výsledku Cottleovy studie z roku 2008, ve které několikanásobný 

nárůst článků o změně klimatu ve světových médiích mezi lety 2003–2007 připisuje mimo 

jiné i vyvolání mezinárodní diskuse o ratifikaci Kjótského protokolu světovými velmocemi. 

Mediální reflexe reportáží o klimatických změnách dosáhla vrcholu v roce 2004.

Proměnná „specifikace“ sledovala konkrétní tematické zaměření článků. Pořadí specifických 

problémů více méně logicky kopíruje žebříček obecných problémů, seznam slouží 

k plastičtějšímu obrazu výzkumu a jeho upřesnění. Časopis věnoval nejvíce pozornosti 

tématu ochrany fauny a flóry, dále lovu a rybolovu a globálnímu oteplování. Tato témata jsou 

v podstatě vyvážená, odstup je minimální.

Důležitost tématu bylo měřeno z hlediska jeho výskytu jako hlavního tématu čísla na 

titulní straně. Ze všech vydání časopisu ve sledovaném období deseti let se GEP objevily 

na titulní straně pouze ve čtyřech procentech. Tento nízký podíl vypovídá o tom, že 

NG nepřikládá reportážím s tématem GEP příliš velkou důležitost. Největší důraz byl 

kladen na klimatické změny, ohrožení biodiverzity a odlesňování a zmenšování cenných 

biotopů. Z důvodu komplexnějšího zmapování GEP v agendě NG jsem zvolila proměnnou 

regiony, která sledovala geografické oblasti spojené s analyzovanými problémy. Naprostou 

jedničkou se stal region Severní a střední Amerika, což svědčí o významném zacílení témat 

NG na domácí prostředí. Časopis čtenářům předkládá témata, která jsou jim kulturně 

i geograficky blízká.

Pokud se podíváme na preferenci informačních zdrojů do reportáží, podle předpokladu, 

převládaly expertní zdroje. Jejich podíl tvoří 32, 9 procenta z celkového počtu 

aktérů v analyzovaných článcích. Výzkum potvrdil předpoklad, že aktéry reportáží 
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o environmentálních problémech se stávají hlavně odborníci, kteří mají vzhledem 

k populárně-vědecké charakteristice National Geographic privilegovaný přístup do časopisu. 

Vědci jsou vnímáni jako arbitři pokrytí environmentálních témat a slouží autorům 

k hodnocení událostí a trendů. Neznámí občané vystupují zpravidla jako oběti události.

Poslední výzkumná otázka se zabývá mediálním obrazem GEP z hlediska pozitivity 

a negativity. Zkoumané reportáže o GEP vyznívají logicky spíše negativně (43,9 procenta). 

Články se snaží varovat a poukazovat na negativní trendy. Podíl jednoznačně pozitivních 

a jednoznačně negativních zpráv je zcela vyrovnaný (6,9 procenta). Zajímavý je celkem 

vysoký podíl spíše pozitivních zpráv (22 procent). Tento výsledek poukazuje na fakt, že 

se časopis nesnaží šokovat špatným stavem naší planety, ale poukazuje i na okolnosti 

přispívající k nápravě problematických jevů.
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Závěr

Za hlavní zdroj informací o životním prostředí jsou považována média (Hansen, 1991, s. 

445). Navíc se tematika životního prostředí nikdy příliš nepokládala za vhodnou oblast 

pro mediální pokrytí. Jednak se po dlouhou dobu považovala za nudné téma a jednak 

nezapadá do kritérií na výběr zpráv. Ničení a poškozování představuje pomalý neviditelný 

proces, který se děje mimo sféru každodenního zpravodajství. Výzkumná šetření 

medializace problematiky životního prostředí prokázala, že rámce a zprávy o otázkách 

ŽP v médiích je třeba chápat v kontextu typu zprávy, představ a ideologií, které dominují 

a rezonují v širším kulturním a symbolickém prostředí. Myšlenka „globálního prostředí“ 

je poměrně nová a její formování spadá do přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. 

století, kdy začala rozprava o environmentální krizi. Tato idea se plně rozvinula později, 

na přelomu osmdesátých a devadesátých let, společně s debatami o environmentálních 

problémech typu ozónová díra, globální oteplování a úbytek biodiverzity. Role médií při 

identifikaci environmentálních výzev byla dosud ambivalentní. Jednou veřejnost informují 

o environmentálních hrozbách, jindy tyto hrozby bagatelizují nebo dokonce popírají. 

Zakotvení problematiky životního prostředí v národních a mezinárodních sdruženích a ve 

vysokoškolských vzdělávacích programech je možné sledovat zejména od roku 1990. Díky 

rostoucímu zájmu se studium environmentální komunikace rozšířilo z úzkého zaměření 

na studium obsahující širší škálu témat, týkajících se vědy, zdraví, environmentalismu 

a rizik. Hansen upozorňuje na důležitý posun, zvláště ve zpravodajství, od zpráv, které 

často poskytovaly zjednodušené novinářské termíny a bias, k mnohem bohatším přístupům 

a teoriím, které pomáhají objasnit širší sociální, politické a kulturní aspekty komunikace 

v oblasti ŽP.

V referování médií o environmentálních problémech lze vysledovat určité fenomény, které 

se prolínají napříč různými problémy, z nichž některé jsem ověřila v rámci kvantitativní 

obsahové analýzy. Čerpala jsem především ze zahraničních výzkumů, neboť zkoumání 

medializace environmentálních problémů je v České republice víceméně opomíjeno. Ve 

své analýze jsme sledovala mediální pokrytí globálních environmentálních problémů 

v časopise National Geographic Česko v letech 2003 až 2013 a zkoumala některé aspekty 

této mediální agendy jako tematické ukotvení reportáží, jeho vývoj v čase, kladení důrazu 

na jednotlivá témata a využívání zdrojů. Zjišťovala jsem, kteří aktéři měli do článků přístup, 

zda se i v tomto časopise projevilo upřednostňování oficiálních zdrojů před alternativními 

aktéry. Závěry mé analýzy se s tímto předpokladem shodují, třetina aktérů z reportáží byli 

vědci, nadpoloviční většinu všech aktérů tvořily oficiální zdroje (expertní zdroje, média 

a vládní zdroje).
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Překvapením je, že analyzovaná tematika problémů a ochrany životního prostředí v této 

práci se na obsahu všech reportáží podílí necelou čtvrtinou. U časopisu, jehož mottem 

je snaha „inspirovat lidí, aby pečovali o planetu“, jsem předpokládala, že počet reportáží 

spjatých s těmito reportážemi bude vyšší. Příčinou výsledku může být omezující definice 

globálních problémů, které se soustředily na environmentální oblast a opomíjely 

společenské a další problémy, a stěžejní relevance článků. Množství těchto příspěvků se od 

roku 2003 do roku 2011 zvyšovalo, pak nastal prudký pokles. Tento trend zhruba odpovídá 

výsledkům zahraničních studií.

Jako environmentální problém číslo jedna se ve výzkumu ukázalo ohrožení biodiverzity před 

odlesňováním a klimatickými změnami. Tento problém se stal médiem nejvíc reflektovaný, 

vrcholu dosáhl v letech 2007 a 2009. Po vyvolání mezinárodní diskuse o schválení 

Kjótského protokolu světovými velmocemi je i v National Geografic zaznamenán strmý 

nárůst reflexe klimatických změn. Na uvedené oblasti také časopis kladl největší důraz, 

neboť se nejčastěji objevily na titulní straně. Nejvíce pozornosti (34 procent) magazín 

věnoval problémům v regionu Severní a Střední Amerika, což svědčí o významném zacílení 

na domácí prostředí.

Poslední výzkumná otázka se zaměřila na hodnotové vyznění reportáží, které bylo 

v analyzovaných příspěvcích spíše negativní (43,9 procenta).

Diplomová práce se již od úvodu snažila stavět teoretický rámec pro samotnou analýzu. 

Nejdříve jsem vymezila předmět mého zájmu a představila důležité koncepty související 

s globálními problémy. U příležitostí 125. výročí existence časopisu National Geographic 

jsem připomněla jeho historii a důležité mezníky v jeho vývoji. Dále jsem testovala několik 

teoreticky podložených předpokladů a současně se snažila sledovat další hlediska, která 

přispěla k základnímu zmapování mediálního pokrytí globálních environmentálních 

problémů ve sledovaném období. Uvědomuji si, že výzkum byl v mnoha ohledech 

zjednodušený a omezený, minimálně poskytl podnět a data pro podrobnější zkoumání 

mediálního obrazu National Geographic a obecně environmentální agendy vůbec. Zajímavé 

by bylo sledovat rozdílný přístup rámcování globálních problémů v českých a světových 

médiích. Problematika životního prostředí představuje působivé a atraktivní téma, které si 

pozornost vědeckých pracovníků jistě zaslouží.
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Summary

Media are considered a main source of information about the environment. The 

environmental issues have never been really considered an area suitable for a media interest. 

Destroying and harming of nature is a slow and invisible process which is happening 

outside the everyday media coverage. When media refers to the environmental issues we 

can follow certain phenomena, such as preferring the official sources and authorities to 

non-governmental and non-profit organizations. The phenomena cuts across different 

problems and I verified some of them within the quantitative content analysis.  I drew 

mainly from the foreign research, because examining media coverage of environmental 

issues is more or less neglected in the Czech republic.

The aim of the research was to follow placement of one specific topic in National 

Geographic Czech Republic agenda. I followed media coverage of global environmental 

problems in the National Geographic magazine between the years 2003-2013. I focused on 

several aspects of this media agenda; thematic anchoring of the reportages, its development 

in time, favouring of particular topics and sources. I analysed what actors had more space 

in the articles, whether the magazine had prioritised official sources over the alternative 

actors. The results of my analysis are supporting my assumption; one third of the actors of 

the reportages were scientists, more than half of the actors were official sources (experts, 

media and government sources). I found surprising that only less than a quarter of the 

reportages had environmental problems and protection as a topic. According to the 

analysis, the main environmental problem is the biodiversity losses, rather than climate 

change and deforestation. To those areas magazine also placed the greatest emphasis, as 

they most often appeared on the front page. Magazine devoted the most attention to the 

problems in the region of North and Central America, suggesting a significant focus on the 

home environment. The last research question focused on value tone of reports that were 

analyzed in a rather negative contributions.

On the occasion of 125th anniversary of the National Geographic magazine, I briefly 

recalled its history and important milestones in its development.
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Příloha č. 1: Přehled titulních stran národních vydání NG
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Příloha č. 2: Kódovací kniha

1) Datum 
 RRRR/MM

2)  Umístění – titulní strana (článek byl zmíněn jako hlavní téma na 
titulní straně + fotografie)

 01. Ano 

 02. Ne

3) Globální problém – hlavní téma
01.   Klimatické změny (změna klimatu, globální oteplování, ozonová díra, skleníkový 

efekt, výskyt extrémních meteorologických situací – horkých období a mrazů, 

silných větrů a dešťů, období such a záplav; vzestup hladiny moří a oceánů; 

roztávání ledovců; změna směru či zastavení mořských proudů).

02.   Znečištění a odpady (znečištění vody, vzduchu, půdy; odpady, hlukové znečištění, 

smog, emise, CO2, likvidace zátěží, rekultivace, sanace, technické inovace, 

recyklace, záření - chemické úniky, havárie). 

03.   Potravinová bezpečnost a přístup k pitné vodě (hladomor, GMO, nedostatek / 

zásoby pitné vody, zdroje pitné vody, zavlažování, nevhodné zásahy do vodního 

režimu, zanášení toků). 

04.   Ohrožení biodiverzity (lov a sběr organismů, nelegální obchod s exotickými druhy 

rostlin a živočichů, rybolov ohrožený druh, ochrana zvířat, plošný úhyn).

05.   Odlesňování a zmenšování cenných biotopů (Národní parky a chráněné krajinné 

oblasti – turismus, kácení, polomy, kůrovec, ničení lesů a pralesů, těžba, nešetrné 

zásahy, výstavba, mokřady, ničení korálů). 

06.   Degradace půdy (intenzivní zemědělství, pesticidy, hnojení, bio produkty, ekologické 

zemědělství, eroze, přeměna v poušť, zasolení půdy, chemická kontaminace půdy, 

zhutňování půdy, konzumace krajiny člověkem).

07.   Čerpání neobnovitelných zdrojů a energetika (zásoby ropy, zásoby uhlí, ne/

obnovitelné zdroje, energetická koncepce, těžba, spotřeba elektřiny, elektrárny).

98.  Jiné

4) Globální problém – vedlejší téma
01.  Klimatické změny 

02.  Znečištění a odpady 

03.  Potravinová bezpečnost a přístup k pitné vodě 

04.  Ohrožení biodiverzity 

05.  Odlesňování a zmenšování cenných biotopů 
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06.  Degradace půdy 

07.  Čerpání neobnovitelných zdrojů a energetika 

98  jiné

99  není uveden

5) Globální problém – specifikace 
01.  Globální oteplování (výskyt extrémních meteorologických situací – horkých 

období a mrazů, silných větrů a dešťů, období such a záplav; vzestup hladiny moří 

a oceánů; roztávání ledovců; změna směru či zastavení mořských proudů).

02. Úbytek stratosférického ozónu (ozónová díra, ultrafialové záření, freony).

03. Odpady (spalování), skládky, chemikálie.

04.  Vymírání suchozemských živočišných a rostlinných druhů (ubývání a změna 

stanovišť, hubení škůdců)

05. Znečištění vzduchu (znečišťovatel, smog, skleníkové plyny, emise CO2)

06.  Znečištění vody (vypouštění odpadních vod z průmyslu a lidských sídel, havárie 

nádrží s nebezpečnými kapalinami, odpad ze septiků a hnojišť, havárie tankerů a 

lodní doprava, kontaminace pesticidy organickými rozpouštědly a těžkými kovy, 

kyselá voda, průsaky z půdy)

07.  Znečištění půdy (nadměrné hnojení, užívání pesticidů, anorganické toxické látky, 

otrava původní fauny a flóry, kyselé srážky, hromadění škodlivin v rostlinách).

08. Jiné znečištění (světlo, hluk, zápach, billboard)

09. Doprava (hustota, mhd, eko doprava)

10. Jaderná energie (radioaktivní odpad, testy)

11. Energetika (závislost, šetření, ceny, koncepce)

12. Obnovitelné zdroje energie (vodní, solární, větrné, biopaliva, biomasa apod.)

13. Likvidace zátěží (sanace, čištění, skládek, recyklace)

14. Havárie (únik z chemiček, tankerů, cisterna, jaderná)

15. Rekultivace (obnova přírody)

16. Optimalizace technologií (inovace, čističky)

17. Rozvoj biodiverzity (monitoring zvířat, nový druh)

18. Hospodaření s vodou (přístup k pitné vodě, nadměrné zavlažování, sucha)

19.  Ohrožení biotopů nešetrnými zásahy (zmenšování cenných biotopů, devastace, 

výstavba, intenzivní turistika, Konzumace krajiny člověkem (zabírání zemědělské 

nebo panenské půdy pro výstavu lidských sídel, průmyslových podniků, komunikací; 

otevírání velkoplošných lomů a dolů)

20. Lov a rybolov, nelegální obchod

21. Ochrana fauny a flóry (ochrana a péče, ohrožený druh)

22. Potravinová krize

23. Neobnovitelné zdroje energie (těžba, tepelné energie)
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24.  Nevhodné zásahy do vodního režimu (odvodňování, meliorace, narovnávání toků 

řek, zasypávání slepých ramen, fragmentizace toků přehradami a jezy)

25. Kácení lesů a pralesů (snížení plochy lesů)

26. Eroze (nadměrná pastva, pěstování nevhodných plodin, nedostatek hnojiv)

27. Ekologické zemědělství (ekofarmy, bioprodukty)

28. Rozšiřování biotopů (zvětšení, nové lokality, národní parky, správa)

29. Redukce zvířat - odstřel

98.  Jiné

6) Region1 
01.  Arktida a Antarktida 

02.   Afrika (Alžírsko, Západní Sahara, Maroko, Egypt, Angola, Súdán, Benin, Botswana, 

Burkina Faso, Burundi, Kapverdy, Kamerun, Komory, Kongo, Demokratická 

republika Kongo, Pobřeží slonoviny, Džibutsko, Eritrea, Gabon, Gambie, Ghana, 

Guinea Bissau, Rovníková Guinea, Guinea, Etiopie, Keňa, Lesotho, Libérie, Libye, 

Madagaskar, Malawi, Mali, Mauricius, Mauritánie, Mosambik, Namibie, Niger, 

Nigérie, Středoafrická republika, Rwanda, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Senegal, 

Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Jihoafrická republika, Svazijsko, Tanzanie, Čad, 

Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, Zimbabwe) 

03.   Austrálie / Oceánie (Austrálie, Fidži, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Federativní 

státy Mikronésie, Nauru, Nová Kaledonie, Nový Zéland, Palau, Papua-Nová 

Guinea, Samoa, Šalamounovy ostrovy, Tonga, Tuvalu, Vanuatu)

04.   Blízký a Střední východ, severní, střední a jižní Asie (Afghánistán, Bahrajn, 

Kuvajt, Libanon, Saudská Arábie, Jemen, Arménie, Ázerbájdžán, Bangladéš, 

Bhútán, Brunej, KLDR, Spojené arabské emiráty, Gruzie, Indie, Indonésie, Írán, 

Irák, Kazachstán, Kyrgyzstán, Laos, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Thajsko, 

Barma, Nepál. Japonsko, Pákistán, Filipíny, Katar, Omán, Rusko, Singapur, Srí 

Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Korejská republika, Taiwan, Východní Timor, Turecko, 

Turkmenistán, Jordánsko, Uzbekistán, Vietnam, Izrael, Čína)

05.   Evropa (Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, 

Vatikán, Černá Hora, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, 

Francie, Chorvatsko, Island, Itálie, Kypr, Kosovo, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, 

Litva, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, 

Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, San Marino, 

Albánie, Slovinsko, Slovensko, Srbsko, Švýcarsko, Finsko, Švédsko, Ukrajina, 

Velká Británie)

06.   Jižní Amerika (Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Ekvádor, Guyana, 

Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay, Venezuela)
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07.   Severní a Střední Amerika (Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, 

Kanada, Kostarika, Kuba, Dominika, Salvador, Grenada, Grónsko, Guatemala, 

Haiti, Honduras, Jamajka, Mexiko, Nikaragua, Panama, Dominikánská republika, 

Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Trinidad a Tobago, 

Spojené státy americké)

08.   Atlantský oceán (Baltské moře, Karibské moře, Labradorské moře, Sargasové 

moře, Severní moře, Středozemní moře, Weddelovo moře) 

09.   Indický oceán (Arabské moře, Rudé moře)

10.   Tichý oceán (Beringovo moře, Japonské moře, Jihočínské moře, Korálové moře, 

Ochotské moře, Rossovo moře, Východočínské moře)

11.   Severní ledový oceán (Beaufortovo moře, Barentsovo moře, Karské moře, moře 

Laptěvů, Norské moře, Východosibiřské moře)

7)  Region2
01.  Arktida a Antarktida

02.  Afrika

03.  Austrálie / Oceánie

04.  Blízký a Střední východ, severní, střední a Jižní Asie

05.  Evropa

06.  Jižní Amerika

07.  Severní a Střední Amerika 

08.  Atlantský oceán

09.  Indický oceán

10.  Tichý oceán

11.  Severní ledový oceán 

99.  není uveden 

8) Aktér1 
01. Konkrétní jméno nebo název instituce

99.  Nelze určit

9)  Citace
01.  Ano

02.  Ne

10)  Typ aktéra1 (zdroj první v pořadí)
 01.   Odborník (vědec, vynálezce, expert, badatel, biolog, univerzitní pracovník, studie 

apod.)

 02.   Politik (vládní zdroj, politické osobnosti, samospráva, státní úřady, zákon, 

policie) 

03.  Novinář (zástupce médií, autor apod.)
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04.  Občan (hlas lidu)

05.  Podnikatel (soukromník, majitel, obchodník)

06.  Zemědělec (lesní, farmář, vodohospodář, chovatel, správce NP apod.)

07.  Ochránce (aktivista, ochránce ŽP, zástupce ekologických hnutí apod.)

08.  Úředník (zástupce organizace, mluvčí, velvyslanec apod.)

09.  Mezinárodní instituce („OSN vyzvalo“, „OSN varovalo“ apod.)

10.  Korporace (nadnárodní společnost, banka apod.)

11.  Lovec

98.  Jiný

99.  Nelze určit

11)  Aktér2 (zdroj druhý v pořadí)
01.  Konkrétní jméno nebo název instituce

99.  Nelze určit

12)  Citace
01.  Ano

02.  Ne

13)  Typ aktéra2
01.  Odborník 

02.  Politik 

03.  Novinář 

04.  Občan 

05.  Podnikatel 

06.  Zemědělec 

07.  Ochránce 

08.  Úředník 

09.  Mezinárodní instituce 

10.  Korporace 

11.  Lovec

98.  Jiný

99.  Nelze určit

14)  Vyznění reportáže
01.  Jednoznačně pozitivní (objevení nového druhu, rekultivace)

02.  Spíše pozitivní (zlepšení špatného stavu, legislativní návrh)

03.  Neutrální

04.  Spíše negativní (negativní trend, varování)

05.  Jednoznačně negativní (katastrofa, znečištění)


