
Přílohy 

Příloha č. 1: Kódovací kniha 

 

Výběrový soubor: deníky Mladá fronta Dnes a Právo, zpravodajské servery Aktuálně.cz 

a iHNed.cz  

Sledovaná období: 1. 4. – 1. 6. 2006, 27. 3. – 27. 5. 2010, 24. 8. – 24. 10. 2013 

Kódovací jednotka: Redakční příspěvek v rubrice domácího politického zpravodajství 

deníků Mladá fronta Dnes a Právo a zpravodajských serverů Aktuálně.cz a iHNed.cz, 

který se tematicky věnuje volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

ve sledovaném období.   

Klíčová slova: parlamentní volby, domácí, Česko  

Seznam proměnných:  

A: Médium  

Proměnná slouží k identifikaci média.  

1. Mladá fronta Dnes 

2. Právo 

3. Aktuálně.cz 

4. iHNed.cz 

B: Datum 

Proměnná slouží k identifikaci článku podle data jeho vydání. Datum je zaznamenáváno 

ve formě rok, měsíc, den (RRRRMMDD).  

C: Titulek 

Proměnná sloužící k identifikaci článku podle názvu jeho titulku 

D: Hlavní téma článku  

Proměnná slouží k identifikaci hlavního tématu článku.  

1. Téma političtí aktéři kandidující ve volbách 

2. Téma politické programy aktérů kandidujících ve volbách 



3. Téma předvolební politické kampaně aktérů kandidujících ve volbách 

4. Téma předvolební boj a rivalita aktérů kandidujících ve volbách 

99. Jiné téma 

E: Vedlejší téma článku  

Proměnná slouží k identifikaci vedlejšího tématu článku.  

1. Téma političtí aktéři kandidující ve volbách 

2. Téma politické programy aktérů kandidujících ve volbách 

3. Téma předvolební politické kampaně aktérů kandidujících ve volbách 

4. Téma předvolební boj a rivalita aktérů kandidujících ve volbách 

99. Jiné téma 

0. Článek nemá vedlejší téma 

F: Negativní hodnotící zmínka 

Proměnná slouží ke zjištění, zda článek obsahuje negativní hodnotící zmínku. 

1. Ano: článek obsahuje negativní hodnotící zmínku 

2. Ne: článek neobsahuje negativní hodnotící zmínku 

Dále už výzkum kóduje jen články obsahující negativní hodnotící zmínku. 

G1: Rozsah  

Proměnná slouží k určení rozsahu negativní hodnotící zmínky. V jedné kódovací 

jednotce může být obsaženo více negativních hodnotících zmínek. Rozsah negativní 

hodnotící zmínky je zaznamenán pomocí počtu slov.  

G2: Původce  

Proměnná slouží k identifikaci původce negativní hodnotící zmínky. Proměnná 

vymezuje politický subjekt (tj. strana, hnutí, jiná politická uskupení nebo jejich členové) 

nebo autora/médium vyjadřující se kriticky v redakčním příspěvku. Jde o aktéra, z jehož 

iniciativy vzniká negativní komunikace.
1
  

1. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 

2. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL) 

3. Občanská demokratická strana (ODS)  

                                                 
1
 Seznam obsahuje vybrané strany a hnutí kandidující ve volbách do PSP ČR v letech 2006, 2010 a 2013. 



4. TOP 09 

5. ANO 

6. Strana práv občanů Zemanovci (SPOZ) 

7. Úsvit Přímé Demokracie Tomia Okamury (Úsvit) 

8. Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu 

9. Česká pirátská strana (Piráti)  

10. Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 

11. Strana zelených (SZ) 

12. Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) (KČ)  

13. LEV 21 

14. Věci veřejné (VV) 

15. Strana svobodných občanů (Svobodní)  

16. Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) 

17. Unie svobody - Demokratická unie (US-DEU)  

18. NEZÁVISLÍ (NEZ) 

19. SNK Evropští demokraté (SNK ED)  

20. Občané.cz (Občané) 

21. Konzervativní strana  

22. Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa 

23. České hnutí za národní jednotu (ČHNJ) 

24. Balbínova poetická strana (BPS) 

25. Česká strana národně socialistická (ČSNS) 

26. Mladá fronta Dnes 

27. Právo 

28. Aktuálně.cz 

29. iHNed.cz 

99. Ostatní 

0. Nelze určit  

G3: Hodnocení   

Proměnná slouží k určení přítomnosti subjektivního hodnocení negativní hodnotící 

zmínky ze strany autora/média.  

1. Ano: článek obsahuje hodnocení autora/média 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Suverenita_-_blok_Jany_Bobo%C5%A1%C3%ADkov%C3%A9,_strana_zdrav%C3%A9ho_rozumu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sdru%C5%BEen%C3%AD_pro_republiku_-_Republik%C3%A1nsk%C3%A1_strana_%C4%8Ceskoslovenska


2. Ne: článek neobsahuje hodnocení autora/média 

G4: Promluva 

Proměnná slouží k identifikaci způsobu vyjádření negativní hodnotící zmínky.  

1. Ano: negativní hodnotící zmínka je v článku vyjádřena přímou řečí/citací 

politického subjektu nebo média  

2. Ne: negativní hodnotící zmínka není v článku vyjádřena přímou řečí/citací 

politického subjektu, ani média  

G5: Typ  

Proměnná slouží k identifikaci typu negativní hodnotící zmínky. Vede ke zjištění, 

v jakých souvislostech je negativní komunikace jednoho politického aktéra namířena 

vůči jeho oponentovi.  

1. Kritika soupeřova politického jednání (vymezení se vůči politickému konání 

rivala) 

2. Kritika soupeřovy osoby nebo soukromého jednání (útok na osobu rivala) 

99. Jiné 

0. Nelze určit  

G6: Techniky  

Proměnná slouží k identifikaci techniky negativní hodnotící zmínky.  

1. Emocionální apel (např. vyvolání strachu) 

2. Humor 

3. Citace soupeře 

4. Morální odsouzení rivala   

99. Jiné 

0. Nelze určit  

G7: Cíl  

Proměnná slouží k identifikaci cíle negativní hodnotící zmínky. Proměnná určuje 

politický subjekt (stranu, hnutí, jiná politická uskupení nebo jejich členy) nebo 

autora/médium, vůči kterému je v redakčním příspěvku vyjadřována negativní hodnotící 

zmínka.  



1. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 

2. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL) 

3. Občanská demokratická strana (ODS)  

4. TOP 09 

5. ANO 

6. Strana práv občanů Zemanovci (SPOZ) 

7. Úsvit Přímé Demokracie Tomia Okamury (Úsvit) 

8. Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu 

9. Česká pirátská strana (Piráti)  

10. Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 

11. Strana zelených (SZ) 

12. Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) (KČ)  

13. LEV 21 

14. Věci veřejné (VV) 

15. Strana svobodných občanů (Svobodní)  

16. Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) 

17. Unie svobody - Demokratická unie (US-DEU)  

18. NEZÁVISLÍ (NEZ) 

19. SNK Evropští demokraté (SNK ED)  

20. Občané.cz (Občané) 

21. Konzervativní strana  

22. Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa 

23. České hnutí za národní jednotu (ČHNJ) 

24. Balbínova poetická strana (BPS) 

25. Česká strana národně socialistická (ČSNS) 

26. Mladá fronta Dnes 

27. Právo 

28. Aktuálně.cz 

29. iHNed.cz 

99. Ostatní 

0. Nelze určit  

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Suverenita_-_blok_Jany_Bobo%C5%A1%C3%ADkov%C3%A9,_strana_zdrav%C3%A9ho_rozumu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sdru%C5%BEen%C3%AD_pro_republiku_-_Republik%C3%A1nsk%C3%A1_strana_%C4%8Ceskoslovenska

