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Anotace 

„Úloha médií v rozhodování v charitativní pomoci potřebným“ 
 

Tato práce se zabývá úlohou médií v rozhodování jednotlivce v souvislosti s charitativní 

činností v české společnosti. Teoretická část práce obrací pozornost na obě základní 

oblasti, tj. média a charitu. Část týkající se médií se snaží ukázat spojitost a vzájemné 

působení médií jako prostředků komunikace a společnosti jako objektu jejich působení 

a vlivu. Zabývá se prostředky komunikace a následnou proměnou společnosti. Práce 

nezapomíná ani na odpovědnost médií a s ní spojenou etiku médií. Oblast týkající se 

charity předkládá výstupní data z uskutečněných výzkumů charitativní činnosti v České 

republice, informace o dárcovství a důvěryhodnosti institucí poskytujících pomoc 

potřebným. Závěr teoretické části je věnován spolupráci médií a charitativních 

organizací při organizaci nejvýznamnějších charitativních akcí. Praktická část je 

věnována vlastnímu průzkumu veřejného mínění formou dotazníkového šetření. 

V tomto šetření je kladen důraz na to, zda člověk přispívá na charitu a co je hlavním 

impulsem pro poskytování darů. Práce potvrzuje hypotézu, že média hrají významnou 

roli při rozhodování jednotlivce v charitativní pomoci potřebným. 

Klíčová slova 

Média, společnost, manipulace, vliv, výzkum, charita 

Abstract 

“Role of the media in decision-making about charity to help the needy” 

This thesis deals with the role of media in decision-making of an individual relating 

to charitable activities in the Czech society. The theoretical part turns attention to both 

basic topics, ie, the media and charity. The part concerning the media tries to show the 

linkage and interaction of media, as means of communication, and society, as the object 

of their action and influence. It deals with means of communication and subsequent 

transformation of the society. The thesis does not forget to mention responsibility of the 

media and the related ethics of media. The part relating to the charity presents output 



data from realized research on the charity work in the Czech Republic, information 

on donations and on credibility of organizations providing assistance to the needy. 

Conclusion of the theoretical part focuses on cooperation of the media and charitable 

organizations in organizing the most significant charitable events. The practical part is 

devoted to the survey of public opinion itself through a questionnaire survey. In this 

investigation, the focus is on whether a person contributes to charity, and what the main 

impetus for a donation is. The thesis confirms the hypothesis that the media play 

an important role in decision-making of an individual about charity to help the needy.  
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Úvod 
K napsání této práce mě vedla skutečnost související s prezentováním médií 

v odborné literatuře. Na začátku mého zájmu o toto téma stála seminární práce, kterou 

jsem zpracovala do kurzu „Základní otázky z psychologie“ vedeného panem prof. 

Smékalem. Seminární práce se zabývala otázkou propagandy a jejím vlivem 

na psychiku člověka. Významná role v rámci vlivu propagandy na chování člověka patří 

médiím: v 19. století mluvíme o vládě tisku, 20. století je stoletím televize a počátek 

21. století v západní kultuře patří novým médiím resp. internetu.  

Významní vědci zabývající se médii a komunikací došli k závěru, že prostředky 

komunikace (myšleno média) a to, jaký jazyk v rámci komunikace využívají (např. 

propaganda, reklama apod.) mají neoddiskutovatelný vliv na vývoj celé společnosti. 

Nicméně, po přečtení několika významných prací v oboru mediální komunikace, člověk 

může lehce dojít k závěru, že masmédia mají pouze jeden, a to negativní vliv na chování 

a jednání člověka a potažmo celé společnosti. Vědecké práce a výzkumy se zabývají 

negativním vlivem bulvárního tisku na jednotlivce a společnost, negativním vlivem 

reklam a inzercí na jednotlivce a společnost, negativním vlivem násilí a agrese 

v televizním vysílání na děti a mládež apod. Cílem této práce není zpochybňovat 

výzkumy resp. výsledky výzkumů o negativním vlivu médií na chování člověka 

a následně celé společnosti, ale potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že média dokážou 

člověka ovlivnit i v pozitivním smyslu slova a dokážou ho přimět k jednání vedoucímu 

k „obecnému dobru“, tj. k prospěchu všech. 

Teoretická část této práce je věnována dvěma hlavním oblastem, médiím 

a charitě. Oblast médií přiblíží jednotlivé typy médií, jejími základními funkcemi 

ve společnosti, dále také komunikací, jelikož média jsou prostředkem komunikace 

a samozřejmě vlivem médií na společnost, tj. jak prostředky komunikace souvisí se 

společenskými změnami. V souvislosti s tématem, významná část věnuje pozornost 

propagandě resp. prostředkům využívajících médii k manipulaci publika. Dále v této 

části krátce nahlídneme do české společnosti a českých médií a připomíná nejdůležitější 

okamžiky, které znamenaly v rámci českých médií „revoluční“ změny. A neobchází 

také etický rozměr související s médii, protože jejich vliv a dopad na společnost je 

nezanedbatelný, tudíž otázka odpovědnosti a morálky je na místě. 
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Oblast charity vychází zejména z odborných článků a zejména uskutečněných 

výzkumů v České republice. Pojetí charity je popsáno tak, jak ji vnímá česká 

společnost. V rámci spolupráce médií v oblasti charity se věnuje tzv. marketingovému 

myšlení médií, zaměřuje se na „nejmediálnější“ charitativní kampaně. Již v rámci této 

části a výsledků provedených výzkumů, se okrajově dotýká vlastního průzkumu 

souvisejícího s tématem této práce. 

Praktická část je postavena na vlastním průzkumu veřejného mínění formou 

dotazníkového šetření. Popisuje cíle průzkumu, hypotézy, dotazník, tj. vzorek obyvatel 

a otázky. Výsledky průzkumu jsou následně analyzovány a interpretovány ve vztahu 

k prezentované teorii.  

Cílem analýzy je, jak bylo výše zmíněno, potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, 

že média dokážou člověka ovlivnit i v pozitivním smyslu slova a dokážou ho přimět 

k jednání vedoucímu k „obecnému dobru“, tj. k prospěchu všech, bude prezentována 

v samotném závěru této práce. 
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Teoretická část 

1 Masová média a společnost  

1.1 Typy médií a jejich základní funkce 

 Masová média jsou v odborných publikacích definována z různých úhlů 

pohledu. Výstižnou definici shrnující veškeré aspekty masových médií je uvedena 

v knize Masová média, kde se „Masovými médii se rozumí periodický tisk (především 

denní tisk a časopisy určené široké veřejnosti) a rozhlasové a televizní vysílání, ale stále 

častěji také veřejně dostupná sdělení na internetu, ať již mají povahu výstupu výrobní 

organizace (např. zpravodajské portály), akumulace uživatelských příspěvků (servery 

typu YouTube), individuálních počinů (např. autorské blogy), popř. kontaktních 

sebeprezentačních nástěnek (facebook). ... Masová média tedy mají – přes velkou 

rozmanitost tvarovou – společné to, že jsou obsahově univerzální, mají velkou 

popularitu a jsou v zásadě veřejné povahy“.1 Anthony Giddens, významný sociolog 

20. století, přidal k masovým médiím tj. hromadně sdělovacím prostředkům (televize, 

noviny a časopisy) také videohry, filmy, reklamu, videa a kompaktní přehrávače.2 

Tisk 

Noviny, tak jak je známe dnes, se vyvinuly z letáků a pamfletů, jaké se tiskly 

a šířily v 18. století. Knihtisk vynalezl Johanes Gutenberg v polovině 15. století. Do té 

doby se knihy přepisovaly a opisovaly ručně. Pro zajímavost doplním, že první kniha, 

kterou tímto svým vynálezem vytiskl (proces trval přibližně tři roky a udělal 300 kopií), 

byla tzv. Gutenbergova bible. „Za první známé dochované periodické noviny se 

pokládají listy Relationen (1605, Johann Carolus, Štrasburk) a Aviso (1609, Julius 

Adolph von Söhne, Wolfenbüttel). Za první deník ve světě se považuje list Einkommende 

Zeitung (1650, Lipsko). V českých zemích se za první české periodické noviny považují 

Sobotní (outerní) pražské poštovské noviny, které v letech 1719 – 1727 vydával Karel F. 

Rosenmüllert“.3  

V první polovině 19. století již můžeme mluvit o tisku jako o prvním masovém 

médiu. USA a Francie byly země, kde se tisk stal masovým již v první třetině 

19. století. Brzy však následovaly další evropské země, jako bylo Německo, Anglie, ale 
                                                 
1 Köpplová B., Jirák J.: Masová média. Praha, 21 
2 Giddens, A.: Sociologie. Praha, 360 
3 Reifová Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha, 164-165 
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také Rakousko – Uhersko. Paralelně se rozvíjely dva druhy periodik. První typ 

periodika lze označit jako tisk seriózní, určen pro majetnější a vzdělanější publikum. 

Tento typ periodika se věnoval ekonomickým a politickým otázkám. Druhým typem 

byly masové tituly, vyznačující se nižšími náklady a odlišnou skladbou obsahu. 

„Zatímco seriózní tisk se obracel na vzdělané čtenáře z vyšších společenských tříd, 

masový tisk byl určen čtenářům z nižších středních a nižších vrstev, více se věnoval 

populárním tématům a přizpůsobil jim i politické a zpravodajství a analýzu politického 

dění“.4  

Masovým tiskem se tedy rozumí noviny, které měly vysoký náklad, nápadnější 

grafickou úpravu (např. velké výrazné titulky, ilustrace, fotografie a barva), specifický 

obsah (politická témata prezentovaná zábavnou formou, sex, kriminální příběhy), 

specifickou stylizaci (kratší texty, jednodušší věty, vulgárnější slovník) a šířily se 

pouličním prodejem (kamelot, trafika) nebo formou předplatného a byly určeny 

masovému čtenáři. Rovněž nižší prodejní cena byla typická pro masový tisk. Mezi první 

tituly masového tisku patřil New York Sun založený v roce 1833 ne bo New York 

Herald, který začal vycházet v roce 1835. Ve Francii začaly nezávisle na sobě vycházet 

v roce 1836 dvě masové periodika, a to La Presse a Le Sièclé, později Le Petit Journal 

a Le Petit Prisien. V Německu mezi bulvární tisk patřil Berliner Lokal – Anzeiger 

(1833), Berliner Tagblatt (1871/1872) anebo BZ am Mittag (1904).  

Lze konstatovat, že i české země držely stejnou linii, tj. nejdřív existoval 

seriózní tisk, který se věnoval politickým, ekonomickým a zejména jazykovým 

otázkám, postupně se začal rozvíjet tisk masový, tak jako v jiných vyspělých zemích 

tehdejší Evropy. První opravdové české noviny začal vydávat až Václav Matěj 

Kramerius v roce 1789. Tyto noviny sloužily hlavně na obranu českého jazyka 

a vlastenectví. České politické novinářství představovaly na začátku 19. století Pražské 

noviny, v j ejichž čele stál Josef Linda. Významným časopisem byl Pražský posel, 

řízený J. K. Tylem, který se v roce 1848 stal politickým týdeníkem určeným lidovým 

vrstvám. V českých zemích se takovému tisku říkalo „šestákový“ nebo „krejcarový“. 

Název byl odvozen od nejmenší mince, za kterou se tento tisk prodával, což evokovalo 

ve čtenáři pocit lacinosti. Je možné říci, že se jednalo o bulvární tisk tak, jak jej 

                                                 
4 Köpplová B., Jirák J.: Masová média. Praha, 82 
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chápeme dnes. Nejenom typ publikum, obsah periodika, grafická úprava, ale i prodejní 

cena za tento typ periodika zůstává nadále nižší.5  

Rozhlas a televize 

Předchůdcem rozhlasu resp. rádia jako média na přenos zvuku, je telegraf 

a telefon, zejména bezdrátový telegraf. V českém jazyce tedy rozlišujeme pojem rádio, 

čímž se myslí přenosové médium a rozhlas, čímž se rozumí samotné vysílání. 

Už v  roce 1905 slovenský kněz, Jozef Murgaš, uskutečnil první pokus přenosu 

mluveného slova na vzdálenost 30 km pomocí bezdrátového telegrafu. O pět let později, 

v roce 1910, byl odvysílán první rozhlasový přenos z Metropolitní opery v New Yorku. 

V roce 1922 začala pravidelně vysílat stanice BBC v Anglii, která je považována 

za prototyp vysílání veřejné služby (bude vysvětleno dále v textu). V Československu 

to bylo o rok později, v roce 1923, kdy poprvé zaznělo rozhlasové vysílání z vysílače 

v pražských Kbelích. Český rozhlas „Radiojournal“ vysílá dodnes. „Třicátá léta 

20. století bývají označována za tzv. zlatou éru rozhlasu. Počet rozhlasových přijímačů 

v domácnostech stále rostl a nebyl zastaven ani světovou hospodářskou krizí r. 1929. 

Koncem třicátých let 20. století a hlavně během druhé světové války se rozhlas stal 

významným nástrojem politiky a propagandy, ať už domácí, či především zahraniční. 

Současně vzrostl jeho význam jako mimořádně aktuálního zpravodajského 

prostředku“.6 

 Rozhlas jako médium je tedy starší než televize. Výraznou výhodou rozhlasu 

oproti televizi je cena, a to co do pořizovacích nákladů recipienta tak i pro zadavatele 

reklamy. Je lépe dostupnější, má velký dosah. A tak je rozhlas vnímán spíše podvědomě 

při různých jiných činnostech. Rozhlas má spoustu výhod oproti televizi. Mezi hlavní 

patří mobilnost (je doslova všudypřítomný: automobil, kancelář, zahrádka, sport apod.) 

a rychlost sdělení. Recipient7 má možnost poměrně rychlé interakce, tj.  může reagovat 

na pořad v rozhlase, zatelefonovat a vyjádřit se k danému tématu. Statistické údaje 

dokazují, že v současnosti má rozhlas spíše roli zvukové kulisy, protože v rámci 

poslechu jednoznačně převládají pořady hudební (viz příloha č. 1). Nicméně, do doby, 

než televize ovládla mediální svět, rozhlas sehrál významnou roli v rámci informování 

veřejnosti o situaci na frontách (dvě světové války, studená válka) nebo rovněž v roce 

                                                 
5 Köpplová B., Jirák J.: Masová média. Praha 
6 Reifová Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha, 218 
7 Recipientem se označuje osoba, která sdělení přijímá a dekóduje, bližší informace viz v následující 

kapitole „Média jako prostředek masové komunikace“ 
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1968 při invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československé republiky. Jeho role v této 

době byla nezastupitelná. 

 Televize se poprvé objevil začátkem 20. století v USA. Tehdy (r. 1925) se Ch. F. 

Jenkinsonovi podařilo přenést obraz amerického prezidenta W. G. Hardinga 

z Washingtonu do 200 km  vzdálené Philadelphie. Do té doby jev naprosto nevídaný. 

Navzdory vyšším pořizovacím nákladům, se televize v průběhu padesáti let stala 

médiem číslo jedna: ve sledovanosti, přinášením zpráv, filmů, seriálů tj. zábavy, 

ale rovněž i negativních vlivů na společnost. Na to se zaměříme dále v textu. Televize je 

tedy „elektronický systém přenosu pohyblivých (černobílých nebo barevných) obrazů 

spojených se zvukem, a to vzduchem z pozemních vysílačů (terestrické vysílání 

televizního signálu), ze stacionárních družic (satelitní vysílání) nebo pomocí kabelových 

rozvodů (televize kabelová), vždy pomocí zařízení, jež je schopno konvertovat obraz 

a zvuk v elektrické vlny (vysílač) a opět je rekonvertovat do viditelného světelného 

proudu reprodukujícího vyslaný obraz a slyšitelných vln reprodukujících zvuk 

(přijímač)“.8 

Televize, rovněž jako rozhlas, je prostředkem masové komunikace 

a elektronickým médiem. Nicméně, kromě akustické složky (zvuk, což je znakem 

rozhlasového vysílání) využívá při své práci rovněž optickou složku, tj. kombinuje 

obraz a zvuk, mluvíme o audiovizuálním přenosu sdělení. Působí tudíž na emoce, 

ale nikoliv pouze na ucho (jako rozhlas), ale také na oko, což působí na publikum 

mnohem silněji než pouze informace zvuková nebo slovní.  

Internet  

Obecně používaná definice jak v laickém tak odborném světě zní: „Internet je 

celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí“.9 Když v 60. letech 

20. století vznikl nápad vzájemně propojené počítačové sítě, nikdo nepředpokládal, jak 

rychle se myšlenka stane skutečností. Zrodil se v americkém Pentagonu pod ná zvem 

ARPA (Advanced Researche Project Agency). „Chtěla dát vědcům pracujícím 

na vojenských kontraktech, aby v různých oblastech USA spojili své prostředky a mohli 

se tak dělit o nákladné vybavení, které používali. Dodatečně pak její tvůrci vymysleli 

způsob posílání vzkazů elektronickou poštou čili „e-mail“. E-mail posílá sdělení přímo 

                                                 
8 Reifová Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha, 259 
9 http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
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od jednoho počítače k druhému anebo k mnoha jiným bez jakékoli časové ztráty, neboť 

spojení nastává okamžitě“.10 

Na počátku 80. let se pentagonský internet skládal z pěti set počítačů zamčených 

ve vojenských laboratořích a katedrách počítačové vědy na univerzitách. Postupně se 

začali připojovat jiní lidé z univerzitního prostředí. V roce 1987 už  bylo na internet 

napojeno 28 tisíc počítačů na nejrůznějších univerzitách a ve výzkumných laboratořích. 

Tento rok byl mezníkem rovněž proto, že se poprvé začal používat termín „Internet“. 

Následovala doslova připojovací exploze. O pár let později, v roce 1996, bylo připojeno 

již 55 milionů lidí. V roce 2013 překročil počet uživatelů hranici 2,4 miliard. V České 

republice bylo v roce 2011 již 3,1 m ilionu „trvale dostupných“ vysokorychlostních 

internetových přípojek.11  

Internet tak slouží k přenášení informací a poskytování mnoha služeb jako jsou 

elektronická pošta, internetové obchody, herní servery, chaty, seznamky, internetová 

rádia a televize, slovníky, encyklopedie, portály pro správu bankovních účtů, portály 

dopravních informací, ale také e-government či vzdělávání (e-learning) atd. Rychlost 

je základním měřítkem úspěchu na internetu, za ní následuje marketing a kapacita. 

Cílem tohoto média je pobavit, informovat, připoutat, přesvědčit. Vizuálnost a virtualita 

nás vtahuje do děje, což vytváří efekt „každý může být novinářem“, což se zákonitě 

odráží za cenu nepřesných informací. Odborníci na nová média uvádí, že pouhé 4 %  

informací zveřejněných na internetu jsou spolehlivé!12 

Internet patří mezi tzv. média nová, tj. je komunikačním prostředkem, který 

využívá k přenosu sdělení nebo k uchování informací počítačové technologie. „Média 

nová tvoří velmi různorodou skupinu z hlediska funkce, přenášených sdělení i způsobů 

užívání; patří mezi ně mobilní telefony a počítačové hry, stejně jako elektronická pošta, 

webové stránky nebo digitální televize. Všem je však společná jejich základní vlastnost – 

systém dvojí reprezentace. Na vrchní úrovni jsou sdělení formulována 

ve srozumitelných a známých kódech (texty, obrazy, zvuky atd.). Na spodní úrovni jsou 

tyto primární kódy sekundárně dekódovány do sekvencí logických jedniček a nul 

                                                 
10 Giddens, A.: Sociologie. Praha, 387 
11 http://www.czso.cz/ 
12 převzato z přednášky prof. Vymazala v kurzu „Teorie masové komunikace“ 

http://www.czso.cz/
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binárního kódu (kód analogový, kód digitální). S kódy na této strojové úrovni lidé 

nedokážou pracovat, proto nutně potřebují překladatele – počítač“.13 

Základní role masových médií  

Na základě obsahu a někdy i žánrových znaků rozlišujeme tři základní funkce 

médií: 

• Informační (zpravodajská) funkce, která v sobě zahrnuje povinnost recipienta 

informovat o dění doma a ve světě; patří sem zprávy, komentáře, aktuality apod. Hlavní 

zásadou, kterou je nutné v rámci zpravodajství dodržovat, je odlišení dvou zásadních 

situací: informace o věci na jedné straně a informace o názoru na věc na straně druhé. 

Toto odlišení by mělo médium umožnit a recipient by měl být s to obě situace vnímat. 

Informace o věci samé je prvotním a původním významem označení zpráva. Předat 

poznatek o věci v nezkreslené podobě (nebo co možná nejméně zkreslené podobě) je 

obsahem pojmu objektivita. S ní zákonitě souvisí pojem přesnost. „Čím je zpráva 

přesnější, tím je její obsah jasnější, jednoznačnější a tedy  i ověřitelnější“.14 Zásadní 

tedy je udělat všechno proto, aby recipient spolehlivě odlišil fakta od názorů.   

• Zábavná funkce. Data ze Statistické ročenky ČR pro rok 2013 (viz příloha č. 1), 

potvrzují světový trend a to, že zábava je časově daleko více zastoupena v rozhlasovém 

vysílání než v televizi. Jak jsem uvedla výše v textu, důvody pro tento stav jsou dva: 

rádio je médiem doprovázející řadu jiných činností, tj. funguje jako zvuková kulisa. 

Druhým důvodem je schopnost rozhlasu nabídnout převážně hudební zábavu. Díky 

velké rozmanitosti populární hudby je tak rozhlas s to oslovit nejrůznější zájmové 

a věkové skupiny. Naproti tomu televizní zábava se čím dál tím víc diferencuje 

do specializovaných monotematických kanálů. Seriály se staly celosvětovým 

fenoménem a díky jednoduchému dabingu rovněž použitelný v celém světě. 

„Neexponuje totiž žádné hluboké problémy, které by nutily diváka k přemýšlení 

a případně mohly narazit v odlišné kultuře. Naopak, jednou z nejvýstižnějších 

charakteristik seriálu je zásada „stále se musí něco dít, ale nikdy se nesmí nic skutečně 

závažného stát“.15 Většina seriálů je orientovaná na ženské publikum. Jenom 

pro zajímavost, seriál Esmeralda v době své slávy vysílaným televizí Nova dosahoval 

sledovanosti 2 miliony diváků a z toho bylo 23 % mužů. „Základním problémem 

                                                 
13 Reifová Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha, 134 
14 Musil, J.: Úvod do sociální a masové komunikace. Praha, 19 
15 Musil, J.: Úvod do sociální a masové komunikace. Praha, 22 
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televizní zábavy totiž v blízké budoucnosti bude nedostatek pořadů. Zejména 

specializované kanály „spotřebují“ neuvěřitelné množství filmů, seriálů, soutěžních 

pořadů atd. Největší programová knihovna na světě – Kirchova knihovna 

v Unterföhringu nedaleko Mnichova – obsahuje 15 000 filmů a 50 000 hodin televizního 

programu. Nicméně tento obrovský balík pořadů by v Evropě teoreticky – pokud by 

jednotlivé kanály (před nástupem masivní digitalizace cca 1100 bez lokálních TV) měly 

mít vesměs odlišné programy – vystačil při trojím reprízování a maximálním zařazování 

reklamy nejvýše na 10 dní“.16 

• Komerční funkce. Tato funkce se skládá ze tří prvků: 

1. Nejznámějším a nejvíce využívaným komerčním prvkem je reklama. „Reklama 

je způsob persvazivní komunikace, během níž jeden subjekt (komerční či nezisková 

organizace; popř. soukromá osoba) nabízí svůj produkt, službu, ideu veřejnosti s cílem 

přimět ji ke změně postojů či nákupního chování. Tato nabídka se odehrává především 

prostřednictvím masových médií (komunikace masová) a její zadavatel za zvlášť 

označené místo v mediálním obsahu většinou platí. Někteří autoři užívají namísto 

reklamy termín propagace jako nadřazený pojem pro jednotlivé části 

tzv. marketingového mixu, tedy všech aktivit komerčního charakteru, jejichž cílem je 

ovlivňovat cílovou skupinu příjemců sdělení (např. public relations, výzkum trhu)“.17 

Využívají ji všechna masová média: periodický tisk, rozhlas, televize, internet. Tisk 

získává z reklamy menší část finančních prostředků, rozhlas obecně na tom není tak 

špatně, protože nabízet produkt (službu, věc, zážitek apod.) je v rozhlasu levnější než 

v televizi. Nicméně, televize v rámci využívání reklam pro svoje financování a také 

vlivu na recipienty vítězí. I když je nutné upozornit, že interpretaci výsledků výzkumů 

na toto téma bychom měli brát s rezervou, protože část dotázaných si jednoduše 

neuvědomuje, že nakupuje právě kvůli reklamě, že impulzy přichází právě z reklam. 

V duálním systému dvou typů vysílání (veřejnoprávní vs. komerční, viz dále v textu), je 

nutné nahlížet na reklamu ze dvou úhlů pohledu. Pro soukromá média představuje 

reklama jediný zdroj jejich příjmů. Naopak, u veřejnoprávních médií se čas od času 

objeví diskuse, zda reklamu zachovat nebo zakázat. Pro zachování určité míry reklamy 

mluví ekonomické ukazatele, zejména různorodé financování, což vede k určité míře 

nezávislosti média. Pro zákaz mluví snaha média o plýtvání veřejnými prostředky. 

                                                 
16 Tamtéž, 22 
17 Reifová Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha, 209-210 
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Úplný zákaz reklamy ve veřejnoprávním médiu v Evropě platí pro britskou 

veřejnoprávní televizi BBC, dále také ve skandinávských zemích, Dánsku a severní 

Belgii.  

2. Dalším komerčním prvkem ve vysílání je tzv. teleshopping zaměřen na přímý 

prodej konkrétního výrobku (zboží) nebo služeb. Umožňuje bezprostřední telefonické 

nebo e-mailové objednání komodity, která diváka zaujala.  

3. Posledním komerčním prvkem ve vysílání je sponzoring. Ten na rozdíl 

od zadavatele reklamy nekupuje vysílací čas k přímé propagaci svého výrobku či zboží, 

ale přispívá na vysílání konkrétního pořadu. V průběhu vysílání tohoto pořadu je pak 

o této roli informováno publikum. „Sponzorský vzkaz je zatím většinou méně dryáčnický 

než některé reklamy, ale přechod mezi sponzoringem a reklamou je dosti plynulý 

a občas už nezřetelný“.18 

1.2 Média jako prostředek masové komunikace 
 

 Vzhledem ke skutečnosti, že média jsou prostředky komunikace, je nutné se 

alespoň krátce zmínit o vývoji lidské komunikace a komunikaci jako takové. 

Komunikací nebo sdělováním či dorozumíváním se rozumí přenos informace pomocí 

znakového systému jazykového nebo jiného, uskutečňovaný mezi lidmi přímo nebo 

pomocí technicko-organizačních prostředků. Informací se rozumí údaj, sdělení, zpráva 

(o věcech, jevech, dějích), v užším pojetí vlastní obsah sdělení nebo zprávy. Informace 

snižuje nevědomost, zobrazuje, představuje, vytváří představu nebo pojem, umožňuje 

poznání. Informací je každý obsah procesu komunikace, tedy i sdílení pocitů (např. 

literární či hudební dílo). 

Rozlišujeme několik následujících typů mezilidské komunikace: intrapersonální 

komunikace, tj. komunikace se sebou samým (monolog, samomluva); interpersonální 

komunikace uskutečňovaná mezi dvěma až třemi lidmi (dialog, tj. mluvící a posluchač); 

skupinová komunikace, která se uskutečňuje uvnitř skupiny s určitou hierarchií (např. 

rodina, okruh přátel, malá pracovní skupina apod.); meziskupinová je komunikace mezi 

ustavenými skupinami (např. mezi třídami ve škole, mezi sportovními týmy nebo mezi 

zájmovými skupinami uvnitř komunity); organizační (též označována jako 

institucionální) komunikací se rozumí veškeré komunikační procesy odehrávající se 

uvnitř organizačního celku (např. firma, škola, politická strana) anebo mezi 
                                                 
18 Musil, J.: Úvod do sociální a masové komunikace. Praha, 26 
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organizačními celky navzájem a vyznačuje se vysokou mírou institucionalizace 

a vnitřní hierarchie; posledním typem komunikace je komunikace celospolečenská, 

která v sobě zahrnuje veškeré komunikační procesy, které jsou dostupné všem 

příslušníkům určité společnosti. Tento typ komunikace (někdy označován jako 

societální) ztrácí dialogický charakter. Celospolečenská komunikace může být veřejná 

(např. přednáška nebo politický meeting) anebo mediální, která je umožněna masovými 

médii.19  

Masová komunikace oslovuje velmi početné skupiny příjemců a produkuje 

pro ně srozumitelné a atraktivní obsahy, přičemž obsahem se rozumí úplný kvantitativní 

i kvalitativní rejstřík verbálních i vizuálních informací distribuovaných masovými 

médii; jinými slovy, jednoduše všechno, co se v masmédiích objevuje. Tyto obsahy jsou 

určené pro krátkodobé užití a mají aktuální charakter. Jsou produkovány organizacemi 

s vnitřní hierarchií pravomocí, využívající vyspělé technologie sloužící ke sdělením. 

Obsahy jsou určeny anonymnímu publiku, tj. velkému a neuzavřenému počtu lidí a jsou 

prezentovány veřejně (bez omezeného přístupu). Obsah je generován převážně 

jednostranně (bez možnosti výměny role podavatele a příjemce), nepřímo (s určitou 

periodicitou produkce) a pravidelně (průběžně). Publikum, kterému je obsah určen, je 

složeno z jednotlivců zapojených do svých sociálních vazeb. Uvedly jsme si jednotlivé 

znaky masové komunikace. Je nutné ještě definovat další pojmy, bez kterých se 

v oblasti masové komunikace a masových médií neobejdeme.  

• Recipientem se označuje osoba, která sdělení přijímá a dekóduje. Dnes již 

recipient není pouze pasivním příjemcem mediálního sdělení, ale aktivně vstupuje 

do procesu masové komunikace.  

• Publikum je volné seskupení lidí, charakterizované pospolitostí zájmů, znalostí, 

hodnot, přičemž pospolitost vytváří právě samotné médium (tj. médium dokáže vytvořit 

sociální skupinu). Pojem publikum má na rozdíl od pojmu masa konkrétnější podobu. 

Publikum je strukturované, např. rodiny, muži, ženy, děti, skupiny dle vzdělání apod. 

Aby se jednotlivec mohl stát součástí publika, musí mít dostatečné vzdělání, aby mohl 

sdělení dekódovat a interpretovat, musí disponovat časem a musí být dostatečně 

ekonomicky silný (může si prostředek resp. médium obstarat). 

                                                 
19 Köpplová B., Jirák J.: Média a společnost. Kapitola 1: Média a jejich postavení ve společnosti. 

Praha 
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• Masa. Pojmoslovím souvisejícím s masou, davem, veřejností apod. se zabývali 

sociologové již koncem 19. století. Větší pozornost tomuto tématu je spojena se dvěma 

světovými válkami. Jako první dal pojem masa do pr otikladu s jinými formacemi 

Herbert Blumer v roce 1939. Sociologové došli k závěru, že pod pojmem masa je nutné 

si představit: „velký soubor, není diferencovaná (pozn. ta masa), má převážně zápornou 

podobu, postrádá pořádek a je projevem masové společnosti“.20 Naproti tomu dav, je 

sice větší, ale má své hranice, je rozpoznatelný v rámci prostoru. Je dočasný „a jen 

zcela výjimečně se znovu vytvoří ve stejném složení“.21 Elias Canetti ve svém pojednání 

„Masa a moc“ tvrdí, že masa má následující čtyři rysy: „masa chce stále růst – jejímu 

růstu nejsou dány žádné přirozené hranice; vnitř masy vládne rovnost – tato rovnost je 

absolutní, mimo diskusi a masa sama ji nezpochybňuje; masa miluje zhuštění – nikdy 

nemůže být dost hustá; masa potřebuje směr – je v pohybu a pohybuje se směrem 

k něčemu“. 22 

Podle těchto rysů vytváří Cannetii různé klasifikace, zejména v návaznosti 

na rys, který v mase převládá. V souvislosti s médii popisuje např. masu fanoušků, kteří 

jsou u televize a více méně při fandění vykazují stejné projevy emocí (potlesk, křik, 

pískání apod.). Pokud mluvíme o m édiích jako o m asových, tj. jejich rozsah, dopad 

a účinek má na obrovský počet lidí, jednoduše dojdeme k závěru, že potenciálním 

publikem se stává celá populace (celá společnost), tj. masová média kladou důraz 

na početnost a rozptýlenost příjemců, recipientů bez větších vazeb. Masové publikum je 

tedy definováno velkým počtem recipientů, jejich rozptýleností a anonymitou, 

různorodostí a neschopností se organizovat a vyvíjet činnost. Spíše je na něm, 

na publiku, vyvíjena činnost, tj. je předmětem manipulace. Domnívám se, že navzdory 

různým definicím masy a davu, manipulátoři využívají pro obě formace stejné 

prostředky. 

Etapy vývoje lidské komunikace 

Dějiny komunikace a médií lze chápat jako jev úzce spjatý s vývojem 

společnosti a institucemi, které společnost vytváří. Jako každá oblast lidského bytí, 

i komunikace prošla svým vlastním vývojem. Melvin Lawrence DeFleur a Sandra J. 

                                                 
20 McQuail, D.: Úvod do masové komunikace. Praha, 58 
21 Tamtéž, 60 
22 Canetti, E.: Masa a moc. Praha, 72-73 
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Ball-Rockeach při definování jednotlivých epoch vývoje komunikace vycházeli 

z klasické evoluční teorie a definovali následující „komunikační“ období:23 

• Éra znamení a signálů – toto období je charakteristické neexistencí slov 

a komunikace jako taková se odehrávala v předřečových signalizačních soustavách. 

• Éra mluvení a jazyka – představuje období, v němž se slova a řeč se postupně 

upevňovala a představovala základní dorozumívací prostředek v nastupující dělbě 

práce. 

• Éra psaní – je charakteristická vznikem písma, které se vyvinulo 

ve dvoustupňovém procesu. První stupeň představovaly jednotlivé znaky, které měly 

společný význam pro určité pojmy. Druhým stupněm se rozumí vznik hláskového 

písma. Přechod od piktografického písma k slabikovému a později hláskovému 

záznamu představoval zásadní zlom v dějinách lidské komunikace. 

• Éra tisku – u jejího zrodu stál Johann Gutenberg a jeho vynález knihtisku 

v polovině 15. století. Knihtisk výrazně usnadnil komunikaci mezi lidmi na dálku 

a nepochybně vedl k rozvoji gramotnosti. Samotný tisk knih nepředstavoval masové 

médium v dnešním pojetí, ale až tisk novin v první polovině 19. stol. (viz výše) 

odstartoval éru masové komunikace. 

• Éra masové komunikace a počítačů – mluvíme o současnosti. Rozvinula se díky 

objevu podstaty elektřiny a její schopnosti šířit informace na velkou vzdálenost. Když si 

uvědomíme, že v průběhu sto let (20. století) spatřil světlo světa telegraf, telefon, 

fotografie, film, rozhlas, televize a dnešní nová média (internet), snadněji pochopíme 

tvrzení zainteresovaných osob (od sociologů, přes psychologů až po odborníky na nové 

technologie), že lidská bytost a její mentalita nestihla zvládnout tak závratnou rychlost 

změn, které minulé století lidstvu přineslo. Jednoduše člověk nebyl duševně, mentálně, 

psychicky připraven na takový technologický pokrok a rizika s ním spojené. Člověk 

21. století na pozadí technologické vyspělosti, hledá sám sebe, podstatu své existence.  

Kanadský sociolog Marshall McLuhan odlišil společnost písma a moderní 

informační společnost. Nastínil představu, že komunikační prostředky mají zásadní vliv 

na informace, které přenášejí a následně tak ovlivňují uspořádání společnosti. Definoval 

následující období: 

                                                 
23 Köpplová B., Jirák J.: Média a společnost. Kapitola 1: Média a jejich postavení ve společnosti. 

Praha 
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• Období předabecední – mluvíme o pr imitivních resp. archaických 

společenských řádech, pro něž byla typická komunikace přímá, „face to face“ mezi 

přítomnými; hranice končily tam, kde už nebylo možné komunikovat přímo, verbálně 

(bezprostřední kontakt). „Toto období označuje jako období orální kmenové kultury 

a popisuje je jako „svět ucha“, jako dobu akustického prostoru“.24 

• Období abecední – vyvinula se v městky uspořádaných vysokých kulturách, 

v nichž již díky písmu nebyla nutná přítomnost samotných komunikujících a bylo 

možné překlenout větší časovou a prostorovou vzdálenost. „Druhé období označuje 

jako dobu psané kultury (rukopisů), pro niž je příznačné, že hláskové písmo nahrazuje 

akustické vnímání sdělení vnímáním vizuálním a svět ucha vystřídal „svět oka“.25 

• Gutenbergova galaxie – období spojeno s nástupem knihtisku (1450) a tištěné 

kultury.  Knihtisk změnil kolektivní způsob šíření informací. Texty se již nemusely 

ručně psát a opisovat. „Knihtisk proto může být pokládán za vzor veškeré další 

mechanizace. Typografie způsobila komunikační revoluci a měla explozivní účinky 

na kolektivní mentalitu lidí. Připisuje se jí mj. vliv na rozšíření vědomostí 

a gramotnost“.26 Z uvedeného vyplývá, že knihtisk výrazně podpořil všeobecnou 

alfabetizaci, obecně se objevily se podmínky pro vzdělanost.  

• Marconiho galaxie – technicko – průmyslově založený společenský systém 

vytvořen vlivem multimediálních technologií, díky nimž je poprvé v dějinách lidstva 

možné oslovit rozsáhlý počet lidí ve stejnou chvíli na různých místech světa 

a zprostředkovat jim tak stejná sdělení! Technologie radikálně mění celou společnost, 

tradiční struktury se rozpadají. Člověk se orientuje na trh (konzumní společnost), 

nabídka informací houstne a vzniká kultura zábavy. 

1.3 Působení médií ve společnosti 

1.3.1 Tradiční, moderní a postmoderní společnost  

 Tradiční společnost (předmoderna) – „je vývojový stupeň společnosti, který 

předcházel vzniku moderní civilizace industriálního typu. Vztahy v tomto typu 

společnosti, jejich strukturace i formy myšlení jsou utvářeny především tradicí, 

tradovanými zvyky a pravidly chování opírajícími se o hodnotový systém minulosti, 

                                                 
24 Köpplová B., Jirák J.: Masová média. Praha, 50-51 
25 Tamtéž 
26 Reifová Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha, 69 
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tradice. Jedním z podstatně určujících hodnotových vzorců života je náboženství“.27 

Sociologové uvádí, že představitelem tradiční společnosti je tzv. tradiční stát, který byl 

jediným typem neprůmyslové společnosti, v němž se významná část obyvatelstva přímo 

nepodílela na výrobě potravy. Sice ještě přetrvávalo přísné rozdělení práce podle 

pohlaví - ženy mohly pracovat pouze v domácnostech a na poli, u mužů se již objevila 

nová specializovaná povolání, jako např. obchodník, dvořan, vládní úředník nebo voják. 

Rovněž vzniklo základní rozdělení společnosti na třídu vládnoucí (třída aristokratů) 

a zbytek obyvatelstva. Společným znakem těchto států bylo otrokářství.28 Je to tedy 

společnost poměrně uzavřená, vzhledem k existujícímu vztahu poddaný vs. vrchnost, 

s poměrně malou migrací. „Život této společnosti určuje víra v hodnotový vzorec 

tradice, v tradované náboženství: hodnoty tradice mají posvátný charakter. Tradiční 

formy náboženství se tak projevují i v různých rovinách sociálního života ve víře 

v posvátnost institucí sociálního života, především rodiny, stavovského zařazení atd. 

Rytmus života není určován dělbou práce, ale přírodními rytmy a střídáním ročních 

období. Vzhledem k tomu neexistuje v tradiční společnosti volný čas v moderním smyslu 

slova (jako část dne po práci) a ani nutnost zaplňovat jej masovou kulturou. Kulturní 

produkci si zajišťuje publikum (dav, masa, veřejnost) samo formou lidové kultury“.29  

 Z uvedeného vyplývá, že v tomto typu společnosti nehrají média více méně 

žádnou roli. Hlavním tvůrcem hodnot v této společnosti je náboženství, víra, církev. 

Knihtisk samozřejmě obohatil společnost o nové poznání okolního světa, nicméně, 

tradice (resp. hodnoty) předávána z pokolení na pokolení hrála stěžejní roli do chvíle, 

než světlo světa spatřila strojní výroba a parní stroj, počátek industrializace 

a průmyslové revoluce. 

 Moderní společnost (moderna) – jako synonymum můžeme použít rovněž 

pojem průmyslová společnost. Je společnost zcela odlišná od kteréhokoliv jiného 

(předchozího) společenského řádu. Na počátku jejího vzniku stála industrializace, 

tj. přechod od individuální, většinou ruční výroby k výrobě strojové, tj. organizované 

na průmyslovém základě) a urbanizace (přechod značné části obyvatelstva z venkova 

do měst). Industrializace se zrodila v Anglii jako výsledek „průmyslové revoluce“ 

zahájené v 18. století. Lidé zásadně změnili způsob obživy. K těmto změnám patřily 

vynálezy nových strojů, využití zdrojů energie (voda a pára) k výrobě a využití vědy 
                                                 
27 Reifová Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha,239 
28 Giddens, A.: Sociologie. Praha, 72-75 
29 Reifová Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha,239 
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ke zlepšení výrobních postupů. Velká část obyvatelstva tak již nepracuje v zemědělství, 

ale stěhuje se do měst, kde nová situace (nové druhy výroby atd.) nabízí mnohem více 

pracovních příležitostí jak v továrnách, tak i v úřadech. „Naprostá většina lidí žije 

ve městech, kde se vytvářejí pracovní místa a neustále vznikají nové příležitosti. … 

V těchto nových městských oblastech se společenský život stává neosobnějším 

a anonymnějším nežli dříve; mnoho lidí se každý den setkává spíše s cizími tvářemi než 

s jedinci, které by osobně znali. Velké organizace, například obchodní korporace nebo 

vládní úřady, ovlivňují životy prakticky všech lidí“.30 

 V duchovní oblasti se vznik moderní společnosti spojuje s nástupem osvícenství, 

tj.  s rozvojem vědy jako základního prostředku poznání světa. Moderní společnost je 

charakterizována odklonem od tradičních dominantních náboženství a klade důraz 

na privilegovanost vědeckého poznání, rozumu a racionality.  Tradiční životní způsob 

stavovsky diferencovaný, který se projevoval v kultuře každodenního sociálního styku, 

se zásadně mění, „je nahrazen pluralitou životních stylů rozlišených podle zcela jiných 

kritérií – např. věkových, generačních, skupinových, profesních“.31 Vznik moderní 

společnosti je spojen i se vznikem národních států, tj. se vznikem národů v dnešním 

smyslu slova a tím i vznikem nacionalismu.  

 Všechny tyto kulturní a politické změny, jimiž se tradiční společnost změnila 

v moderní, si vynutily rovněž nové formy sociálního styku a tudíž i nové formy 

komunikace. „Vznikají prostředky masové komunikace, které se stávají nejen základním 

nástrojem přenosu informací, ale také základním prostředkem sociální integrace 

a diferenciace. Po rozkladu těsných mezilidských vazeb tradiční společnosti plní 

mediální obsahy funkci nového sociálního tmelu, sdíleného symbolického univerza“.32 

Tato doba patří tisku, jako představiteli masového média. Politická role masových médií 

spočívá ve zveřejňování informací pro tvorbu občanských rozhodnutí, v přenosu 

informací mezi voliči a politickou reprezentací, ve veřejné kontrole výkonu moci a role 

platformy pro tříbení názorů a argumentů. Politická role masových médií v moderní 

společnosti je dále „odvozena od účasti masové komunikace na fixaci postavení 

vládnoucí třídy či elit, favorizaci výkladu světa, který je výhodný pro vládnoucí třídu, 

šíření její ideologie, manipulaci veřejným míněním a petrifikací“.33 Ekonomická role 

                                                 
30 Giddens, A.: Sociologie. Praha, 76 
31 Reifová Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha, 236 
32 Tamtéž, 237 
33 Reifová Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha, 237 
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masových médií spočívá v tom, že mediální průmysl se stávám průmyslem jako každý 

jiný, tj. postaven na principu nabídky a poptávky, a následně je nosičem reklamy, 

„která akceleruje spotřebu a má podle některých názorů schopnost vytvářet umělé 

potřeby, jež kapitalistická výroba naplňuje, čímž je zajišťována reprodukce 

ekonomického řádu“.34 

V souvislosti s vývojem masového tisku není možné vynechat 

tzv. Northcliffovskou revoluci. Tímto termínem je nazýván proces, který zásadně 

změnil pohled na vydávání novin. Tisk novin byl původně pouze doplňkovou činností 

k činnosti hlavní, jíž byl tisk knih. Prodej jednotlivých periodik a ani předplatné 

nemohly pokrýt náklady spojené s výrobou tiskovin (novin, časopisů). A tak bylo 

vydávání novin pouze osvětovou či politickou činností. V rámci českých zemí určitě, 

protože veškeré noviny nebo časopisy v jejich začátku (18. a 19. století) byly 

soustředěny kolem známých osobností, zejména spisovatelů či jinak společensky resp. 

veřejně činných osob. Lord Northcliff (narozen v Irsku) v roce 1896 z aložil list Daily 

Mail. Tento „plátek“ se soustředil na nižší střední třídu. „GRO“ listu tvořily především 

zprávy o zločinech. Přinášel rozhovory nejenom s policisty, ale i se samotnými zločinci. 

To sice nebylo ničím novým, ale novotu přinesl s ekonomickou reorganizací vydávání 

novin. „Jeho inovativní přístup k řízení vydavatelské činnosti v sobě zahrnoval: 

• změnu ekonomických podmínek vydávání novin, charakterizovanou prudkým 

růstem podílu příjmů z inzerce a reklamy, které se stávají hlavním zdrojem zisku; 

• přeměnu vydávání novin v odvětví průmyslového a obchodního podnikání, 

v němž se zisk stává jedním z hlavních, ne-li rozhodujících důvodů vydávání novin; 

• změnu proporce významu funkcí novin vedoucí k posílení funkce novin jako 

zdroje zábavy“.35 

Northcliffovská revoluce tak zahájila komercializaci médií, totiž vše související 

s médiem je podřízeno pouze jednomu ekonomickému ukazateli, a to udržení 

a zvyšování počtu konzumentů svých titulů. „Dnešní sledování prodaných nákladů, 

četnosti listů, poslechovosti rozhlasových stanic, sledovanosti televize či návštěvnosti 

                                                 
34 Tamtéž, 237 
35 Köpplová B., Jirák J.: Masová média. Praha, 87 
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www stránek jsou jen dokonalejšími verzemi ekonomického chování, jehož zakladatelem 

byl právě Northcliffe“.36 

 Z uvedeného vyplývá, že původní ideály, na nichž v polovině 18. století vznikl 

seriozní tisk, tj. naplňování objektivity, nabídka relevantních informací jako podkladu 

pro volbu nejlepšího, příspěvek ke kultivaci a udržování veřejné sféry (znaky 

osvícenských představ a ideálů o možnosti dosáhnout absolutní a exkluzivní pravdivé 

poznání skutečnosti)37 se koncem 19. století zásadně mění. Tisk ztrácí svou funkci 

„hlídacího psa demokracie“ a do popředí se místo funkce informativní dostává funkce 

zábavní.  

 Masová společnost (postmoderna) – v současnosti je synonymem 

pro společnost, která je výsledkem globalizace a problémů s ní spojených. Pojem zavedl 

v roce 1960 W illiam Kornhauser „a souhrnně označuje pesimistický postoj 

a negativistický model společnosti, v níž proběhly modernizační procesy (urbanizace, 

industrializace, demokratizace politického života, růst gramotnosti, dramatický rozvoj 

masové komunikace atd.)“.38 Masovou společností se zabývají různí autoři a vytváří 

různé koncepce, nicméně, všechny tyto koncepce mají stejné rysy (i když jsou 

zpracovávána z jiného úhlu pohledu), které definují masovou společnost: úpadek 

sociálních hodnot (morálních, estetických), absence duchovního jádra společnosti - 

ideového centra, jež by bylo garancí trvalého hodnotového konsenzu ve společnosti, což 

zákonitě ukazuje na oslabenou roli náboženství a zpochybňování kdysi tak vlivných 

ideologií; individuální odcizení člověka (od materiálních, duchovních i institucionálních 

výsledků jeho činnosti až k odcizení od přírody) a podstatné oslabení mezilidských 

vztahů (nezájem o problémy jiných, úpadek solidarity). Společnost je vysoce 

individualizovaná. Paradoxně však je takto „odtržené individuum“ ve světě (vesmíru, 

společnosti) natolik oslabeno, že se snadno stává předmětem politické a ideologické 

manipulace. „Psychologicky pak snadno podléhají tzv. charismatickým vůdcům, 

do nichž projektují vlastní přání, představy a ideály, a v moderní a postmoderní době 

samozřejmě sugestivnímu vlivu masové komunikace“.39 Tím se dostáváme opět 

k prostředkům masové komunikace, tj. k masovým médiím a zároveň k tomu, proč 

                                                 
36 Köpplová B., Jirák J.: Masová média. Praha, 86 
37 Reifová Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha, 238 
38 Tamtéž, 233 
39 Reifová Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha, 234 
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vědci začali zkoumat vliv médií na chování jednotlivce resp. společnosti. Postmoderní 

společnost je také označovaná jako tzv. informační věk, a to právě ve spojitosti 

s novými technologiemi využívajících v rámci společenské komunikace. „Postmoderní 

člověk hledá svou identitu, smysl a cíl života. Zatímco moderní člověk byl „poutníkem“ 

ve svém životě, někam směřoval, měl cíl, dnešní člověk žije nespojitě a epizodicky 

(prozatímní stavy, nové pracovní postupy IT, důraz na flexibilitu, dočasné a nepevné 

vztahy) – to vše u něj vyvolává pocit nejistoty a ztráty. … Lidé mají absolutní volnost 

ve svých rozhodnutích a neomezené množství možností volby. Vznikají nová náboženská 

hnutí postavená na dříve nepředstavitelných základech (technologie). Všeobecně 

dochází často až k absurdnímu posunu mezi vědou a náboženstvím. Díky vědeckému 

pokroku a čím dál tím komplexnějšímu zkoumání vesmíru zjišťujeme, že některé teorie 

zatím není možné ověřit. Věda naráží na množství metafyzických problémů. V některých 

případech je věda založená více na přesvědčení než na ověřitelné teorii. Tradiční 

náboženství zaniká. Již nevěříme v Boha, ale věříme v technologie, které nás obklopují. 

Vznikají náboženské a magické kulty vystavené na teoriích kvantové fyziky, 

informačních technologií či dokonce i ateismu“.40  

Následující tabulka nabízí ucelený přehled výše popsaného, tj. určující 

charakteristiky jednotlivých epoch a postavení médií v nich. 

 
Porozumět médiím a jejich postavení v současném (západním) světě 

Určující charakteristiky epoch 

Otázka/Epocha 
Tradiční 

společnost 
(předmoderna) 

Moderní 
společnost 
(moderna) 

Masová 
společnost 

(postmoderna) 
Kdo (co) je bůh? Bůh na nebesích Rozum Veřejné mínění 
Co si tento bůh žádá? Víru Vědu Zábavu 
Kdo je prostředník k 
bohu? Církev Škola (stát) Média 

 
 Mons. Tomáš Halík ve svém článku „Média – náboženství naší doby?“ uvádí, že 

koncem středověku přestala být tehdejší teologie jazykem schopným vyjádřit zkušenosti 

a pocity tehdejších Evropanů – jejich nové pohledy na kosmos, přírodu, dějiny, na tělo, 

antickou tradici či nově objevené kontinenty. Přírodní věda tenkrát nabídla vhodný 

jazyk a s ním nový, jednoduše srozumitelný obraz světa. „Důvěra, že pokrok vědy 

a techniky postupně vyřeší všechny naše velké problémy, zodpoví všechny zásadní 

                                                 
40 http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Postmodern%C3%AD_spole%C4%8Dnost 

http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Postmodern%C3%AD_spole%C4%8Dnost
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otázky a snad také přinese ráj na zemi“.41 Nicméně, na konci 20. století toto výsostné 

postavení věda ztratila. Stala se příliš komplikovanou a těžko srozumitelnou 

„obyčejnému člověku“. Tuto roli nahradila vzápětí média. „Média nejvlivněji 

interpretují svět a skládají náš obraz světa dohromady jako mozaiku: co víme o politice, 

kultuře, vědě, sportu a koneckonců i o náboženství, víme dnes z valné části právě 

prostřednictvím médií“. ... „Média nabízejí společný jazyk, sdílené příběhy, „velká 

vyprávění“ a symboly – ovlivňují styl myšlení a života lidí. Toto všechno patří 

k základním rysům odvěké sociální role náboženství“. 42  

V této souvislosti se nabízí ještě jedno, velice zajímavé a podnětné srovnání 

dvou zásadních epoch – éru tisku a éry televize. Jak jsme si již řekli, v určitou chvíli se 

hlavní funkce médií „informovat veřejnost“ mění v druhořadou, a do popředí se dostává 

funkce zábavní. Právě této zásadní změně věnuje svoji pozornost Neil Postman ve svém 

pojednání s názvem „Ubavit se k smrti“. Napsal ji v roce 1985, t j. před 29 lety. 

Myšlenky, které ve zmíněném textu vyjádřil, jsou nadále platné, a to nejenom 

v americké společnosti osmdesátých let 20. století, na níž je autorova pozornost upřena 

především, ale i v současné evropské společnosti. Hlavní myšlenkou textu je názor, 

že média jako taková ve velké míře ovlivňují kulturu dané společnosti, doslova ji mění. 

  Éru tisku Postman nazývá „věkem expozice“. Jedná se o období, kdy se 

americké myšlení podřizovalo nadvládě tiskařského stroje. Americká společnost 

18. a 19. století (a nejenom ona, ale i ta evropská) ještě neměla k dispozici ani rozhlas 

ani televizi. Veřejné záležitosti usměrňoval a vyjadřoval tisk. Tisk se stal modelem 

a měřítkem veškeré komunikace. „Pracovat s psanými slovy znamená sledovat tok 

myšlení, což vyžaduje schopnost třídit, tvořit si úsudek a zdůvodňovat. Znamená to 

odkrývat lži, zmatky a přehnaná zobecnění, odhalovat zneužití logiky a zdravého 

rozumu. Znamená to také vážit myšlenky, srovnávat jednotlivá tvrzení a stavět je 

do protikladu, spojovat jedno zobecnění s druhým“.43  V kultuře založené na tištěném 

slově má komunikace sklon k souvislosti, spojitosti a uspořádanosti faktů a myšlenek. 

Tudíž i publikum, pro které je určena, musí být schopno takovou komunikaci vést. 

Pro lidi v Americe 18. a 19. století, znamenalo čtení spojení se světem. Tištěná stránka 

vyjevovala svět jako seriózní, soudržné místo, které lze řídit pomocí rozumu. Svět, 

                                                 
41 http://www.halik.cz/clanky/media_nabozenstvi_nasi_doby.php 
42 http://www.halik.cz/clanky/media_nabozenstvi_nasi_doby.php 
43 Postman, N.: Ubavit se k smrti: Veřejná komunikace ve věku zábavy. Praha, 59 

http://www.halik.cz/clanky/media_nabozenstvi_nasi_doby.php
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který jde zdokonalovat pomocí logického, kritického zkoumání. Většina lidí měla pocit, 

že dokáže ovlivňovat svou budoucnost.  

Autor se kladně a pozitivně vyjadřuje o veřejné komunikaci opírající se 

o základy dané tiskem. Tvrdí, že takováto komunikace byla „seriózní, inklinovala 

k racionální argumentaci a vystupování, a byla proto naplněna smysluplným obsahem“. 

Jednalo se o komunikaci založené na jazyce. „Jazyk jako prostředek vedení rozpravy 

byl důležitou, příjemnou a obvyklou formou komunikace v téměř každé oblasti 

veřejného života“.44 Kulturu dané společnosti jde nejlépe poznat skrze konverzační 

nástroje. To, jak lidé přemýšlejí o věcech kolem sebe, o procesech, o lidském životě, je 

do značné míry ovlivněno gramatickými vlastnostmi jejich jazyka. „Kultura je sice 

konstruktem řeči, na její rekonstrukci se však podílejí všechny formy komunikace – 

od malby přes hieroglyfy až k abecedě a televizi“.45 Autor tvrdí, že nové médium 

způsobuje změny ve struktuře komunikace (nikoliv ve struktuře lidské mysli) dané 

kultury a to především díky tomu, že podporuje určité způsoby užití intelektu, 

upřednostňuje jiné definice inteligence a rozumu a vyžaduje zvláštní druh obsahu. 

Zastává názor, že televize doslova „znečisťuje veřejnou komunikaci a její okolí“. 

Nicméně připouští, že neznečišťuje všechno. Televizi uznává jako zdroj útěchy a radosti 

pro staré, nemocné nebo pro ty, kteří se najednou ocitnou sami v hotelovém pokoji. 

Pokud bychom chtěli výše uvedený Postmanův názor vyjádřit schématem, vypadal by 

pravděpodobně takto: 

VĚK EXPOZICE = KULURA SLOVA = VĚK MYŠLENKY (tj. věk přemýšlení) 

Dnešek Postman nazývá „věkem zábavy“, jehož podstatu tvoří televize. 

Základním rysem televize jako přístroje je, že se na něj lidé dívají (proto název 

televize). Povahou televize jako média je „potlačování myšlenkového obsahu 

ve prospěch toho, co si žádá vizuální zájem diváka – tedy ve prospěch hodnot 

zábavy“.46 Dle Postmana problém nespočívá v tom, že televize nabízí zábavná témata, 

ale v tom, že jakékoliv téma převádí na zábavu. Tak se zábava stala zastřešující 

ideologií veškeré televizní komunikace. Tento svůj názor obhajuje na čtyřech různých 

typech televizních pořadů: na televizní diskusi, na zpravodajství, na náboženských 

a vzdělávacích pořadech. Například u náboženských pořadů upozornil na fakt, že Bůh je 

                                                 
44 Postman, N.: Ubavit se k smrti: Veřejná komunikace ve věku zábavy. Praha, 55 
45 Tamtéž, 18 
46 Postman, N.: Ubavit se k smrti: Veřejná komunikace ve věku zábavy. Praha, 100 
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až na „druhém“ místě. První místo patří moderátorovi (pastor, farář), díky jehož 

přednesu a charismatu víra dostává jiný rozměr. Vzdělávací televizní pořady Postman 

odmítl úplně. V televizi totiž nejde o kvalitu výkladu, ale o obrazový vjem. Jakýkoliv 

televizní pořad (i vzdělávací) usiluje o potlesk nikoliv o zamyšlení. Jednoduše myšlení 

nepůsobí v televizi dobře. Kritický je rovněž Postmanův pohled na zpravodajství. Autor 

tvrdí, že „zprávy jsou žánrem sloužícím zábavě, nikoli vzdělání, reflexi či katarzi. 

Zprávy nejsou určeny ke čtení ani k poslechu: jsou vysílány především proto, abychom 

se na ně dívali“.47 Postman v souvislosti s vlivem televize na naši kulturu a naše životy 

mluví dokonce o ideologii: „Televize vede k nastolení určitého životního stylu a  vztahů 

mezi lidmi a myšlenkami, které nedoprovází konsensus, diskuse ani opozice, nýbrž jen 

ochotné následování“.48 Televize ovládá nejenom naše povědomí o světě, ale i způsoby, 

jak tento svět máme poznávat. Svět, který nám televize den co den nabízí, nám přijde 

naprosto normální, přirozený a neshledáváme na něm nic zvláštního. Tak jsme se 

s televizí „sžili“. Kdybychom chtěli Postmanův názor na televizi a její vliv na kulturu 

společnosti vyjádřit schématem, vypadal by následovně:  

VĚK ZÁBAVY = KULTURA OBRAZU = VĚK BEZ MYŠLENKY (tj. věk dívání) 

 Cílem této a předešlé kapitoly bylo ukázat, jak komunikace resp. prostředky 

komunikace mají vliv na společnost a potažmo na vývoj celé kultury a jak jsou 

vzájemně propojeny. Vzhledem ke skutečnosti, že si sociologové, psychologové 

i filozofové uvědomovali resp. uvědomují tuto propojenost, vznikl v rámci humanitních 

věd obor „mediální studia“, jehož rozsáhlou náplň činí právě zkoumání účinků (vlivů) 

médií na jednotlivce, skupiny obyvatel, či celé veřejnosti. Co stálo za zájmem o výzkum 

účinků médií na společnost a k jakým se došlo závěrům, věnují svou pozornost 

následující dvě statě.  

1.3.2 Na počátku zájmu stála propaganda 
 
 V souvislosti s médii resp. s vlivem médií na společnost neplatí tradiční 

„Za vším hledej ženu“, ale „Za vším hledej propagandu“. Přirovnání myšleno trošku 

s nadsázkou, nicméně, skutečnost je taková, že za zájmem sociologických pracovníků 

o vliv médií na společnost na přelomu 19. a 20. století a následně celé 20. století stál 

právě fenomén zvaný propaganda. Válečná i meziválečná propaganda odstartovala 

                                                 
47 Tamtéž, 96 
48 Postman, N.: Ubavit se k smrti: Veřejná komunikace ve věku zábavy. Praha, 166 
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zájem o výzkum účinků médií na chování jednotlivce, skupin či celé veřejnosti. Téma, 

kterému se budeme věnovat dále v textu. Nicméně, je důležité, abychom si propagandu 

a její možné psychologické účinky na člověka alespoň krátce popsali. 

 Termín propaganda se poprvé objevil v 17. století, a to v souvislosti s šířením 

katolické víry a následným úsilím katolické církve eliminovat vliv reformace. Pojem 

propaganda se do politiky dostal až později. Ve 20. století díky totalitním režimům 

(fašistický v Itálii, nacistický v Německu a komunistický v Sovětském svazu) získal 

definitivně negativní význam a specifický ráz. Jak v případě pojmu masa tak i v případě 

pojmu „propaganda“, stanovit jednoznačnou a přesnou definici není jednoduché. 

Co odborník, to jeho „vlastní“ definice. Podle jedné definice, můžeme propagandu 

označit za „umění nutit lidi dělat to, co by nedělali, kdyby měli k dispozici všechny 

údaje o předmětu“.49 Novější definice říká, že „Propaganda je úmyslné a systematické 

úsilí vytvářet percepci, manipulovat myšlení a bezprostřední jednání s úmyslem 

dosáhnout takové reakce, které jsou v souladu s požadovanými cíli propagandy“.50 

V souvislosti s médii je rovněž zajímavá následující definice: „Propaganda je proces 

kontroly toku informací, řízení veřejného mínění a manipulování vzorci jednání“.51 

Dr. František (Müller) Marek52 ve své stati „Psychologie propagandy“ také vychází 

z různých autorů a definic. Některé se mu však zdají být hodně „široké“ a nepřesné. 

Nabízí tak svoji vlastní, následující definici: „Propaganda je záměrné ovlivňování 

a řízení myšlení a postojů k zamýšlenému cíli, jež se uskutečňuje úpravou formulací 

i fakt, využitím psychických automatismů v myšlení i emocionálních vlivů, které 

umožňují přijetí idejí a postojů i bez rozumové kontroly“.53 Z uvedeného zřetelně 

vyplývá, že posláním propagandy jednoduše není informovanost publika. Jejím úkolem 

je ideově a citově ovládat obyvatelstvo a to do takové míry, že propagátor je schopný 

řídit názory, city, nálady a postoje v jakoukoliv dobu a  v požadované intenzitě. 

Prostředky, které pro svoje cíle používá, jsou vesměs iracionální, tj. prostředky 

obcházející inteligentní myšlení těch, kterým je určena. Dr. Marek dále říká: „Tím, že 
                                                 
49 Frazer, L., Propaganda, Londýn 1957. In: Ilowiecki, Žantovský: Manipulace v médiích. Praha, 30 
50 O´Donnell, V., Jowett, G.:Propaganda as a Form of Communication, In: Propaganda, A pluralistic 

Perspective, New York 1989. In: Ilowiecky, Žantovský: Manipulace v médiích. Praha, 30  
51 Ellul, J. Propaganda – The Formation of Men´s Attitudes, New York 1965. In: Ilowiecky, 

Žantovský: Manipulace v médiích. Praha, 30 
52 Dílem Dr. Františka Marka, českého spisovatele a překladatele a velice zajímavou postavou 

českého duchovního života druhé poloviny XX. století, se zabýval Dr. Martin Hemelík, který 
v elektronickém časopise E-LOGOS zveřejňoval různá pojednání o budoucnosti české společnosti 
sepsané právě Dr. Markem. V návaznosti na naše téma, vycházím z textu „Psychologie propagandy“. 
V současné době Dr. František Marek již není příliš znám širší veřejnosti. 

53 http://nb.vse.cz/kfil/elogos/ethics/hemelik_marek_prop.pdf, 6 
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místo rozumového výkladu používá prostředků iracionálního působení, stává se 

propaganda vážným nebezpečím pro duševní život člověka, neboť jej zbavuje vlastního 

myšlení a cítění a tím také autonomního a odpovědného rozhodování. Vyvolává 

v člověku trvalý stav nedůvěry ke zprávám, o jejichž pravdivosti se nemůže 

přesvědčovat, a konec konců i obecnou lhostejnost k pravdě“.54  

Propaganda v moderních společnostech prostupuje celým spektrem 

společenských činností a je možné ji rozdělit přinejmenším do sedmi hlavních kategorií: 

• politická propaganda je zaměřená na udržení nebo získání politické moci, 

• ekonomická propaganda se zaměřuje na přesvědčování lidí, aby kupovali či 

prodávali zboží a vyvolávali nebo udržovali důvěru v ekonomický systém, 

• válečná/vojenská propaganda, jejímž úkolem je demoralizovat nepřítele v době 

války a získávat spojence, 

• diplomatická propaganda, jejímž cílem je posílit či vyvolat přátelství nebo 

nepřátelství potencionálních spojenců či nepřátel, 

• didaktická propaganda jako forma výchovy populace a prosazování společensky 

žádoucích cílů, 

• ideologická propaganda, která usiluje o šíření idejí nebo náboženské víry; snaží 

se zneužívat emoce a nadšení k násilné změně názorů a usiluje o názorovou konverzi, 

• eskapipistická propaganda jako specifická forma politické propagandy 

využívající médií k odvedení pozornosti od společenských problémů, posílení pasivity 

a klidu.55 

 V souvislosti s propagandou a manipulací lidí jsou veřejně známi dva vizionáři: 

George Orwell svým románem 1984 a  Aldouse Huxley svou vizí v díle Konec 

civilizace. Neil Postman v předmluvě k eseji „Ubavit se k smrti“, o které jsme mluvili 

v předchozí kapitole, porovnává teorie obou vizionářů. „Orwell nás varuje před 

podlehnutím nátlaku zvnějšku. V Huxleyho vizi však k tomu, aby lidstvo přišlo o svou 

autonomii, zralost a historii, není žádný Velký bratr třeba. Podle Huxleyho, si lidé 

svého diktátora nakonec zamilují a technologie, které podvracejí jejich schopnost 

přemýšlet, začnou zbožňovat. Orwell se obával těch, kteří zakážou knihy. Huxley se 
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obával, že knihy už nebude třeba zakazovat, protože nebude nikdo, kdo by je chtěl číst. 

Orwell se obával těch, kteří nám zamezí přístup k informacím. Huxley se obával těch, 

kteří nám jich poskytnou tolik, že nás to dovede k pasivitě a egoismu. Orwell se obával, 

že před námi bude skrývána pravda. Huxley se obával, že pravda se utopí v moři 

bezvýznamností. ... Orwell se obávala, že nás zničí předmět naší nenávisti. Huxley se 

obával, že nás zničí předmět naší lásky“.56 Neil Postman dochází k závěru, že díky 

televizi se v dnešní společnosti odehrává Huxleyho předpověď.  

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že tisk, rozhlas a film jsou stěžejní 

prostředky, které propaganda ve velkém používá při své činnosti, a tudíž úprava zpráv 

je základem propagátorovy činnosti. Svá tvrzení se snaží sdělit co nejsugestivněji. 

Vzhledem ke skutečnosti, že propaganda působí hlavně na emoce lidí (ne na jejich 

intelektuální stránku), používá ke své činnosti rovněž jazykových prostředků citově 

zabarvených. A aby se mase dostaly propagované myšlenky tzv. pod kůži, využívá 

přitom proces vyučování a zejména opakování. Je vědecky dokázáno, že city a emoce 

mají velký vliv na intelektuální procesy.  Účinek emocí na myšlení a vůli je dvojí, 

„buďto tyto činnosti zesiluje a usnadňuje anebo je ruší. ... Při emoci nadšení nebo 

vzteku rozhodujeme se mnohem snadněji k činům, k jakým bychom se bez pomoci emoce 

vůbec nerozhodli. Proto propagátor vyvolává přiměřené emoce, chce-li, aby byl přijat 

nějaký názor anebo vykonán čin. ... Tyto vystupňované emoce účinkují dvojmo: jednak 

ruší schopnost myslit, jednak vyvolávají tendenci ventilovat nesnesitelný stav citového 

napětí činem“.57  

 Mediální manipulaci můžeme označit jako zvláštní a zároveň nejdůležitější 

nástroj propagandy.  Ilowiecki se ve svém pojednání „Manipulace v médiích“ věnuje 

kromě jiného také samotnému pojmosloví a podle stupně narušení subjektivity mluví 

o čtyřech druzích manipulace: přesvědčování, nátlak, násilí a manipulace. Uvádí, že 

polští odborníci na média se shodují, že manipulace v médiích je „v běžné hovorové 

řeči nejasný, úskočný, neupřímný výběr informací a jazykových prostředků s cílem 

ovlivnit nálady, názory, mínění jiných lidí a získat možnost řídit jednání lidí 

a dosáhnout vlastní cíle a užitek“.58 Dochází k závěru, že hranice mezi uvedenými 

pojmy resp. druhy manipulací jsou v některých případech jen těžko rozpoznatelné. 
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„Na to je třeba zvlášť upozornit, protože masmediální manipulátoři se velmi často 

a pohotově obhajují slovy: My jen přesvědčujeme, nikoho přitom nenutíme, každý se 

může sám rozhodovat. Takové argumenty slýcháme od největších manipulátorů“.59  

1.3.3 Vývoj zkoumání účinků médií na společnost 
 

 V anglosaské literatuře se v souvislosti s médii rozlišují tři základní pojmy: 

impact (dopad), influence (vliv) a effect (účinek). Všechny tyto pojmy se vztahují 

k působení médií na jednotlivce, skupiny lidí či celou společnost. Dopad je pojmem 

nejobecnějším a zahrnuje v sobě jak vlivy, tak i účinky médií. Pojem vliv označuje 

dlouhodobější, trvalejší působení médií a účinek médií. Účinek odkazuje ke specifické 

reakci na určité typy nabízených obsahů. Česká terminologie není tak zcela 

jednoznačná. Nejčastěji se uvažuje o možných účincích médií, i když se jedná o jevy, 

které bychom mohli označit jako vlivy.60 

 Již v úvodu této práce jsem se zmínila o tom, že odborná literatura mluví 

o účincích médií v negativních souvislostech, zejména ve spojitosti se zobrazováním 

násilí a potenciálním vlivem na růst agresivity mladistvých. Výzkumem těchto účinků 

se zabývala řada akademických výzkumů známá jako studie Paynova fondu, která se 

jako první ve světě pokusila odhalit účinky médií za pomocí vědeckých metod. 

Nicméně, seznam témat zkoumání účinků médií je mnohem pestřejší: od vlivu způsobu 

zobrazování reality až po možnosti šíření informací či modelů chování. Médiím tak 

často bývá přisuzována schopnost formovat či upevňovat názory a postoje jednotlivců, 

skupin či celé veřejnosti.61  

 Tak jako jiné oblasti výzkumu, i poznávání účinků médií prošlo svým 

historickým vývojem. Na počátku zájmu o studium resp. výzkum vlivů masových médií 

na jednotlivce a potažmo celou společnost stojí právě výše popsaná propaganda sílící 

za I. světové války a nástup masových médií. Pravděpodobně nejužívanější periodizaci 

představ o vlivu médií nabízí nizozemský teoretik médií Denis McQuail ve své práci 

„Úvod do teorie masové komunikace“ a rozlišuje následující čtyři fáze vývoje výzkumu 

a teorie mediálních účinků:62 
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1. Fáze: všemocná média – sahá od přelomu století až do 30. let 20. století. 

V tomto období převládal názor, že média mají neomezenou moc manipulovat 

s veřejností, tj. mají moc utvářet mínění a přesvědčení, mají moc měnit životní návyky 

a aktivně ovlivňovat chování, a to více méně podle vůle těch, kdo mají nad médii 

a jejich obsahem kontrolu. Tyto názory však nebyly podepřeny žádným vědeckým 

pozorováním. Opíraly se „pouze“ o masivní propagandu během I. sv. války a rostoucí 

investice do reklamy, a to v rámci sledování rostoucí popularity tisku, a v té době také 

zejména rozhlasu a filmu. „V souvislosti s tímto pohledem se objevuje tzv. teorie 

zázračné střely vycházející z představy, že jsou média schopna svými sděleními 

okamžitě a přímo zasáhnout a ovlivnit své příjemce, a že vliv médií je na všechny 

příjemce stejný“.63 

2. Fáze: omezené účinky (teorie mocných médií vystavena zkoušce) – sahá 

do období od 30. do   60. let 20. století. Jedná se o období, kdy se začíná systematicky 

rozvíjet výzkum účinků médií založený na experimentálních metodách a p oznatcích 

ze sociální psychologie. Pozornost se soustředila zejména na možnosti využití filmu 

a jiných médií pro plánovité přesvědčování nebo informování či pro politické kampaně. 

Druhá fáze skončila jistým zklamáním ze získaných závěrů: „Médiím se začala 

připisovat mnohem skromnější schopnost vyvolávat plánované či mimovolné účinky. … 

Nebylo zjištěno, že média jsou zcela bez účinků, spíše se však ukázalo, že fungují 

v rámci stávající struktury sociálních vztahů a konkrétního společenského a kulturního 

kontextu“.64 

3. Fáze: renesance silných účinků (znovuobjevení mocných médií) – sahá 

do 70. let 20. století. Všichni badatelé se neztotožnili s výsledky předešlých výzkumů. 

Začali si klást otázku, zda bylo zjištěno opravdu vše. Jejich pozornost se nesoustředila 

na krátkodobé a okamžité účinky médií, ale zaměřili se především na dlouhodobé 

a nepřímé účinky (např. vliv působení většího množství mediálních sdělení během 

delšího časového období). Pozornost byla věnována poznávacím procesům, k motivaci 

příjemce a ke kolektivním fenoménům, jako je názorové klima, víra, ideologie, kulturní 

vzorce a institucionální formy fungování médií. „Nové zaměření na účinky nepřímé 

a dlouhodobé potom přineslo zjištění, že s účinky masových médií je opět třeba počítat, 

a to z hlediska psychologického zejména pokud jde o předkládání vzorů a modelů 
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chování přejímaných formou učení a z hlediska sociologického zejména pokud jde 

o anticipovanou socializaci a smiřování recipientů masových médií s hodnotami, 

normami, rolemi a sankcemi dané sociální organizace“.65 V tomto období se rodí 

rovněž velmi vlivný koncept nastolování agendy (agenda petting), který výrazně 

ovlivnil zkoumání účinků médií minimálně na následujících 30 let.  

AGENDA SETTING – v češtině se používá pojem „nastolování agendy“ je 

„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“.66 Velkou pozornost tomuto tématu a výzkumům věnoval Maxwell 

McCombs ve svém pojednání s názvem „agenda setting. Nastolování agendy: masová 

média a veřejné mínění“ a shrnul v něm dosavadní poznatky v této oblasti. Jednalo se 

o výzkumy postojů nerozhodných voličů v různých předvolebních kampaních (např. 

v prezidentských volbách v Americe, ale také v lokálních volbách v Japonsku, nebo 

v Argentině či Španělsku). McCombs poprvé použil termín „agenda petting“, nicméně, 

jak sám uvádí v úvodu své knihy, ovlivňováním veřejného mínění se již zabýval Walter 

Lippmann ve svém díle z roku 1922 „Okolní svět a obrazy“. „Jeho tezí je, že 

zpravodajská média, naše okna do širého světa ležícího mimo naši bezprostřední 

zkušenost, určují naši kognitivní mapu světa. Veřejné mínění podle Lippmanna reaguje 

nikoli na okolní prostředí, ale na pseudoprostředí, které vytvářejí zpravodajská 

média“.67 Každopádně výzkumy předvolebních kampaní prokázaly téměř dokonalý 

vzájemný vztah (propojení) mezi nejsledovanějšími tématy nastolovanými mediální 

agendou a nejzdůrazňovanějšími tématy reflektovanými ve veřejné agendě. McCombs 

z výsledků vyvodil, že masová média nastolují veřejnosti její agendu. Výsledky 

výzkumů ukazují, že veřejná diskuse je představována určitými význačnými tématy, 

přičemž tento soubor témat vychází z kombinace veřejného mínění a politické situace. 

Dále hypotéza agenda setting tvrdí, že mediální zpravodajství a informace odrážejí 

obsah a pořadí priorit témat. Reprezentace témat v masových médiích má samostatní 

účinek na obsah tématu a na jeho relativní důležitost ve veřejném mínění. Existují tedy 

tři soubory prioritních témat (agenda), která se vzájemně ovlivňují: mediální, veřejná 
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a politická. McCombs dochází k závěru, že „média nám nejen říkají, na co máme 

myslet, ale také nám říkají, jak o tom máme přemýšlet“.68  

4. Fáze: tzv. dohodnutý vliv médií – období od začátku 80. let 20. století až 

do současnosti. Tato fáze je charakterizována obratem pozornosti k mediálním obsahům 

(zejména zpravodajství), k publiku a také k fungování mediálních organizací. „Tento 

směr představuje aplikaci sociálního konstruktivismu na mediální komunikaci (zařazení 

masových médií mezi instituce schopné konstruovat sociální realitu) a uvažuje 

o účincích masových médií zejména z hlediska jejich schopnosti vytvářet, konstruovat 

pro své publikum významy připisované realitě“.69 „Publikum pak tyto významy 

na základě jisté „dohody“ včleňuje (či nikoliv) do osobních významových struktur, 

často formovaných předchozími kolektivními identifikacemi“.70 Zastánci tohoto 

přístupu vychází z předpokladu, že média určitým výběrem a rámováním událostí 

konstruují sociální realitu, přičemž publikum si vytváří svůj vlastní pohled, svoji vlastní 

sociální realitu, tj. publikum se na významu obrazů nabízených médii spolupodílí.71 

Jednak tedy média mají moc vytvářet významy, nicméně, publikum má svobodu 

při přijímání těchto významů. Mluvíme tedy o jakémsi dohadování, proto se tato fáze 

nazývá fází „dohodnutého vlivu médií“. Mezi nejdůležitější koncepce této fáze patří 

spirála mlčení a kultivační teorie. 

SPIRÁLA MLČENÍ – tento jev a pojem poprvé popsala německá odbornice 

na veřejné mínění Elisabeth Noelle – Neumannová ve svém článku publikovaném 

v roce 1973 v  časopise Publizistik. „Týká se souhry mezi čtyřmi prvky, jimiž jsou 

masová média, interpersonální komunikace a sociální vazby, individuální vyjadřování 

a konečně způsob, jímž lidé vnímají názorové klima panující v jejich vlastním 

společenském prostředí“.72 Podstata tohoto jevu spočívá v tom, že jednotlivci, jejichž 

názory se jeví jako menšinové, o nich raději na veřejnosti nemluví, tj. mají tendenci je 

před veřejností skrývat. Za vším se skrývá strach z izolace, která vede jednotlivce 

k tomu, že se neustále snaží vyhodnocovat názorové klima. Výsledky tohoto odhadu 

pak ovlivňují jejich veřejné vystupování, zejména jejich ochotu či neochotu otevřeně 

vyjadřovat své názory. Nakonec, vyjadřují pouze ty své názory, o nichž se domnívají, že 
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jsou většinové. Výsledkem je tedy skutečnost, že názory vnímané jako dominantní 

získávají na své síle a ostatní alternativy, naopak, čím dál tím víc ustupují do pozadí. 

A to je ten spirálový efekt, který může vést až ke vzniku „mlčící většiny“. Taková 

situace ve společnosti není řídkým jevem, i když se vedou spory o jejím skutečném 

významu. Se spirálou mlčení je však spojen ještě jeden významný jev. „Když lidé chtějí 

poznat dominantní atmosféru názorů, tedy to, co si myslí o daném problému většina, 

sledují zpravodajství masmédií o této problematice. Ale když masmédia mohou tuto 

atmosféru představit falešně, vzniká jev nazývaný „všeobecná nevědomost“. To je 

situace, v níž se příjemci spolu s médii a pod jejich vlivem tváří, že veřejné mínění 

v jejich zemi je takové a ne jiné, ačkoliv skutečný názor většiny je zcela odlišný“. … 

„Jde o jistý druh záměny skutečnosti a přání, jakési „myšlení na přání“, k němuž jsou 

nejčastěji náchylní politici“.73  

KULTIVAČNÍ TEORIE – je jednou z nejlépe zdokumentovaných 

a prozkoumaných teorií dlouhodobých účinků médií. Svoji pozornost obrací na televizi, 

která si mezi moderními médii získala ústřední postavení v každodenním životě. 

Dominuje našemu symbolickému prostředí a svým (zkresleným) sdělením nahrazuje 

osobní zkušenost. Je prostředkem, díky němuž se dozvídáme o okolním světě. Výzkum 

byl postaven na hypotéze, že sledování televize vede postupně k přijetí takového 

přesvědčení o povaze sociálního světa, které odpovídá stereotypními a deformovanému 

pohledu systematicky předváděnému v televizi. Laicky řečeno, že jedinec, který je 

dlouhodobě vystaven symbolickému světu vytvářenému médii resp. televizí, pozměňují 

se jeho představy o světě a oslabuje se jeho smysl pro skutečnost. Autor této teorie, 

Georg Gerbner, sledoval v průběhu 20 let vysílání všech amerických stanic v hlavním 

vysílacím čase. Zjistil, že počet násilných scén (pět za hodinu) se během této doby 

nezměnil. Poté hloubkově zkoumal názory dvou skupin diváků – tzv. slabých diváků 

(sledovali televizi míň než dvě hodiny denně) a silných diváků (sledovali televizi víc 

než 4 hodiny denně). Ptal se jich na míru násilí v jejich bezprostředním okolí, a jestli se 

cítí být přímo ohroženi tímto násilím. Výpovědi pak srovnával se skutečným stavem 

kriminality v daném prostředí. Výsledek výzkumu ukázal, že silní diváci vnímali vnější 

svět 10x nebezpečnější než slabí diváci, a dokonce 1000x nebezpečnější, než 

ve skutečnosti je. Tyto výsledky výzkumu jsou dodnes považovány za nejpřesvědčivější 
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data o vl ivu médií na vědomí jednotlivce.74 Nicméně, jako u všech výzkumů, i zde 

vyvstaly pochybnosti, protože dokladový materiál z jiných zemí není zatím tak 

přesvědčivý (např. data z Velké Británie nebo Kanady), jak tomu bylo v případě 

amerického výzkumu.75  

 Z výše uvedeného můžeme jednoznačně vyvodit závěr, že o vlivu médií 

na chování člověka není pochyb. A opět se dostáváme k základu: pokud m luvíme 

o vlivu médií na jednotlivce, jednotlivec je součástí skupiny, jednotlivé skupiny tvoří 

veřejnost resp. celou společnost. Není možné jedno oddělit od druhého. Vliv médií 

na společnost, její vývoj je jednoznačný. Pochybnosti zůstávají co do hloubky vlivu, 

tj. jak hluboký je tento vliv na jednotlivce a potažmo na celou společnost.  

1.4  Krátký exkurz do světa českých médií po roce 1989 
 
 V České republice je ve vztahu k médiím zlomový rok 1989 a  následující 

devadesátá léta 20. století. V roce 1989 končí autoritářský režim v naší zemi, přichází 

liberalizace ruku v ruce s demokratizací politického systému. To má samozřejmě dopad 

i na mediální svět. V březnu 1990 novela tiskového zákona odstranila zákaz vydávání 

novin a časopisů soukromým podnikatelským subjektům. Do té doby bylo v bývalé 

ČSSR registrováno 722 titulů periodického tisku, jejichž řízení podléhalo centrále, 

tj. státotvorné straně a tudíž i cenzuře a hojnému dotování ze strany státu. V roce 1997 

již bylo registrováno 2000 titulů. Tisk a média obecně poznala, co je to konkurence. 

Pouhý prodej novin a časopisů již nestačil k tomu, aby pokryl náklady spojené s jejich 

tvorbou. Tak světlo světa spatřila reklama a inzerce, jako zachránce existence některých 

novin a časopisů. Hlavní privatizační vlna proběhla začátkem devadesátých let, 

na přelomu let 1994-1995 začala ekonomika fungovat na principu tržního hospodářství. 

Vznikaly reklamní agentury, které od médií vyžadovaly získání přístupu k co 

největšímu počtu čtenářů, posluchačů, diváků. „Rovněž žádaly, aby i tištěná média jako 

nosič reklamního sdělení byla přitažlivější a co nejvíce barevná. Černobílá prezentace 

výrobku už téměř nikoho nezajímala. ... Vyřešilo se to vytvořením víkendových příloh. 

První barevný Magazín Lidových novin spatřil světlo svět v říjnu 1996. O rok později, 

v září 1997, také víkendová příloha MF Dnes začíná vycházet v barvě. Ostatní deníky 
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tento příklad brzy následovaly“.76 Udržet se na trhu nebylo resp. není snadné. Veškeré 

tyto změny vyžadovaly velké investice, a to si mohli dovolit jen finančně silní hráči. 

Následkem toho na český mediální trh vstoupili investoři z Německa, Švýcarska nebo 

Nizozemí. Bohužel, hledání optimálního poměru mezi náklady a výnosy se promítlo 

a nadále promítá do kvality novinářské práce a podoby žurnalistické obce. „Pro ni je 

příznačný poměrně nízký věkový průměr, jelikož mladým lidem je možné vyplácet nižší 

plat (mladé a personálně nestálé jsou zejména reakce regionálních deníků). V českých 

denících je tak možné se v poměrně mladém věku dobrat významného postavení, např. 

editora stránky nebo vedoucího komentářové rubriky, a to bez potřebných zkušeností, 

bez životní moudrosti, bez nadhledu. Výsledkem je sklon k emocionálně militantnímu 

vyjadřování vypjatých jednostranných postojů, pokleslému jazyku s řadou výrazů 

na hranici spisovnosti a slušnosti a celkovou komunikační obhroublostí (výjimky – které 

se naštěstí ve většině listů najdou – spíše jen potvrzují pravidlo)“.77 

Rok 1994 se stal pro svět českých médií zlomovým, a to v souvislosti se 

vznikem první soukromé televize, televize Nova. Domnívám se, že tato televize 

způsobila doslova revoluci a rozvířila doposud poklidné vody českého mediálního 

světa. Za historický okamžik je také považován rok 1998 a vstup internetu do českých 

zemí a následné digitalizace, které opět postavily noviny a časopisy před otázku 

„Co dál? Jak přežít?“. Podle posledních statistických údajů zveřejněných ve Statistické 

ročence České republiky za rok 2013, to nijak na zánik tiskovin nevypadá (viz příloha 

č. 2). Nicméně, objevují se názory, že noviny v tištěné podobě v blízké budoucnosti 

nepřežijí. Ján Simkanič, publicista a výkonný ředitel vydavatelství Internet Info s.r.o., 

ve své eseji „Mediální revoluce“78 uvádí, že organizace Future Exploration Network již 

v roce 2010 zveřejnila pohled na mapu světa a jednotlivé země, kdy v nich dojde 

k zániku novin. „České republice studie vyměřila čas do roku 2024. Pokud někomu 

takový odhad přijde absurdní, nechť se podívá na vývoj prodaného nákladu českých 

deníků. Pohled na čísla je totiž skutečně nemilosrdný. Kde jsou ty časy, kdy Lidové 

noviny dokázaly prodaný náklad vytáhnout nad 100 tisíc kusů? Například v listopadu 

2001 prodaly 110 tisíc kusů, zatímco přesně o 12 let později už jenom 35 tisíc kusů; pád 

tedy dosahuje 68 % původní hodnoty. MF Dnes za stejné období spadla z 323 tisíc 

prodaných kusů na 190 tisíc (více než 40 %). Hospodářské noviny se dostaly ze 76 tisíc 
                                                 
76 Šmíd, M.: Česká média – léta technického pokroku a zrán. In: 10 let v českých médiích. Praha, 25 
77 Jirák, J.: Masová média a česká společnost po roce 1989. In: 10 let v českých médiích. Praha, 16 
78 http://www.ceskenesvedomi.cz/wp-content/uploads/Medialni%20revoluce%20-

%20Jan%20Simkanic.pdf 

http://www.ceskenesvedomi.cz/wp-content/uploads/Medialni%20revoluce%20-%20Jan%20Simkanic.pdf
http://www.ceskenesvedomi.cz/wp-content/uploads/Medialni%20revoluce%20-%20Jan%20Simkanic.pdf
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kusů na 38 tisíc, tedy na polovinu, Právo také padlo o více než polovinu (210 tisíc proti 

dnešním 101 tisícům). Co z toho zbyde za deset let?“79 Mohu pouze dodat, že blízká 

budoucnost ukáže, jestli „temné pojednání o vzniku a zániku mediálních druhů se 

zvláštním přihlédnutím k neveselému osudu tištěných novin, a také  o společenských 

dopadech, které probíhající změny nejspíš způsobí, a tak vůbec“80, tj. vizi, kterou nám 

předkládá Ján Simkanič, se skutečně naplní. 

Jak bylo zmíněno výše v textu v souvislosti s tiskem, mezníkem v českém 

mediálním světě se stal rok 1994. Na mediální trh vstoupila soukromá (komerční) 

televize NOVA (v únoru 2014 slaví 20. výročí svého vysílání v České republice). Do té 

doby, v bývalém Československu a následně v České republice vysílala pouze 

veřejnoprávní Česká televize, a to pouze na dvou pozemních kanálech, ČT1 a ČT2. 

Po vstupu TV Novy na český trh, se objevil prvek konkurence, do té doby v souvislosti 

s televizním (a rozhlasovým) vysíláním neznámý. Vznikl tzv. duální systém, tj. začaly 

vedle sebe nezávisle vysílat jak veřejnoprávní tak i komerční média. Zastavme se 

na chvíli nejdřív u pojmu veřejnoprávní médium. Financování veřejnoprávního média 

se uskutečňuje prostřednictvím koncesionářských poplatků a pouze částečně 

z reklamních příjmů. Rozsah a povinnosti jsou definovány zákonem, u nás je to zákon 

č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 484/1991 Sb., 

o Českém rozhlase, ve znění pozdějších předpisů. Povinností veřejnoprávních médií je 

sestavovat programovou skladbu tak, aby dokázala „uspokojit“ diváka všech věkových 

kategorií i všech zájmových skupin. Zda se to českým veřejnoprávním médiím daří, 

to ponechám na posouzení samotnému recipientovi. Nicméně, jak nám vývoj České 

televize ukazuje, snaží se rozšiřovat své působení na děti – od léta 2013 vysílá dětský 

a mládežnický kanál „Déčko“, již delší dobu vysílá ČT sport pro fanoušky různých 

sportů, dále kanál ČT24, který nabízí žurnalistiku, publicistiku, zprávy. Kromě rozhlasu 

a televize, je z koncesionářských poplatků hrazena činnost České tiskové kanceláře. 

Karel Hvížďala uvádí čtyři zásady, které by mělo veřejnoprávní médium při své 

činnosti dodržovat:81  

                                                 
79 Tamtéž, 10-11 
80 Vlastní komentář Jána Simkaniče ke své eseji „Mediální revoluce; 

http://www.ceskenesvedomi.cz/wp-content/uploads/Medialni%20revoluce%20-%20Jan%20Simkanic.pdf 
81 Hvížďala, K.: Základní pojmy a struktura veřejnoprávní instituce. In: Moc a nemoc médií, 236-242 

http://www.ceskenesvedomi.cz/wp-content/uploads/Medialni%20revoluce%20-%20Jan%20Simkanic.pdf
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• Médium by mělo být stranicky neutrální, tj. mělo by být nezávislé 

na politických stranách a různých hospodářských korporacích. Rovněž by mělo dokázat 

zajistit stejný (rovnocenný) přístup všem, tj. za stejných podmínek.  

• Médium by mělo být objektivní, tj. míra kvality zprávy je posuzována na základě 

věrnosti reprodukované zprávy skutečné události. Objektivním zpravodajstvím se 

následně rozumí nestranné, věcné a věrné podávání skutečnosti, přičemž je nutné 

vycházet minimálně ze dvou nezávislých zdrojů.   

• Médium by se mělo snažit o vyváženost. Prostor média je určen nejenom 

pro majoritní názory, ale mělo by dát prostor i menšinám a jejich postojům a projevům. 

• Médium by se mělo řídit etickým kodexem média a redaktora. Zaměřuje se 

na odpovědnost za pravdivost, práce se zdroji, respektování soukromí, vztah 

k politickým stranám, vystupování v jiných mediích, reklamách a jiné komerci. 

 Kontrola plnění povinností a všech výše uvedených zásad veřejnoprávními 

médii přísluší mediální radám a tiskovým radám. V České republice se jedná o Radu 

České televize (15 členů) a o Radu Českého rozhlasu (9 členů). Volební výbor 

Sněmovny Parlamentu České republiky dělá předběžný výběr z přihlášených kandidátů. 

Aktuálně zprávy hovoří o 95 přihlášených!82 Konečný výběr provede v březnu 2014 

plénum Sněmovny v tajné volbě. 

 Když byl výše popsán pojem resp. podstata veřejnoprávního media, není možné 

obejít jeho „protipól“, tedy soukromé (komerční) médium. Soukromé médium je 

v rukou vlastníka. Mluvíme o podni kání v obecném smyslu slova, tj. hlavním cílem 

podnikání je zisk. Zisk je hnacím motorem a cílem zároveň. S formou vlastnictví 

souvisí také otázka odpovědnosti. Soukromá televize má svého vlastníka tudíž je přímo 

odpovědná jemu. Samozřejmě nesmí porušovat zákony země, ve které působí. „Ale 

kromě dopisů diváků, které přečte usměvavý moderátor v nějakém dopoledním okénku 

(a jsou to PR oddělením pečlivě připravené, "neškodné" dopisy, nikoliv reflexe toho, co 

doopravdy prošlo podatelnou…), je možnost "občanského" tlaku zdola na takovou 

instituci roven nule. S jednou výjimkou. Přepnout na jinou televizi. Volit budete mezi 

CocaColou a Pepsicolou. Pro kapitalistický princip dosahování zisku je divák zbožím, 

které se cynicky prodává reklamním agenturám. Těm soukromá televize slouží, podle 

                                                 
82 http://www.novinky.cz/kultura/326913-do-kontrolnich-rad-ceske-televize-a-rozhlasu-chce-temer-

stovka-lidi.html 

http://tema.novinky.cz/snemovna
http://www.novinky.cz/kultura/326913-do-kontrolnich-rad-ceske-televize-a-rozhlasu-chce-temer-stovka-lidi.html
http://www.novinky.cz/kultura/326913-do-kontrolnich-rad-ceske-televize-a-rozhlasu-chce-temer-stovka-lidi.html
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jejich kritérií a podle jejich požadavků se chová. Ti, co "na to mají ", pak okupují 

reklamní prostor a ovlivňují tak mínění milionů lidí. Každý den deset minut lásky 

ke komerčnímu způsobu života“.83 Tento způsob vysílání v České republice naplňují 

dvě komerční média, TV Nova a TV Prima. V souvislosti s rozhlasem jde o vš echny 

ostatní rozhlasové stanice (napr. Frekvence 1, Evropa 2, Country Radio, apod.) vyjma 

Českého rozhlasu. 

 Nicméně, diskuse o tom, jestli se i soukromá média věnují tématům veřejného 

zájmu, čas od času rozvíří české mediální vody. Domnívám se, že dostatečnou definici 

„co to veřejný zájem vůbec je“ poskytuje Nález Ústavního soudu I. ÚS 453/03 

z 11. listopadu 2005, který říká, že věcí veřejnou se rozumí: veškerá agenda státních 

institucí, jakož i činnost osob působících ve veřejném životě, tj. například činnost 

politiků místních i celostátních, úředníků, soudců, advokátů; věcí veřejnou je i umění 

včetně novinářských aktivit a showbyznysu a dále vše, co na sebe upoutá veřejnou 

pozornost. Tyto veřejné záležitosti, veřejná činnost jednotlivých osob, mohou být 

veřejně posuzovány. Při kritice veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími 

osobami platí z hlediska ústavního presumpce, že jde o kritiku ústavně konformní. Jde 

o výraz demokratického principu, o výraz participace členů občanské společnosti 

na věcech veřejných“.84 

 Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že i soukromá média věnují 

pozornost veřejnému zájmu (přehled pořadů viz příloha č. 1). Nicméně, veřejnoprávní 

média mají zákonem vymezenou činnost a prostor svého působení. Z tohoto úhlu 

pohledu jsou komerční média volnější. Dokonce se objevují názory, že by měly být 

veřejnoprávní média privatizována. Měly by získávat své příjmy z reklamy (tak jako 

soukromá média), což by umožnilo zrušit licenční poplatky. Zatím se však tyto 

představy v české společnosti neprosadily. 

 Česká média nezůstala za světovým vývojem nikterak pozadu a Jan Jirák ve 

svém článku „Masová média a česká společnost po roce 1989“ konstatuje, že „česká 

média se stala téměř jakousi laboratoří komercionalizace“.85 Média jsou jednoduše 

vedena k tomu, aby generovala zisk. Hnacím motorem českých médií jsou ekonomické 

ukazatele: rating (televizní sledovanost), nákladovost (tisk) a poslechovost (rozhlas). 
                                                 
83 http://blisty.cz/art/55795.html 
84 http://dialog.ihned.cz/c3-34062720-060000_d-34062720-060000_d-34062720-kdopak-nevi-co-je-

verejny-zajem 
85 Jirák, J.: Masová média a česká společnost po roce 1989. In: 10 let v českých médiích. Praha, 20 

http://blisty.cz/art/55795.html
http://dialog.ihned.cz/c3-34062720-060000_d-34062720-060000_d-34062720-kdopak-nevi-co-je-verejny-zajem
http://dialog.ihned.cz/c3-34062720-060000_d-34062720-060000_d-34062720-kdopak-nevi-co-je-verejny-zajem
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Veškerá činnost média je podřízena vykazování zisku. A tak, bez ohledu na médium 

soukromé či veřejnoprávní, „respektují požadavek (potřebu inzerentů) zaujmout všemi 

dostupnými prostředky co nejvíce příjemců v hlavních vysílacích časech“.86  

 Nové technologie rovněž zakotvily v českém světě médií, a ten se jich snaží 

využívat co nejlépe. Všechna česká média jsou dnes rovněž na internetu. Nejenom TV, 

ale i rozhlasové pořady je možné dnes běžně sledovat na internetu. Nehledě na to, že 

každé médium má svůj „archiv“, kde může zájemce shlédnout či poslechnout pořad, 

který mu z nějakého důvodu unikl. Není sporu o tom, že nové technologie se výrazným 

způsobem podepsaly na prostředí i charakteru českých médií. Nicméně, otázka zůstává, 

jestli se technologie podepsala také na obsahu mediálních sdělení. Informování médií je 

mnohem rychlejší než kdykoliv předtím, ale stejně se do popředí derou hlasy, které 

kritizují úroveň českých médií. Zejména jsou českým médií vytýkány dva nešvary: 

bulvarizace a z kreslování reality. „Bulvarizace se projevuje preferováním 

jednoduchých, dramatických a konfliktních témat, jako jsou nehody, katastrofy, 

skandály, které mají šanci zaujmout masové publikum“. 87 Za bulvarizaci se rovněž 

považuje důraz na emocionální stránku věci, před jejím racionálním vysvětlením. 

Zkreslování reality je pak vyčítáno médiím v souvislosti se skutečností, že už jenom 

tím, že se zaměřují na jednu událost či na jeden fakt (z velké množiny různých možných 

událostí a faktů), mu dávají punc výjimečnosti, výsadního postavení, zvýrazňují ho, 

a tak mu přikládají mnohem větší význam, než si ve skutečnosti zaslouží. „Když se 

k této objektivně dané vlastnosti médií přidá povrchnost, neznalost či nepozornost 

novináře, velice snadno vzniká to, čemu se říká „virtuální mediální realita“, 

tj. informace, která svoje vazby na skutečnou realitu již zpřetrhala, ale která žije svým 

vlastním životem díky svému opakovanému výskytu v médiích“.88 

 Nicméně, navzdory všem výše popsaným nedokonalostem je nutné také sdělit 

jednu důležitou věc. „Ač nedokonalé, chybující, povrchní, nepřesné i zkreslující, také 

česká média v zásadě plní svoji funkci užitečného prostředníka, jenž zajišťuje svobodný 

                                                 
86 Tamtéž, 20 
87 Šmíd, M.: 1995-2005 Česká média – léta technického pokroku a zrání, In: 10 let v českých médiích. 

Praha, 30 
88 Šmíd, M.: 1995-2005 Česká média – léta technického pokroku a zrání, In: 10 let v českých médiích. 

Praha, 30 
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tok zpráv a informací, mezi nimiž jsou i takové, které jsou pro demokratickou společnost 

životně důležité“. 89 

1.5  Etika na příkladu českých médií 

 Vzhledem ke skutečnostem vyplývajícím z předešlých řádků, tj. ze zjištění, že 

média jako taková mají moc ovlivnit jednání člověka, skupiny či celé veřejnosti, je 

nutné se zamyslet nad tím, jestli by neměli za tuto svou „moc“ nést také odpovědnost. 

Tato stať věnuje pozornost českým médiím, ale jak bylo výše uvedeno, česká média se 

nikterak neliší od médií světových v obecném smyslu slova. Ano, chybí tady tradice 

„demokratických médií a autorit“, ale to neznamená, že zahraniční média se nepotýkají 

více méně se stejnými etickými problémy jako ta média česká. V tomto smyslu je 

možná paušalizace. Na etiku českých médií obrátil svou pozornost významný český 

novinář a moderátor, Václav Moravec, v článku „Etika a česká média“. 90 Etické 

problémy, se kterými se může novinář při své práci setkat, rozlišuje do následujících 

oblastí: 

• Narušování soukromí – problém, který ve svém důsledku může způsobit 

obrovskou škodu na kvalitě života osoby, jejíž soukromí bylo médiem narušeno. 

Novináři takto porušují právo na ochranu soukromí jednotlivců či skupin. Často se s tím 

setkáváme při referování o trestních činech anebo ve zprávách ze života celebrit. 

K oběma možnostem uvedu příklady, které se v českých médiích odehrály. 

Představitelem prvního typu, tj. narušení soukromí osoby v souvislosti s trestním činem, 

byla zpráva, kdy média v roce 2002 informovala veřejnost o případu údajného 

sexuálního zneužívání vojáků Hradní stráže výchovným poradcem jednotky Milošem 

Topolovským. Titulky typu „Psycholog Hradní stráže zneužil šest vojáků“ ukazují 

na porušování principu presumpce neviny, ale také dotyčného jmenovali, čímž zasáhli 

do jeho práva na soukromí. Jak kauza dopadla? „Po třech letech soud definitivně 

rozhodl: Miloš Topolovský žádného vojáka neznásilnil! „Je to morální očištění, ale 

po třech letech soudů a mediálního zájmu to není velká výhra“, uvedl 2. března 2005 

v rozhovoru pro Lidové noviny Miloš Topolovský a dodal: „Převrátilo mi to život. 

V armádě mě nechali přes rok za poloviční plat, no řekněme, k dispozici. Ale kvůli těm 

narážkám jsem pak raději sám odešel. Taky jsem se kvůli tomu pokusil o sebevraždu … 

                                                 
89 Šmíd, M.: 1995-2005 Česká média – léta technického pokroku a zrání, In: 10 let v českých médiích. 

Praha, 31 
90 Moravec, V.: Etika a česká média, In: 10 let v českých médiích. Praha, 49-61 
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Už rok a půl nemám práci. Zkoušel jsem si něco sehnat, ale samozřejmě kvůli této aféře 

nic nevyšlo“.91 Další významnou kauzou, která nakonec stála u z ániku deníku Super, 

jejž v roce 2001 z právu zveřejnil, byla informace, že se populární herečka Libuše 

Šafránková léčila z alkoholismu. Jejího manžela, herce Josefa Abrháma, tentýž deník 

vylíčil jako tyrana a špatného herce. Manželé se zprvu obrátili na vedení deníku 

a dožadovali se veřejné omluvy, ale neúspěšně. Nakonec se rozhodli deník Super 

žalovat. Až u s oudu šéfredaktor deníku připustil možnost, že deník pochybil. 

„Obžaloba z trestného činu pomluvy se ale nevztahovala na redaktory deníku, kteří byli 

pod článkem podepsáni, nýbrž na zdroje nepodložených informací. Po dvou letech 

od zveřejnění textu rozhodl definitivně Městský soud v Praze, že fotograf deníku Super 

a jeho švagrová, kteří byli zdroji „informací“ o hereckém páru, dostanou podmíněné 

tresty osm měsíců a čtyři měsíce s dvouletou podmínkou“.92 

• Střet zájmů – za střet zájmů bývá považována politická kariéra novináře, 

poradenská činnost novináře pro politický či podnikatelský subjekt apod., tj. nastává 

při posuzování práce novináře s jeho mimopracovními aktivitami. Václav Moravec 

uvádí jako příklad případ zpravodaje TV Nova Petra Felixe Chudoby, který pro vedení 

Českých drah vypracovával analýzu na zlepšení toku informací mezi Českými drahami 

a veřejností (r. 1995). Jako další příklad uvádí případ zástupce Syndikátu novinářů ČR 

Petra Žantovského, který v tutéž dobu působil jako poradce předsedy Poslanecké 

sněmovny PČR a ODS Václava Klause.93 

• Úplatky – se rozumí zejména finanční a hmotné výhody, které se nabízí novináři 

při jeho práci. „Peníze nebo dárky dávají subjekty, které se stávají objektem 

zpravodajství, v očekávání příznivého zpravodajství. Za úplatky je možné považovat 

i volné vstupenky na koncerty, sportovní utkání atd.“.94 Tady samozřejmě je doslova 

nemožné uvést jakýkoliv příklad, protože něco takového předpokládá přiznání 

samotného novináři o skutečnosti, že převzal úplatek.  

• Klamání – „zahrnuje takové novinářské postupy, které mohou klamat čtenáře, 

zdroje informací nebo ty, kteří jsou předmětem zpravodajství. Jde například o vydávání 

se novináře za někoho, kým není“.95 

                                                 
91 Moravec, V.: Etika a česká média, In: 10 let v českých médiích. Praha, 59 
92 Tamtéž, 60 
93 Moravec, V.: Etika a česká média, In: 10 let v českých médiích. Praha, 60 
94 Tamtéž, 52 
95 Moravec, V.: Etika a česká média, In: 10 let v českých médiích. Praha, 52 
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• Osobní účast na zprávě – nastává ve chvíli, kdy se novinář ocitne přímo v ději 

události, např. u dopravní nehody, při pokusu o sebevraždu apod. Vyvstává etická 

otázka, jestli má dotyčný novinář pokusit se zachránit zraněného či pokusit se zamezit 

sebevraždě, nebo má vše „natáčet“ a informovat dál veřejnost. 

• Plagiátorství – jedná se o převzetí textů a vydávání je za své texty vlastní. 

„Může jít i o přebírání zpravodajských či publicistických námětů bez uvedení média, 

které se tématu věnovalo jako první“.96 

  Jak jsem uvedla v úvodu této kapitoly, novinářská práce je více méně stejná 

po celém světě a skýtá stejné etické problémy od Severního pólu až k Jižnímu pólu 

(myšleno trošku s nadsázkou). Toto si uvědomuje i Evropská unie, a proto Rada Evropy 

v roce 1993 schválila Rezoluci č. 1003 o etice žurnalistiky. Etické zásady v ní obsažené 

by měly být uplatňovány všemi novináři v celé Evropě. Z tohoto dokumentu vycházel 

Kodex ČT, který schválila Rada ČT dne 27. září 1995. Ten obsahoval zásady tvorby 

televizního programu, pasáže o etice žurnalistiky a o zařazování materiálů zobrazujících 

násilí.97  

 Tři roky poté, Syndikát novinářů ČR přijal dne 18. července 1998 Etický kodex 

novináře. Odvolával se na deklaraci ministrů států zúčastněných na 4. Evropské 

konferenci o politice hromadných sdělovacích prostředků konané v Praze v prosinci 

1994. Tento kodex je závazný pro členy syndikátu. Ten však vyzval i nečleny k jeho 

dobrovolnému dodržování. Kodex je rozdělen do tří částí: 

1. Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace – zahrnuje 

ověřování informací (tj. snaha o zamezení rozšiřování fám), zdůrazňuje povinnost 

odlišovat fakta od vlastního názoru novináře, zakazuje používání nepoctivých 

prostředků k získávání informací nebo fotografií. 

2. Požadavky na vysokou profesionalitu v žurnalistice – upozorňuje novináře 

na osobní odpovědnost za všechny jeho uveřejněné materiály; zakazuje přijímání 

jakýchkoliv úplatků či jiných výhod, přesně definuje střet zájmů. 

3. Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu médií – zakotvuje 

ochranu zdroje informací, zdůrazňuje uplatňování principu presumpce neviny, důraz 

                                                 
96 Tamtéž, 53 
97 Moravec, V.: Etika a česká média, In: 10 let v českých médiích. Praha, 54 
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rovněž klade na respektování soukromí osob, zejména dětí a také upozorňuje 

na nepřípustnost plagiátorství atd.98 

Tento Etický kodex byl aktualizován v roce 1999. Jako první tištěné médium, 

vydal svůj vlastní etický kodex časopis Týden. Kodex klade důraz na přesnost, 

nestrannost, nepředpojatost, různost (hlas menšin), respektování práva na soukromí, 

nepřípustnost plagiátorství apod. Další deníky posléze následovaly: Hospodářské 

noviny a také MF Dnes. „Není bez zajímavosti, že nejvýznamnější soukromá 

elektronická média v ČR (např. komerční TV Nova, Rádio Frekvence 1 či Rádio Impuls) 

do poloviny roku 2005 etická pravidla své redakční práce nekodifikovala“.99 

 Navzdory výše uvedenému, etické kodexy jsou postaveny na principu 

dobrovolnosti. Nejsou to závazně platné právní normy, jejichž naplňování by se dalo 

právně vymáhat. Nicméně, jak některé případy z českého mediálního prostředí dokazují, 

soudy se snaží postihnout nekalé novinářské praktiky (samozřejmě v případě, že spatří 

světlo světa), a dovést tak novinářkou obec k odpovědnosti v rámci jejího povolání 

a odpovědnosti vůči společnosti, na kterou tak silně dokáže působit. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
98 Moravec, V.: Etika a česká média, In: 10 let v českých médiích. Praha, 55 
99 Moravec, V.: Etika a česká média, In: 10 let v českých médiích. Praha, 57 
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2 Média a charita 

2.1  Co si představit pod pojmem charitativní činnost? 

 V České republice je pojem charita chápán v širším kontextu. Pokud si 

pod pojmem představíme dobročinnost jako takovou, tak v souvislosti s charitativní 

činností nepřemýšlíme „pouze“ jako o péči potřebným (myšleno lidem), ale rovněž péčí 

o týraná a opuštěná zvířata. Nesmíme také zapomenout, že tímto slovem je rovněž 

označována katolická organizace. Prof. Opatrný ve své publikaci „Teorie a praxe 

charitativní práce. Uvedení do pr oblematiky. Praktická reflexe a aplikace“ uvádí 

následující znaky charitativní práce postavené na křesťanských principech (tj. vychází 

přímo z Bible resp. z Nového zákona):  

• Zohledňuje biologickou, psychologickou, sociální ale také spirituální stránku 

člověka. Člověk potřebuje pomoc jako celá komplexní bytost, nikoliv pouze jeho 

„sociální“ část. 

• Klade důraz na osobní vztah při poskytování pomoci. Jde o vlastní postoj a vztah 

k potřebnému vycházející od pomáhajícího. Tento vztah však nemá mít podobu lítosti 

nebo sebelítosti, které nemají s blíženeckou láskou nic společného.  

• „Vědomě a cíleně se zaměřuje na jedince, skupiny i komunity, které 

při poskytování sociální péče stojí mimo hlavní proud zájmu sociálního státu a trhu se 

sociálními službami“.100 To je křesťanský pohled na pomoc obecně.  

• „Snaží se být obhájcem těch jedinců, skupin a komunit, které potřebují pomoci 

a na které stát, trh a společnost nepamatují nebo pamatovat nechtějí“.101 Se vznikem 

sociální práce jako vědeckého i praktického oboru učit, vzniká potřeba také hledat 

a odstraňovat kořenu problémů, tj. pomoc v akutní nouzi, kdy člověk přežije do druhého 

dne, je jednoduše nedostačující. 

• „Za svoji podstatnou úlohu považuje, být součástí občanské společnosti. ... Je-li 

tedy v dnešní době poskytování pomoci chápáno především jako součást a věc 

tzv. občanské společnosti, je třeba, aby její součástí byla i diakonie realizovaná 

                                                 
100 Opatrný M., Lehner M. a kol.: Teorie a praxe charitativní práce. České Budějovice, 44 
101 Tamtéž, 44 
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církevními pomáhajícími organizacemi, protože by jinak narušovala onu sepjatost 

křesťanů s lidem“.102 

Je nutné však poznamenat, že charitativní činnost výlučně nepatří pouze 

křesťanským organizacím. Tyto body může splnit i sekulární organizace nebo nevěřící 

pracovník. Ten ke své práci nepotřebuje Boha, ale odvolává se na lidskost nebo 

humanitu. „Lidskost nebo humanita a láska k bližnímu ale nejsou dvě zcela odlišná 

pojetí pomáhajícího vztahu, jakoby blíženecká láska byla křesťanskou alternativou 

k humanitě! ... To v důsledku znamená, že všude tam, kde je podporována lidskost či, 

jinak řečeno, humanita všech možných pracovníků v sociálních službách, je také 

zachovávána  a uskutečňována blíženecká láska, takže jejich činnost tak dostává 

charakter práce charitativní.“103 

2.2 Charita a její pojetí v očích české veřejnosti  

 V této kapitole si na základě již provedených výzkumů představíme postoj české 

veřejnosti k dárcovství a neziskovým organizacím vůbec. Po roce 1989 v tomto směru 

proběhlo hodně výzkumů, pro téma naší práce mě zaujaly dva výzkumy (Dárcovství 

v očích veřejnosti a Dárcovství v číslech), které provedlo Centrum pro výzkum 

neziskového sektoru. 

1. Dárcovství v očích veřejnosti – je průzkum veřejného mínění, který proběhl 

pod vedením Ing. Marie Hladké a Ing. Terezy Šinkyříkové v průběhu roku 2009. 

Hlavním záměrem výzkumu byla snaha o získání uceleného obrazu o individuálním 

dárcovství v České republice, jeho ekonomickém rozměru a vývoji a snaha nastínit 

altruistické postoje české veřejnosti vůči dárcovství. Výzkum si kladl za cíl odpovědět 

na dva základní okruhy otázek:104 

• Do jaké míry jsou lidé ochotni podporovat aktivity neziskových organizací 

prostřednictvím finančních darů? Mají neziskové organizace podporovat občané nebo 

stát? Nebo firmy a podnikatelé? 

• Do jaké míry lidé důvěřují neziskovým organizacím v jejich zacházení se 

získanými finančními prostředky? Jsou organizace dle dárců transparentní? Pokud ne, 

má to na dárcovství nějaký vliv? 
                                                 
102 Opatrný M., Lehner M. a kol.: Teorie a praxe charitativní práce. České Budějovice, 45 
103 Opatrný M., Lehner M. a kol.: Teorie a praxe charitativní práce. České Budějovice, 46 
104 Hladká M., Šinkyříková T. Dárcovství v očích veřejnosti. Společnost pro studium neziskového 

sektoru, Brno 
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Z provedeného dotazníkového šetření vyšla následující data. Co se týče 

motivace k poskytování darů, více než polovina dárců (57 %) poskytla dar, protože to 

cítila resp. cítí jako svoji morální povinnost. Autorky tuto motivaci nazývají 

„normativní motivace“ charakterizující takové dárcovství, které vychází z vnitřních 

norem a pravidel jednotlivce. Druhou největší motivací byla resp. je tzv. familiární 

motivace, založena na zkušenosti dárce, kterou získal při kontaktu s neziskovou 

organizací, zaměstnanci neziskové organizace nebo konkrétním projektem. Dárce 

důvěřuje organizaci, znají osobně veřejnou sbírku, kterou organizace pořádá (21 %). 

Na třetím místě skončila tzv. utilitární motivace. Za ní stojí očekávání dárce, že jeho 

výkon (dárcovství) bude jednou oplacen. Dárce ve svém aktu darování hledá prvky, 

které jsou užitečné i pro něho samotného, proto se takovéto motivaci říká také motivace 

reciproční (3 %). Jak procentuální číslo uvádí, jedná se o zanedbatelnou část proti 

prvním dvěma typům motivace. 

 Zásadní část výzkumu se týkala postoje občanů k neziskovým organizacím. 

S tvrzením, že „Činnost neziskových organizací je pro společnost potřebná, proto je 

správné je finančně podporovat“ souhlasilo nebo spíše souhlasilo 88,6 % všech 

dotázaných (celkový počet dotázaných tvořil 359 respondentů, z toho 318 se vyslovilo 

pozitivně ve smyslu potřebnosti neziskových organizací). Další otázka se týkala 

kontroly využití peněz „Neziskové organizaci bych rád/a poskytl/a dar, kdybych mohl/a 

použití peněz zkontrolovat“. Odpovědi na tuto otázku dokládají, že přestože lidé 

potvrzují společenskou potřebnost dárcovství, chtějí mít jistotu efektivního využití 

darovaných peněz. 302 respondentů, tj. 84,1 % zcela souhlasilo nebo spíše souhlasilo 

s uvedeným tvrzením, tj. rádo by zkontrolovalo použití peněz. Nicméně, jedna třetina 

těchto respondentů se však dále domnívá, že je potřebným lépe pomoci přímo než 

prostřednictvím neziskové organizace, protože ta potřebuje část zdrojů na režijní 

náklady. Přitom nedůvěru v neziskovou organizaci vyjádřilo jen 10 % takto 

odpovídajících. Výzkumnice z toho usuzují, že vůle po kontrole hospodaření 

s darovanými prostředky nemusí znamenat absolutní nedůvěru v neziskovou organizaci.  

S dalším tvrzením „V neziskových organizacích se lidé sdružují, aby pěstovali své 

zájmy, proto by si měli svou činnost financovat sami“ nesouhlasily dvě třetiny 

respondentů, tj. že by měli činnost neziskové organizace financovat lidé, kteří se v ní 

sdružují a angažují. Další zajímavé výsledky přinesl dotaz „Možná že neziskové 

organizace dokážou pomoci v konkrétním případě, ale nedokážou vyřešit nějaký 
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problém systémově“, 219 dotázaných (61 %) byla resp. je nakloněna názoru, 

že neziskové organizace dokážou pomoci, avšak neumí vyřešit nějakou záležitost 

systémově. Z tohoto počtu souhlasících bylo až 45 % přesvědčeno, že se má o potřebné 

postarat stát. Výzkumnice dále k zjištěním říkají: „Zajímavostí je, že celá pětina 

dotazovaných se k problému nevyjádřila. Tento fakt napovídá, že by bylo zajímavé blíže 

se zaměřit na hypotézu o názorové opatrnosti občanů vzhledem k přenosu funkcí 

doposud plněných státem“.105 Další tvrzení „Nevěřím neziskovým organizacím, proto 

jim žádný dar neposkytnu“ zkoumalo nedůvěru v neziskové organizace ve spojitosti 

s tím neochotu darovat. Z odpovědí bylo zjištěno, že u 81,6 % respondentů jejich 

nedůvěra v neziskové organizace není na takové úrovni, aby nebyli ochotni poskytnout 

dar. Naopak, nedůvěru v neziskové organizace spojenou s neochotou darovat vyjádřilo 

10,9 % dotázaných. Další tvrzení se kromě neziskových organizací také obrací na role 

státu v souvislosti s podporou činností neziskových organizací. Na dotaz „Neziskové 

organizace mají být zcela nezávislé, stát je nemá financovat“ více než dvě třetiny 

dotazovaných se domnívá, že by stát neziskové organizace podporovat měl. Téměř 

jednotný názor byl získán v souvislosti s tvrzením „Dobročinnost patří do 19. Století, 

v moderní společnosti jí není zapotřebí“, kdy bezmála 92 % respondentů nespatřuje 

smysl dobročinnosti pouze v minulosti. Zajímavé zjištění přinesly odpovědi na tvrzení 

„O lidi, kteří potřebují pomoc, se má postarat stát, na to přece platíme daně“. Cituji 

komentář výzkumnic: „Odpověď na zmíněnou otázku je zajímavá tím, že na rozdíl 

od předchozích, kde byly názory spíše vyhraněné, tj. výrazněji se přikláněly na některou 

stranu, zde se 46 respondentů (tj. 12,8 %) vyjádřilo pro úplný souhlas, úplný nesouhlas 

i vyhýbání se odpovědi, tedy využití možnosti „nevím“. Celkové skóre souhlas versus 

nesouhlas pak vypadá 40:47“.106 S dalším tvrzením „Pokud chci poskytnout dar, 

nehraje moje důvěra v organizaci žádnou roli“ více než dvě třetiny dotázaných 

nesouhlasilo. Dále 278 dotázaných (77,4 %) se s výrokem „Dát peníze neziskové 

organizaci je rozumné, protože díky své odbornosti může lépe pomoci než by to dokázal 

jednotlivec“ více či méně ztotožňuje, navzdory tomu, že více než polovina z nich 

vyjádřila nedůvěru ve schopnost neziskové organizace řešit problémy systémově. Opět, 

téměř jednotný výsledek, získaly výzkumnice na tvrzení „Neziskovým organizacím 

bych nikdy dar neposkytl/a, protože jsou to amatéři“, kdy 87,5 % respondentů s tímto 

                                                 
105 Hladká M., ŠinkyříkováT. Dárcovství v očích veřejnosti. Společnost pro studium neziskového 

sektoru, Brno, 8 
106 Tamtéž, 10 
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výrokem nesouhlasilo, tj. nepovažuje neziskové organizace za amatéry, kteří si finanční 

podporu nezaslouží. Další názor, který je poměrně silně rozšířen je tvrzení „Darovat 

peníze potřebným je morálně správné“ se kterým souhlasilo až 88 % dotázaných. 

Nejednotnost názorů české veřejnosti dokládají odpovědi na tvrzení „Neziskové 

organizace dělají záslužnou práci, ale financovat by je měli firmy a podnikatelé“. Pouze 

15,9 % odpovědělo pomocí jedné z vyhraněných možností, čtvrtina odpovědí byla 

„nevím“. Předposlední otázka dotazníkového šetření se týkala přímé pomoci „Lidem 

v nouzi je lépe pomoci přímo a ne dávat peníze neziskové organizaci, která část 

spotřebuje na svou režii“, téměř polovina dotázaných (48,5 %) souhlasilo s názorem, že 

je lepší pomáhat potřebným přímo a ne prostřednictvím neziskových organizací. 18,4 % 

se nedokázalo rozhodnout, jedna třetina respondentů s tvrzením nesouhlasila. Poslední 

otázka resp. tvrzení „Důvěřuji neziskovým organizacím více než státu, a proto jim rád/a 

podle svých možností poskytnu dar“ přinesla nejrozporuplnější data: 31,2 % dotázaných 

se nedokázalo rozhodnout, 30,9 %  spíše nebo zcela nesouhlasilo, 37,9 %  spíše nebo 

zcela souhlasilo a z toho celých 85, 3 % se v odpovědích vyhnulo krajním odpovědím.  

 Z uvedeného lze konstatovat, že česká veřejnost má k dobročinnosti obecně 

pozitivní postoj, pomoc potřebným vnímá jako svou morální odpovědnost, potažmo 

odpovědnost celé společnosti. Činnost neziskových organizací považuje za důležitou 

a prospěšnou, proto by ji stát měl podporovat. Problém veřejnost vidí v nastaveném 

systému, tj. v nemožnosti dárce kontrolovat využití poskytnutých darů. Zajímavá je 

rozporuplnost názorů v souvislosti s podporou činností neziskových organizací od firem 

a podniků. Je pravděpodobné, že díky konceptu „Společenská odpovědnost firem“, 

který se v České republice pomalu ale jistě rozbíhá a dostává se do povědomí veřejnosti, 

budou výsledky na tuto otázku za pár let výrazně odlišné. 

2. Dárcovství v číslech – jedná se o výzkum, který v průběhu roku 2011 provedla 

Ing. Markéta Řežuchová, Ph.D. Domnívám se, že tento výzkum navazuje na ten 

předchozí. Byl zaměřen na oblast filantropického chování jednotlivců, a byl zpracován 

na pomoc odpovědným místům lépe formulovat veřejnou politiku vůči neziskovým 

organizacím, ale také vůči dárcům samotným. Předchozí výzkum se týkal zejména 

důvěryhodnosti neziskových organizací, tento výzkum se zaměřil přímo na dárcovství 
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jako takové tj. na dary a na chování dárců při darování, a klade si dva základní druhy 

otázek:107 

• Jaká je struktura poskytnutých darů a jaká je struktura podpořených organizací? 

Jaká je výše darů a jaké jsou způsoby poskytování darů? 

• Jaké je typické chování dárců? Jaké jsou osobní důvodu vedoucí k ochotě 

finančně přispět neziskovým organizacím? A jaké jsou podmínky, za jakých by 

„nedárci“ byli ochotni změnit svůj názor a neziskovým organizacím přispět?  

Zjištěné výsledky pak výzkumnice rozdělila do čtyř skupin: 

První část informuje o míře dárcovství, struktuře poskytnutých darů, struktuře 

poskytnutých organizací, zdroji informací, důvodech podpory organizace, způsobu 

poskytnutí daru a výši daru. Výzkumnice zjistila následující údaje: z celkového počtu 

278 dotázaných více než polovina (55 %) poskytla v roce 2010 peněžní dar neziskovým 

organizací, a z  nich cca 44 % poskytlo také nepeněžní dar. Celých 45 % žádný dar 

neposkytlo. Mezi podpořenými organizacemi dominují mediálně známé, větší 

organizace (část hypotézy, ze které vychází vlastní výzkum, viz praktickou část této 

práce); vede Liga proti rakovině, následuje Člověk v tísni, Adra, Charita a Červený kříž, 

Pomozte dětem (Kuře), Římskokatolická farnost, SOS vesničky atd. „Nejčastějším 

zdrojem informací o neziskových organizacích, které byly dárci podpořeny, byla televize 

a rozhlas nebo přímý kontakt s členem organizace. Nemalý podíl sehrály také informace 

od příbuzných či přátel. Častým zdrojem informací o možnosti podpory konkrétní 

organizace byl tisk (noviny a časopisy) nebo tištěné propagační materiály. 

Nezanedbatelným způsobem, jak informovat o organizaci, je rovněž prezentace 

na internetu nebo informace od spolupracovníků a kolegů. Relativně častým podnětem 

pro darování je členství dárce v podpořené organizaci. Podrobnější strukturu zdrojů 

informací prezentuje tabulka níže“.108  

 

 

 

 

                                                 
107 Řežuchová M. Dárcovství v číslech. Společnost pro studium neziskového sektoru, Brno 
 
108 Řežuchová M. Dárcovství v číslech. Společnost pro studium neziskového sektoru, Brno, 7 
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Zdroj informací o podpořených neziskových organizací 
Zdroj informací Četnost  Podíl v % 

TV, rozhlas 75 22,1 
Noviny, časopisy 34 10,0 
Tištěné propagační materiály organizace 35 10,3 
Prezentace organizace na internetu 20 5,9 
Kontakt s členem organizace 74 21,8 
Osobní dopis od organizace 9 2,6 
Příbuzní, přátelé 50 14,7 
Spolupracovníci, kolegové 20 5,9 
Jsem členem organizace 20 5,9 
Jiné 3 0,9 
Celkem 340 100,0 

  Zdroj: dotazníkové šetření, viz str. 7 výše uvedené publikace (Ing. Řežuchová, Dárcovství 

v číslech) 

 Těmto výsledkům jsem záměrně věnovala větší pozornost, jelikož se údaje 

přímo týkají vlastního výzkumu a hypotézy, kterou se pokusím potvrdit nebo vyvrátit 

v praktické části této práce. 

 Nejčastějším důvodem (29 %) byla důvěra v obdarovávanou organizaci nebo 

v účel sbírky. Velká část respondentů poskytla dar na základě oslovení členem této 

organizace, v dalších případech bylo důvodem poskytnutí daru vnímání činnosti 

organizace jako dobré, prospěšné věci. Nejčastější formou daru je hotovost vhozená 

do kasičky. Takto bylo poskytnuto 25 % darů. Druhou nejčastější formou podpory je 

převod na bankovní účet organizace nebo dar prostřednictvím dárcovských SMS. 

Obvyklé je rovněž kombinace těchto způsobů. Opět oblast, která tvoří část vlastního 

dotazníkového šetření. 

 Druhá část poskytuje přehled o oblastech podpory v případě peněžních 

i nepeněžních darů.  Nejvíce podporovanou oblastí je oblast sociálních služeb (37 %), 

za ní následuje oblast zdraví (16 %) a mezinárodní aktivity (14 %). Z oblasti sociálních 

služeb byly sledovány služby pro tělesně a duševně postižené, staré lidi, drogově 

závislé, péče o rodinu, pomoc uprchlíkům a lidem bez domova, zařízení sociální péče 

a jiné. U ostatních oblastí není popsáno, co přesně bylo sledováno. Můžeme se pouze 

domnívat, že u zdraví to byly zejména činnosti spojené s bojem proti zákeřným 

nemocem a v  rámci mezinárodních aktivit se domnívám, že jde zejména o podporu 

obětem různých přírodních katastrof nebo „adopce na dálku“. Co se týče výsledků 

u nepeněžních darů, výsledek je stejný, tj. opět vedou sociální služby. Forma 
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nepeněžního daru měla ve většině případů charakter věcného daru (68,4 %), následovala 

forma dobrovolné práce (28,4 %) a v závěru následovaly vědomosti a zázemí (5,3 %). 

 Třetí část poskytuje podrobné informace o chování dárců, tj. osobní důvody 

poskytování nebo neposkytování darů a za jakých podmínek by byli „nedáni“ ochotni 

změnit svůj postoj a kterou oblast by podpořili. Z výsledku šetření vyplynulo, že mezi 

hlavní důvody dárcovství patří přesvědčení, že jde o dobrou věc, následuje důvěra 

v organizaci, citové pohnutí a pocit solidarity. Naopak, mezi nejméně důležité důvody 

patřilo náboženské přesvědčení, prestiž, vlastní zkušenost se stavem nouze, nebo vlastní 

zkušenost s neziskovými organizacemi. Na otázku, z jakého důvodu respondent 

doposud neposkytl žádný dar neziskové organizaci (peněžní či nepeněžní), odpovědělo 

137 nedárců. „Nejčastějším důvodem neposkytnutí daru, ať už peněžního nebo 

nepeněžního, byl nedostatek peněz nebo jiných prostředků. Často se opakujícím 

důvodem byla nedůvěra respondentů ve zdroj informací nebo přímo vůči jednotlivým 

organizacím. Celkem 13 % odmítlo odpovědět a téměř 15 % uvedlo více odpovědí. 

Nejčastější kombinací bylo „nedostatek prostředků a nedůvěra v organizaci“.109 Dále 

byli nedárci dotazováni za jakých podmínek, by byli ochotni dar (peněžní, nepeněžní) 

poskytnout. Z šetření vyplynulo, že 33 % by poskytlo dar v případě, že by mělo jistotu, 

že dar bude využit ke správnému účelu. 21 % by poskytlo dar, kdyby je oslovila přímo 

sama organizace, které důvěřuje, nebo kdyby byl osloven známou osobou. 

Pro rozhodování o dárcovství rozhoduje také finanční situace potenciálního dárce 

(21%). Kdyby se rozhodli přispět, jednoznačně by přispěli na sociální služby, zejména 

služby poskytované dětem. Dále oblast zdraví, a s odstupem oblast vzdělávání a sport. 

Oblasti, které by respondenti nepodpořili vůbec, ukazuje následující tabulka.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Řežuchová M. Dárcovství v číslech. Společnost pro studium neziskového sektoru, Brno, 13 
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 Oblast, na kterou by nikdy ne/peněžním darem nepřispěli 
Oblast Četnost  Podíl v % 

Šíření víry 33 22,3 
Politická sdružení 30 20,3 
Menšiny 15 10,1 
Drogově závislí 13 8,8 
Životní prostředí 8 5,4 
Sport 7 4,7 
Hospodářská a profesní sdružení 5 3,4 
Zvířata 5 3,4 
Zahraniční sbírky 4 2,7 
Bezdomovectví 4 2,7 
Nedůvěryhodné organizace 4 2,7 
Dětské domovy 4 2,7 
Jiné 11 7,4 
Nevím 5 3,4 
Celkem 148 100,0 

Zdroj: dotazníkové šetření, viz str. 15 výše uvedené publikace (Ing. Řežuchová, Dárcovství v číslech) 

 Čtvrtá část podrobně popisuje profil dárce, uvádí, které sledované kategorie 

(věk, povolání, výše příjmu) jsou charakteristické pro dárce. V závěru této části, se 

autorka prostřednictvím mediánu pokouší přiblížit profil pravděpodobného typického 

dárce a nedárce. Cituji: „Mediánovým dárcem je žena, která v roce 2010 poskytla dar 

v hodnotě 200 Kč a rovněž nepeněžní dar; je ve věku 26 až 35 let; se středoškolským 

vzděláním; svobodná; žijící v tříčlenné domácnosti, kde není ani jeden člen mladší 18 

let a kde dva členové mají vlastní příjem; žije ve městě s počtem obyvatel 20 – 50 tis.; 

její hrubá měsíční mzda se pohybuje v rozmezí 10-15 tis. Kč; celkový příjem domácnosti 

činí 40 tis. Kč a je bez náboženského vyznání“. … „Mediánovým nedárcem je muž 

ve věku 26-35 let; se středoškolským vzděláním; svobodný, žijící v tříčlenné domácnosti, 

kde ani jeden z členů není mladší 18 let a kde dva členové mají vlastní příjem; žije 

ve městě s počtem obyvatel 20 – 50 tis. obyvatel; vydělává 10 – 15 tis. hrubého měsíčně, 

celkový příjem domácnosti činí 41 tis. Kč a je bez náboženského vyznání“.110 

Samozřejmě, je nutné si uvědomit, že oba profily jsou postaveny na výsledcích 

získaných od respondentů ovlivněných jejich strukturou, tudíž výsledky (profily) 

mohou být zkresleny. 

                                                 
110 Řežuchová M. Dárcovství v číslech. Společnost pro studium neziskového sektoru, Brno 21 
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 Z uvedených údajů lze konstatovat, že česká veřejnost nahlíží na dárcovství 

pozitivně, pokládá to za správnou věc. Nicméně, velkou roli v rámci šíření informací 

zde hrají sdělovací prostředky a také důvěryhodnost organizací, a neméně důležitá je 

rovněž finanční situace dárců. Každopádně, oba tyto výzkumy dokazují kladný vztah 

české veřejnosti k charitativní činnosti v jakékoliv podobě, která uznává potřebnost 

i důležitost takovéto činnosti v rámci společnosti. 

Pro účely této statě jsem vybrala samozřejmě pouze nejvyšší dosažené hodnoty 

zjištěné na základě dotazníkových šetření, tj. data, která by měla představovat většinový 

postoj české veřejnosti k činnosti neziskových organizací a k dárcovství obecně. Každá 

odpověď v rámci výsledků výzkumů byla rozebrána podrobněji, ale to pro účely této 

práce není stěžejní. Pro zájemce o podrobnější informace doporučuji publikace k oběma 

zmíněným průzkumům, které jsou veřejně dostupné v knihovnách i na internetu.  

Nicméně, oba výzkumy nám pomohou při prezentaci vlastního výzkumu souvisejícího 

s vlivem médií na jednání člověka, a to právě ve vztahu k charitativní činnosti (viz 

praktická část této práce). 

2.3   Spolupráce médií v oblasti charity  

 V souvislosti s médii a charitativní činností mluvíme o tzv. PR akcích. PR je 

zkratka pojmosloví „public relations“. „PR představují plánovité a soustavné úsilí 

směřující k dosažení a udržení dobrého jména a oboustranného porozumění mezi 

organizací a jejími veřejnostmi. Je proces směřující k vytvoření pozitivních postojů 

na základě znalosti nebo k přeměně negativních postojů a názorů na pozitivní“.111 

Cílovou skupinu tvoří veřejnost (zákazníci), jiné společnosti, vlastní zaměstnanci, dále 

akcionáři, veřejná správa, politici atd. PR má několik podoborů: na vztahy s médii 

(media relations), pořádání událostí, výstavy, veletrhy, konference, vydavatelská 

činnost, dále již dříve zmiňovaná společenská odpovědnost firem (obecně se používám 

zkr. CSR – Corporate Social Responsibilities), sponzoring, charita a filantropie, dále 

krizová komunikace, sociální sítě a lobbing.112 My se v rámci tématu zaměříme právě 

na charitativní činnost. Je nutné si uvědomit, že jde o vzájemně výhodný vztah 

pro všechny zúčastněné. Pokud z výše prezentovaného výzkumu vyplynulo, že česká 

veřejnost přispívá resp. důvěřuje nejvíce medializovaným akcím resp. neziskovým 

organizacím, pak můžeme konstatovat, že PR se v tomto případě daří. Na jedné straně je 

                                                 
111 http://www.slideshare.net/pavelsima1/zklady-pr-a-marketingu 
112 http://www.slideshare.net/pavelsima1/zklady-pr-a-marketingu 

http://www.slideshare.net/pavelsima1/zklady-pr-a-marketingu
http://www.slideshare.net/pavelsima1/zklady-pr-a-marketingu
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to médium, které se zviditelňuje a dělá si tak „dobré jméno“, na druhé straně je to 

nezisková organizace či nadace, která se dostává do povědomí lidí, že dělá obecně 

prospěšnou věc (např. boj proti rakovině prsu – viz dále v textu). Tahounem akcí jsou 

mediálně známé osobnosti (herci, zpěváci, umělci, apod.), jejichž úkolem je přilákat co 

nejvíce lidí resp. dárců a ve finále jsou to vysbírané finanční prostředky, které jdou 

např. na boj proti rakovině prsu, na screening, na osvětu atd. A samozřejmě samotní 

dárci, kteří jsou uspokojeni dobrým pocitem, že přispěli na správnou věc – to je cílem 

PR akcí, spokojenost všech aktérů těchto charitativních kampaní.  

 Zajímavou analýzu v tomto směru provedla společnost NEWTON Media, a.s., 

jejíž výsledky zveřejnil mediální analytik jmenované společnosti, Mgr. Ivan 

Vodochodský, Ph.D. v článku „Není charita jako charita“.113 Analýza zkoumala 

kampaně srovnatelného obsahu a zaměření (téma: boj proti rakovině, nebo podpora 

zdravotně či jinak hendikepovaných osob) a které ke své činnosti využívají podobné 

formy působení na veřejnost a získávání finančních prostředků, jako jsou různé běhy, 

pochody, benefice či happeningy a s tím spojený prodej upomínkových předmětů, 

a téměř vždy se v nich angažují veřejně známé osobnosti (herci, zpěváci, sportovci). 

Analýza zkoumala, jak velkou odezvu v médiích mají tyto akce a nakolik se v nich 

komerční subjekty, které za nimi stojí, zviditelňují. Analytici porovnávali následující 

kampaně: Světluška, Movember, Avon, Pomozte dětem („Kuře“), Paraple a Běh 

Terryho Foxe. Výsledky analýzy shrnuje následující tabulka. 

Sledovaná akce 

Sledované ukazatele 
počet 

příspěvků v 
médiích 

pouze 
akce 

nadace/
konto firma 

nadace
/konto 
i firma 

Světluška: ve znamení černého 
autobusu 604 75% 24% 1% 0% 

Movember: image nade vše 601 93% 6% 1% 0% 
AVON: značka "až" na prvním 
místě 544 82% 1% 15% 2% 

Pomozte dětem: kuře, kinobus, 
banky a další 375 75% 15% 9% 1% 

Běh naděje: ve stopách Terryho 
Foxe 191 75% 24% 0% 1% 

Paraple: nenápadně, ale úspěšně 79 56% 33% 11% 0% 

                                                 
113 http://www.mediainfo.cz/clanky/neni-charita-jako-charita/ 
 

http://www.mediainfo.cz/clanky/neni-charita-jako-charita/
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Největší publicitu během sledované doby (uplynulých 12 měsíců) měl 

z uvedených akcí projekt Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu. Novinkou byl 

černý autobus, mobilní kavárna, který na svém turné objel mnoho českých 

a moravských měst a přilákal řadu významných českých osobností. „Jednalo se 

o úspěšně regionálně cílenou kampaň, jelikož se mnoho zpráv o ní objevilo nejenom 

v regionálním vysílání jejího „mateřského“ Českého rozhlasu, ale také v regionálních 

Denících všude tam, kam černý autobus zavítal. Nejvíce zpráv o Světlušce v médiích, 

zhruba tři čtvrtiny, působilo jako reklama na akce Světlušky, ať už to byla zmíněná 

Kavárna potmě, nebo, rovněž často, populární Noční běh se Světluškou. Pokud v nich 

byl zmíněn konkrétní dobročinný účel, tak spíše v obecné rovině. Zmínka o Nadačním 

fondu Českého rozhlasu a jím organizované sbírce na pomoc nevidomým se objevila 

ve zbývající čtvrtině zpráv. Spolupracující komerční subjekty byly zmíněny pouze 

v deseti zprávách a vždy se jednalo buď o Finanční skupinu AXA, která je hlavním 

partnerem Světlušky (8x), nebo o pražský Hotel Perla, který poskytuje zázemí 

pracovníkům Kavárny potmě (2x). Avšak pouze AXA využila svou dobročinnost vůči 

Světlušce k tomu, aby se s ní mohla pochlubit prostřednictvím informací, které poskytla 

médiím“.114  

Ve stejném duchu bylo sledováno dalších pět akcí, výsledky viz popsané 

v tabulce. Např. u akce „Movember“ pouze každá dvanáctá zpráva obsahovala 

informace o finanční sbírce, tj. jak probíhá a pro koho je určena. Nárůstem knírku 

(„retro ozdoba“) anebo jeho přiděláním na fotografii (informace o m ístech, kde je 

možné si to nechat udělat), jste přispěli na boj proti rakovině. V souvislosti s touto akcí 

byly zmínky o hlavním mediálním partnerovi, Seznam.cz, pouze sporadické. Dále např. 

akce Pomozte dětem je ve výčtu svých podpořených akcí nejvíce různorodá (např. 

pojízdný kinobus v Praze). Nicméně, tři čtvrtiny zpráv jsou spojeny vždy v den 

vyvrcholení sbírky, tj. na Velikonoční pondělí. Výrazný podíl však měly i zprávy 

týkající se nadačního fondu, ke kterému peníze poputují a také, více než v ostatních 

sledovaných případech, se zprávy zmiňovaly o komerčních subjektech, které na konto 

přispívají (Raiffeisenbank, Fincentrum nebo pojišťovna ČPP).   

Další sledovaná akce, Běh Terryho Foxe, působí proti ostatním mnohem 

skromněji a nenápadněji. A právě jeden z hlavních důvodů, proč tomu tak je, analytici 

                                                 
114 http://www.mediainfo.cz/clanky/neni-charita-jako-charita/ 

http://www.mediainfo.cz/clanky/neni-charita-jako-charita/
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uvádí, že za sebou tato akce nemá žádného významného komerčního partnera, který by 

jej medializoval, cituji: „Ačkoli má obdobné cíle jako Movember nebo AVON pochod, 

nemá na rozdíl od nich žádnou výraznou „mediální tvář“ ani silného komerčního 

partnera. Je to typická „nízkoprahová“ akce utvářená jednotlivci „zdola“ a tomu 

odpovídá i forma její prezentace v médiích. Tři čtvrtiny zpráv opět pouze referovaly 

o tom, že se někde konal „Běh naděje“, ve zbývající čtvrtině se objevila také zmínka 

o tom, že se jedná o charitativní akci, jejíž výtěžek putuje na podporu výzkumu rakoviny. 

Marketingová společnost Levity, která je hlavním organizátorem a majitelem práv 

na pořádání Běhu naděje, byla zmíněna pouze v jedné zprávě“.115  

Další sledovanou organizací bylo Centrum pro Paraple. Tato obecně prospěšná 

společnost pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy následkem úrazu nebo 

onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít 

cestu dál. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že 79 zpráv v médiích je zanedbatelné číslo 

proti ostatním sledovaným a že mediální prezentace pro organizátory akcí tohoto centra 

nejsou podstatné. Nicméně, díky přímému přenosu pořádaného každoročně Českou 

televizí ČT 1 v hlavním vysílacím čase, který od počátku vzniku uvádí známý český 

herec Zdeněk Svěrák, se podaří vybrat miliony korun na provoz centra. „Právě 

kombinace výrazné mediální tváře projektu a možnosti darovat peníze v přímém 

televizním přenosu se v tomto případě jeví jako účinnější způsob „fundraisingu“116 než 

velké množství zpráv v médiích. A dokonce ani nejštědřejší dárci nemají potřebu o svých 

darech skrze média informovat. Ze všech tak učinila pouze Česká spořitelna, když 

vydala tiskovou zprávu, ve které propagovala FLEXI pojištění v souvislosti s letošním 

Během pro Paraple“.117 

Akce společnosti AVON byla vybrána na závěr záměrně. Vzhledem 

ke skutečnosti, že AVON je společnost vyrábějící a prezentující kosmetické výrobky, je 

hranice mezi „čistou charitou“ a „čistou komercí“ velmi těžko rozpoznatelná. Proto se 

tato akce odlišuje od ostatních výše sledovaných akcí a je nutné na ni pohlížet odlišně, 

protože již v názvu „AVON pochod“ můžeme číst jméno hlavního komerčního 

partnera. „K publicitě AVON pochodu je tudíž potřeba přistupovat odlišně než 

k ostatním porovnávaným aktivitám, protože v podstatě každou zmínku o něm lze číst 

                                                 
115 http://www.mediainfo.cz/clanky/neni-charita-jako-charita/ 
116 fundraising – získávání financí pro fondy, nadace, projekty od firem, donátorů a sponzorů 
117 http://www.mediainfo.cz/clanky/neni-charita-jako-charita/ 

http://www.mediainfo.cz/clanky/neni-charita-jako-charita/
http://www.mediainfo.cz/clanky/neni-charita-jako-charita/
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v jistém smyslu za reklamu na firmu AVON a její produkty. Více než tři čtvrtiny 

publicity AVON pochodu a další akce s názvem „Pinktober“118 měly tento charakter. 

Přesto se však objevily i články, které šly ještě dál a propagovaly v souvislosti s těmito 

akcemi přímo výrobky AVONu nebo jeho obchodní model založený na přímém prodeji. 

Byla jich asi jedna desetina a nejčastěji šlo o informace o „AVON Ladies a AVON 

Gentlemen“ u kterých si lze zakoupit nejen tričko, které je vstupenkou na pochod 

AVON, ale také si nechat poradit nebo zakoupit produkty firmy. Také publicita akcí 

AVONu výrazně těžila z velkého množství celebrit, které se k nim připojily nebo jim 

vyjádřily podporu“.119 

Výsledky analýzy shrnuje v závěru článku Mgr. Ivan Vodochodský, Ph.D. 

následovně: „Jak je zřejmé z našeho srovnání, komerční subjekty se prostřednictvím 

charitativních kampaní zviditelňují různou měrou. Dáme-li stranou AVON, který se 

rozhodl vetknout si své logo přímo do štítu kampaní, které sám podporuje a organizuje, 

lze s jistotou říct, že v žádném z porovnávaných příkladů nezastiňují propagační cíle 

sponzorů samotný dobročinný účel, kterému projekty a jejich podpora slouží. Jak ale 

ukazuje příklad akcí Centra Paraple, i velcí dárci jsou ochotni pomáhat bez nároku na 

širokou publicitu. A naopak samotný případ AVON dokládá, že rozhodne-li se velká 

firma pro vlastní charitativní projekt pod svým jménem, může to fungovat rovněž. Není 

se čemu divit, vždyť celý oblíbený koncept CSR (Corporate Social Responsibility – 

Společnská odpovědnost firem) již dávno maže hranice mezi tím, co je čistým 

altruismem, který má smysl sám o sobě, a mezi marketingem a public relations, 

pro které má dárcovství i jistou přidanou hodnotu“.120 

2.4 Mediální fenomén „dárcovská SMS“ nebo-li DMS 

V rámci spolupráce médií a charitativní činnosti není možné vynechat projekt 

resp. produkt, který se zrodil právě v České republice. Zmíníme se o něm pouze krátce, 

nicméně, jeho důležitost v rámci podpory charitativní činnosti je nezpochybnitelná. 

Mluvíme o produktu dárcovské SMS nebo-li DMS. Tento projekt resp. jeho využití 

však předpokládá vlastnictví mobilního telefonu. Nicméně, z posledních zpráv vyplývá, 

                                                 
118 Pikotober – celosvětová charitativní akce (název složen z angl. slov PINK a OCTOBER) v rámci 

níž pražské Hard Rock Café na podporu Avonu v boji proti rakovině prsu pořádá sérii koncertů hvězd 
české hudební scény; výtěžky z těchto koncertů jsou věnovány na veřejnou sbírku Avonu v boji proti 
rakovině prsu. 

119 http://www.mediainfo.cz/clanky/neni-charita-jako-charita/ 
120 Tamtéž 

http://www.mediainfo.cz/clanky/neni-charita-jako-charita/
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že pouze 4 %  dospělé populace lidí v Čechách nevyužívá mobilní telefon, přičemž 

v roce 2007 to bylo ještě celých 14 %.  Zprávy dále uvádí, že nejméně využívají 

mobilní telefony lidé starší 75 let. Každopádně, Česká republika ve využívání mobilních 

SIM karet patří mezi největší uživatele v Evropě: na 10 milionů obyvatel připadá 

přibližně 13,5 milionů SIM karet.121 Z uvedeného lze konstatovat, že ve vlastnictví 

mobilního telefonu (přístroje), tak i SIM karty by problém být neměl. 

 „Největší překážkou, která lidem bránila přispět na dobročinnost, bylo to, že 

chyběla jednoduchá a bezproblémová možnost, jak přispět. V dnešní době má u sebe 

prakticky každý svůj mobilní telefon, se kterým může hrát hry, ale i platit v obchodě 

nebo v bance. Od dobrého nápadu vedla ještě dlouhá cesta k jeho úspěšné realizaci. 

Podařilo se však přivést všechny české mobilní operátory k jednomu jednacímu stolu, 

a díky společnému úsilí dnes mohou všichni jednoduše podpořit dobročinné projekty 

dárcovskou SMS. …. Systém dárcovských SMS je naprosto ojedinělý. Česká republika je 

první zemí, kde služba funguje, další zapojené země jsou Slovensko a Bulharsko. 

Dárcovské SMS byly nominovány na cenu GSM Awards, a to v kategorii "Nejlepší 

služba v oblasti rozvoje komunity", a v rámci mezinárodní Ceny Asociace mobilní 

komunikace (GSM Association Award) v Cannes, byly české DMS vyhlášeny jedním 

ze čtyř nejlepších veřejně prospěšných projektů v oblasti GSM“.122 Fórum dárců, které 

spravuje internetové stránky týkající se DMS, informuje o vzniku DMS, která v českém 

prostředí pomáhá již 10 let. Dále informuje o a ktuálních projektech, které je možné 

pomocí DMS podpořit (cca 205 akcí, mezi nimiž najdeme i ty, o kterých jsme se zmínili 

v předešlé kapitole).  

Bohužel, při získávání informací jsem zjistila, že statistika sbírek (přehled, sumy 

atd.) málokdy věnuje bližší pozornost DMS. Nicméně, i z těch skromných informací 

zveřejněných na jednotlivých stránkách nadací a sbírek lze vyvodit závěr, že proti roku 

2004, kdy DMS poprvé spatřila světlo světa, její oblíbenost u české veřejnosti rok 

od roku stoupá. Rok 2004 byl „oťukávacím“ rokem, kdy si dárci tuto službu zkoušeli, 

ale každým rokem lidí, kteří využívají tuto službu, přibývá (viz text následující 

kapitoly). Jednoduchost, rychlost, flexibilita (tj. odkudkoliv, kde se v danou chvíli 

                                                 
121 http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/82722-tipnete-si-kolik-cechu-nepouziva-mobilni-telefon/ 
122 http://www.darcovskasms.cz/o-projektu-darcovska-sms/o-sluzbe-darcovska-sms.html 
 

http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/82722-tipnete-si-kolik-cechu-nepouziva-mobilni-telefon/
http://www.darcovskasms.cz/o-projektu-darcovska-sms/o-sluzbe-darcovska-sms.html
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nacházíte) a také přesně daná výše podpory jednoznačně stojí za úspěchem tohoto 

produktu.  

2.5 Nejznámější české mediální charitativní akce v číslech  

Akce Pomozte dětem – právě probíhá již 15. ročník a jeho vyvrcholení bude opět 

na Velikonční pondělí. Pomozte dětem je dlouhodobý sbírkový projekt, který organizují 

od roku 1998 společně Česká televize a Nadace rozvoje občanské společnosti (zkr. 

NROS). Vzorem pro vznik sbírky byl projekt britské rozhlasové a televizní společnosti 

BBC Children in Need. 

„Hlavním cílem tohoto projektu je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým 

a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice. Při posuzování projektů 

přihlášených do veřejného výběrového řízení, jež je vyhlašováno každoročně Nadací 

rozvoje občanské společnosti, je kladen důraz především na podporu zvyšování kvality 

života dětí, vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace 

a podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí. Peníze 

jsou distribuovány do všech regionů ČR (podle klasifikace NUTS 2), a to v poměru 

podle počtu obyvatel“.123 

 Hlavním mediálním partnerem této kampaně je Česká televize. Významné české 

osobnosti, které propůjčili tváře pro tento projekt jsou moderátoři finálového večera 

Marcela Augustová (moderátorka hlavních televizních zpráv v ČT) a Tomáš Hanák 

(známý herec a moderátor). Dále jsou to Alena Zárybnická (moderátorka zpráv 

o počasí) a Vojtěch Kotek (známý herec, populární zvlášť u mladé populace české 

společnosti).  

 Jak uvádí ČT na svých stránkách, výsledky mediálního výzkumu agentury 

STEM ukazují, že celých 89 % občanů ČR zná tuto sbírku. Hlavní zásluhou na tom mají 

právě média, které pravidelně informují o využitých prostředcích z této sbírky. Veškeré 

informace jsou dostupné jak na internetových stránkách ČT, tak i na internetových 

stránkách samotného projektu. Právě probíhající ročník, který opět vyvrcholí 

na Velikonoční pondělí pořadem na Č1 a přímým přenosem. Do této chvíle (za všechny 

předchozí ročníky vč. probíhajícího) se vybralo přes 180 milionů Kč. 

                                                 
123http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/charitativni-osvetove-humanitarni-a-sbirkove-

kampane/pomozte-detem/ 
 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/charitativni-osvetove-humanitarni-a-sbirkove-kampane/pomozte-detem/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/charitativni-osvetove-humanitarni-a-sbirkove-kampane/pomozte-detem/
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AVON pochod – zdravá prsa – i tady akce našla inspiraci v zahraničí. Již v roce 

1992 vznikla celosvětová nadace Avon Worldwide Fund Women´s Health, jejíž cílem 

je péče o zdraví žen a zvýšení povědomí o nemocech postihujících ženy. První pochod 

v České republice se uskutečnil v roce 2001, od té doby již pravidelně každý rok. 

Pro tento projekt propůjčily své tváře významné ženské tváře české společnosti: Monika 

Absolonová, Halina Pawlowská, Kateřina Brožová, Simona Stašová, Mahulena 

Bočanová, Gábina Partyšová,Olga Šípková, Ivana Gottová apod. Za všechny ročníky se 

podařilo vybrat přes 76 milionů Kč. Peníze jsou použity na provoz Avon linky proti 

rakovině prsu, screeningový výzkum, na dotování vyšetření prsu nebo na činnost 

Aliance žen proti rakovině prsu. Pochod každoročně vrcholí na předem určeném místě 

(v Praze jsou to již několik ročníků po sobě Žluté lázně), kde je připraveno občerstvení, 

různé akce pro děti a koncert známých pěveckých osobností či skupin, tj. bohatý 

doprovodný program. Tento rok již proběhne 14. ročník, který odstartuje 14. 6. 2014 

ze Staroměstského náměstí v Praze.  

Světluška – „Sbírka Světluška je otevřená všem těžce zrakově postiženým lidem 

v České republice. O nadační příspěvek může požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou 

ztrátou zraku nebo kterákoli nezisková organizace poskytující těžce zrakově 

a kombinovaně postiženým lidem odborné služby na území ČR. Na rozdělení finančních 

prostředků ze sbírky Světluška dohlíží Rada nezávislých odborníků. … Výtěžek sbírky se 

rozděluje ve veřejném grantovém řízení. Jednotlivec, který se ocitne v tíživé životní 

situaci, může požádat o příspěvek ze sbírky po celý rok bez ohledu na vyhlašovaná 

grantová řízení. Vyúčtování jednotlivých ročníků probíhá vždy ke konci kalendářního 

roku“. 124 První ročník této akce proběhl v roce 2003. Hlavní tváří resp. patronkou 

projektu je známá zpěvačka Aneta Langerová a mediálním partnerem Český rozhlas. 

Výroční zpráva za rok 2005 (tj. v pořadí třetí ročník) uvádí následující: „Benefiční 

koncert Aneta pro Světlušku vysílali v přímém přenosu Český rozhlas 1 – Radiožurnál 

a Česká televize na programu ČT1. Během živého vysílání poslali Světlušce televizní 

diváci a rozhlasoví posluchači 164 000 dárcovských SMS a tím přispěli na konto 

částkou 4 422 000 Kč“. 125 Uvedený příklad potvrzuje vzájemné působení všech 

činitelů souvisejících s PR akcí: tj. jak velký vliv můžou mít (v tomto případě přímo 

měla) média (rozhlas, televize) na jednání posluchače či diváka. Za všechny ročníky se 

podařilo vysbírat a rozdělit potřebným (organizacím a jednotlivcům) přes 53 milionů 
                                                 
124 http://svetluska.centrum.cz/pro.phtml 
125 http://svetluska.centrum.cz/clanek.phtml?id=339 

http://svetluska.centrum.cz/pro.phtml
http://svetluska.centrum.cz/clanek.phtml?id=339
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korun. I když organizace na svých stránkách již neuvádí přesný počet dárcovských SMS 

za všechny ročníky, z uvedených dat lze usuzovat, že počet roste: v roce 2004 tj. v roce, 

kdy DMS odstartovala, bylo zasláno na konto Světluška 15 713 DMS, v roce 2005 to 

bylo již 164 000 DMS a na internetových stránkách je možné aktuálně vidět počet 

zaslaných DMS v předchozím ročníku, bylo jich celkem 210 118. V současné chvíli čítá 

počet zaslaných DMS na uvedené konto 27 662. I z těchto údajů jde dojít k závěru, že 

nejvíce DMS jsou recipienty zasílány právě v době přímého vysílání koncertu nebo jiné 

podobné akce. 

Adventní koncerty – mají v České republice dlouholetou tradici. První byl ČT 

odvysílán již v roce 1991. V prosinci 2013 to už bylo po třiadvacáté, co zahájila Česká 

televize koncertem z Břevnovského kláštera na první adventní neděli tradiční 

charitativní sbírku s názvem Adventní koncerty. Za více než dvacetiletou historii se 

díky sbírce podařilo vybrat přes 155 milionů korun a podpořit 93 neziskových 

organizací. V prosinci 2013 vysílala ČT koncerty každou adventní neděli od 17.25 h.126 

Tříkrálová sbírka – opět sbírka, která má v České republice dlouholetou tradici. 

Pořádá ji nezisková organizace „Charita ČR“. V roce 2000 byla uspořádána poprvé 

dobročinná sbírka spojená s tradičním koledováním v olomoucké arcidiecézi. 

Na základě zkušeností s podporou, jaké se akci dostalo od dobrovolníků i dárců, se 

o rok později Tříkrálová sbírka rozšířila na území celé České republiky. Finanční 

prostředky se sbírají ve všech osmi arcidiecézích římsko-katolické církve, ale např. 

v roce 2013 se v Praze ke sbírce připojila i řecko-katolická farnost. Od roku 2000 bylo 

vysbíráno a přerozděleno v rámci této akce, která rovněž vrcholí koncertem 

tzv. Tříkrálovým koncertem, cca 770 milionů Kč.127 Na internetových stránkách sbírky 

a charity jsem se snažila zjistit, co stojí za tak velkým úspěchem této sbírky. Odpověď 

na tuto otázku se mi nepodařilo zjistit. Nabízí se nám proto krátká úvaha. Svátek Tří 

králů je svátkem křesťanským. Dle posledního sčítání lidu (r. 2010) počet věřících 

v rámci katolické církve upadá, nabízí se sice jiné alternativy spojené s vírou, ale ČR 

nadále zůstává zemí ateistickou. Jak je tedy možné, že Tříkrálová sbírka je největší 

sbírkou v zemi? Jenom za rok 2014 bylo vysbíráno bezmála 83 milionů korun! Dále je 

zajímavé, že akce je mediálně profanovaná zejména v křesťanských magazínech 

v rozhlase, televizi, ale i na internetu. Závěrečný Tříkrálový koncert vysílá ČT 
                                                 
126 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10490832549-adventni-koncert-2013/7274-o-projektu/ 
127 http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/ 

http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/kolednici/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10490832549-adventni-koncert-2013/7274-o-projektu/
http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
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v hlavním vysílacím čase. Co tedy stojí za tak velkým úspěchem této sbírky? 

Důvěryhodnost organizace, která sbírku pořádá? Nebo důvěryhodnost malých 

(mladých) koledníků, kteří osobně vybírají peníze do kasičky v ulicích?  Mediální 

propagace akce? Domnívám se, že jednoznačná odpověď neexistuje.   

Takto bychom mohli ve výčtu vybraných peněz a významnosti té které 

charitativní akce pokračovat. Nicméně, na základě výše uvedeného lze jednoznačně 

konstatovat, že výsledky průzkumu popsaného v kapitole 2.2 (Charita a její pojetí 

v očích české veřejnosti) jsou pravdivé a potvrzují pozitivní vztah české veřejnosti 

k charitativní činnosti jako takové, ke sbírkám rovněž. Češi berou pomoc potřebným 

jako samozřejmost. S tímto názorem souhlasí i Jiří Bárta, ředitel Nadace Via, který 

poskytl zajímavý rozhovor internetovému portálu Peníze.cz.128 Říká, že Česká republika 

patří v rámci střední a východní Evropy v dárcovství k lídrům, což dokazuje i činnost 

nejúspěšnější organizace v tomto regionu, Člověk v tísni, který má rozpočet půl 

miliardy korun. Nicméně na to konto dodává, že zásluhou tohoto stavu je úspěšnost 

české ekonomiky v daném regionu. Samozřejmě srovnávat se s USA, kde pomoc 

potřebným činí 2,2 % HDP, není na pořadu dne, jelikož USA nebo Velká Británie tvoří 

„jinou ligu“ co se týče dobročinnosti. Dále v textu potvrzuje díky dlouholeté praxi 

skutečnost, že lidé málokdy přicházejí sami, a chtějí být osloveni. Potvrzuje, že drtivou 

většinu jejich dárců oslovila nadace jako první. „Protože už v tomto oboru působíme 

šestnáct let, tak se čas od času najde nějaký filantrop, který k nám přijde sám. Že by to 

tak mohlo běžně fungovat, je sice krásná představa, ale není reálná. Často říkám, že 

spousta lidí nikdy nedarovala, protože je nikdo neoslovil. Naše práce je proto založena 

tom, že se setkáváme s lidmi, vysvětlujeme jim, co děláme a proč to děláme. Pokud je to 

zaujme, tak pro ně hledáme možnosti, kam by mohli svou pomoc směřovat“.129  

 Česká televize se v roce 2013 rovněž přidala k evropské kampani „Dny naděje“. 

Pod tímto názvem se skrývá akce, kterou rozběhla rumunská pobočka společnosti 

Saatchi & Saatchi. V rámci této kampaně vystřídali moderátory počasí lidé bez domova. 

„Cílem kampaně, která původně začala jako rozhlasový spot v německých rádiích, je 

upozornit na neutěšenou situaci osob žijících na ulicích evropských měst. Na konci 

netradiční předpovědi, která kromě teplot na další den zmiňuje i jak se s nimi vypořádat 

                                                 
128 http://www.penize.cz/spotrebitel/277006-ciste-svedomi-za-charitu-nadace-nejsou-moralni-pracky-

penez 
129 http://www.penize.cz/spotrebitel/277006-ciste-svedomi-za-charitu-nadace-nejsou-moralni-pracky-

penez 

http://www.penize.cz/spotrebitel/277006-ciste-svedomi-za-charitu-nadace-nejsou-moralni-pracky-penez
http://www.penize.cz/spotrebitel/277006-ciste-svedomi-za-charitu-nadace-nejsou-moralni-pracky-penez
http://www.penize.cz/spotrebitel/277006-ciste-svedomi-za-charitu-nadace-nejsou-moralni-pracky-penez
http://www.penize.cz/spotrebitel/277006-ciste-svedomi-za-charitu-nadace-nejsou-moralni-pracky-penez
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bez střechy nad hlavou, žádá moderátor diváky o finanční příspěvek“.130 Česká televize 

se do projektu zapojila 23. listopadu 2013, kdy se v relacích o počasí ve vysílání Studia 

6 Víkend začali objevovat lidé bez domova. Akce trvala následující čtyři víkendy, 

v jejichž průběhu lidé bez domova nejenom hlásili počasí, ale také se divákům svěřili se 

svými životními zkušenostmi jako lidí žijících na ulici. „Projekt by měl být pro lidi bez 

domova hlavně motivační, ale také jim přinese konkrétní pracovní zkušenosti 

a příležitost ukázat, že o šanci na uplatnění skutečně stojí. Jedním z cílů je totiž bořit 

u veřejnosti obavy, že případná pomoc těmto lidem nebude plně využita a že lidé bez 

domova nemají sami snahu dostat se zpět do normálního života,“ říká manažerka 

charitativních aktivit České televize Michaela Fričová a dodává: „Česká televize se 

bude v tomto období tématu sociálního vyčlenění věnovat intenzivně, vedle 

charitativních spotů na podporu neziskové organizace, která lidem bez domova 

pomáhá, zmapuje tuto problematiku i v dalších zpravodajských a publicistických 

pořadech“.131 Lidé bez domova byli hvězdami televizních stanic v Německu, Polsku, 

Rumunsku, Švýcarsku, Holandsku, Rusku a u také u nás.    

 Z výše uvedeného lze konstatovat, že Česká televize věnuje akcím spojených 

s charitativní činností nemalou pozornost. Zákon o České televizi nic takového 

nenařizuje. Nicméně, Kodex ČT v článku 20 přesně definuje spolupráci České televize 

při podporování různých charitativních akcí, při vysílání spotů souvisejících 

s dobročinností a charitou v televizi, při darování darů Českou televizí různým nadacím, 

fondům, církvím apod. V odstavci 8 čl. 20 pak zdůrazňuje svou pomoc nejvýznamnější 

české obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, jejíž spoluzakladatelem je právě 

Česká televize. „Česká televize jako zakladatel spolupracuje a přiměřeně svým 

možnostem podporuje činnost obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni - společnosti 

při České televizi, o. p. s., a dbá na zachování vysokého kreditu humanitárních aktivit 

této organizace“.132 Dále na svých internetových stránkách Česká televize podrobně 

popisuje vysílání spotů v rámci charity. „Česká televize v souladu s veřejnou službou 

podporuje veřejně prospěšné aktivity různými způsoby, nejen tvorbou a vysíláním 

programů. Jednou ze základních forem systematické podpory je poskytování prostoru 

pro bezplatné vysílání osvětových a sbírkových spotových kampaní neziskového 

sektoru. Cílem této podpory je poskytnout informaci o charitativních, humanitárních, 

                                                 
130 http://www.mediaguru.cz/2013/01/evropou-se-siri-uspesna-pro-bono-kampan/#.Uo9eI8RyE1I 
131 http://www.mediaguru.cz/aktuality/na-ct-budou-pocasi-hlasit-lidi-bez-domova/ 
132 http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/cl-20-charitativni-a-dobrocinna-cinnost/ 

http://www.mediaguru.cz/2013/01/evropou-se-siri-uspesna-pro-bono-kampan/#.Uo9eI8RyE1I
http://www.mediaguru.cz/aktuality/na-ct-budou-pocasi-hlasit-lidi-bez-domova/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/cl-20-charitativni-a-dobrocinna-cinnost/
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zdravotně osvětových, sociálních a vzdělávacích aktivitách pořádaných neziskovými 

organizacemi“.133 Přesně definuje kritéria, které musí daná organizace splňovat, aby 

mohla požádat o vysílání svého spotu v České televizi. Dále podrobně popisuje postup 

při předkládání žádostí a postup schvalování žádostí. Rovněž nabízí vzor resp. formulář 

žádosti. Pro úplnost předkládám souhrn podpořených akcí pomocí reklamy (spotů) 

ve vysílání České televize v průběhu roku 2013. 

Název 
kampaně Organizátor Období  

Odvysílané 
spoty 

(počet) 
Popis 

Prevence 
diabete 
mellitu 

Diabetologická 
asociace ČR, o. s 5/2013 – 12/2013 2 

Osvětová kampaň, která informuje 
veřejnost o důležitosti prevence a včasné 
diagnózy diabetu mellitu (cukrovky). 

Celé Česko 
čte dětem 

Celé Česko čte 
dětem, o.p.s. 5/2013 – 12/2013 2 

Osvětová kampaň zaměřená na 
popularizaci hlasitého předčítání dětem, 
jež rozvíjí jejich paměť a představivost, 
rozšiřuje slovní zásobu, učí myšlení. 
Stačí 20 minut denně. Každý den. 

Čtení pomáhá Nadace Martina 
Romana 5/2013 – 11/2013 3 

Projekt, který přibližuje dětem 
charitativní činnost a zároveň přispívá 
k rozvoji čtenářských dovednosti. Děti 
jsou motivovány k četbě finanční 
odměnou 50 korun, kterou však 
nezískají pro sebe, ale věnují ji na 
vybraný charitativní projekt. 

Akce cihla Portus Praha, o.s. 5/2013 – 9/2013 1 

14. ročník celostátní veřejné sbírky na 
rozvoj chráněného a podporovaného 
bydlení pro lidi s mentálním 
handicapem a jejich začlenění do běžné 
společnosti. 

20 let Konta 
Bariéry Nadace Charty 77 1/2013 - 12/2013 1 

Konto BARIÉRY pomáhá již dvacet let 
zlepšit život lidem s handicapem. Za 
tuto dobu nadace rozdělila stovky 
milionů korun a podpořila tisíce 
projektů, za každým z nich byl 
konkrétní příběh. Díky desetitisícům 
pravidelných dárců pomáhá Konto 
BARIÉRY těm, kteří to opravdu 
potřebují. 

Hledáme 
rodiče Nadační fond J&T 10/2012 - 6/013 3 

Informační a náborová kampaň, jejímž 
cílem je poskytnout veřejnosti 
informace o pěstounské péči a získat 
nové pěstounky a pěstouny. 

Chodící lidé Nadace Sirius 1/2012 - 1/2013 2 

Informační kampaň, jejímž cílem je 
přispět k zakořenění nového postoje 
veřejnosti vůči lidem se zdravotním 
postižením. 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/charitativni-osvetove-humanitarni-a-sbirkove-kampane/kampane-2013/ 
 

                                                 
133http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/charitativni-osvetove-humanitarni-a-sbirkove-

kampane/kriteria-podpory-a-formulare/ 
 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/charitativni-osvetove-humanitarni-a-sbirkove-kampane/kampane-2013/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/charitativni-osvetove-humanitarni-a-sbirkove-kampane/kriteria-podpory-a-formulare/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/charitativni-osvetove-humanitarni-a-sbirkove-kampane/kriteria-podpory-a-formulare/
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 Charitativní činnosti se věnují také ostatní televize, nikoliv pouze veřejnoprávní 

Česká televize. Například soukromá (komerční) TV Nova v roce 2000 z aložila svoji 

vlastní nadaci, s názvem „Nadace Nova“. Podobně jako Česká televize, i Nadace Nova 

pořádá charitativní koncerty. V roce 2012 proběhl již 17. ročník největšího 

charitativního koncertu „Chceme žít s Vámi“, kterého se zúčastnilo více než sedm tisíc 

diváků, hendikepovaných dětí i dospělých. Dále Nadace Nova v roce 2012 podpořila 

činnost občanského sdružení Česká společnost AIDS pomoc a zapojila se 

do preventivní osvětové kampaně s názvem „Ruka v ruce proti AIDS“. Cílem kampaně 

bylo zvýšit povědomí veřejnosti o problematice HIV. Kampaň proběhla na všech 

televizních kanálech skupiny Nova a zapojila se i do dějové linky nejsledovanějšího 

seriálu TV Nova „Ulice“, kde jedna z postav byla nakažená virem HIV. Dále v rámci 

Světového dne boje proti AIDS, seriálové hvězdy osobně prodávaly občanům červené 

stužky, které jsou symbolem mezinárodní solidarity s nakaženými virem HIV 

a nemocnými AIDS. Rovněž v daném období Nadace Nova podpořila vydání 

charitativního kalendáře „Aby život nebyl pes“. Výtěžek z prodeje kalendáře byl 

věnován na pomoc opuštěným psům. Dále tato nadace podporuje vyhlašování 

a předávání Cen Michala Velíška, při kterých je oceňována odvaha a statečnost 

jednotlivců při zachraňování lidských životů. Nadace rovněž podporuje i umění, např. je 

hlavním donátorem předávání Cen Akademie literatury české. A součástí aktivit Nadace 

Nova jsou také výjezdy tváří TV Nova do dětských domovů, domovů seniorů a různých 

jiných ústavů sociální péče v rámci celé České republiky.134 

 Cílem této kapitoly bylo ukázat, jak média a charitativní organizace 

spolupracují, jak si navzájem vypomáhají. Domnívám se, že uvedená data a informace 

dokazují, že média a charita patří k sobě a jsou vzájemně propojené. Jeden bez druhého 

by samozřejmě přežily, ale nejspíš s nízkou intenzitou. Média se díky charitativním 

akcím prezentují v „lepším světle“ a jednoduše pomáhají tam, kde je potřeba. Na druhé 

straně, díky publicitě v médiích a díky známým osobnostem, jednotlivé charitativní 

akce vysbírají mnohem větší obnos finančních prostředků pro svoji činnost. Někteří 

kritici poukazují na mrhání finančními prostředky v souvislosti s dárky pro osobnosti 

angažující se v rámci dané charitativní akce anebo prostředky vynaloženými 

na catering. Domnívám se, že i to to k mediálně profanované charitativní akci patří. 

Otázkou ale zůstává, jaký poměr finančních prostředků je takto vynaložených; 
                                                 
134 http://image.tn.nova.cz/media/document/1605389.pdf 
 

http://image.tn.nova.cz/media/document/1605389.pdf
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samozřejmě měl by být zanedbatelný proti částkám, které jsou z vysbíraných peněz 

darovány dál, na jednotlivé charitativní projekty. 
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Praktická část 

1 Průzkum veřejného mínění 

 Tato část práce je postavena na vlastním průzkumu veřejného mínění formou 

dotazníkového setření (dotazník viz příloha č. 3). Cílem průzkumu bylo zjistit, jakou 

úlohu hrají média při rozhodování jednotlivce v charitativní pomoci potřebným. 

Při průzkumu jsem využila služby pana Ing. Marka Demčáka, který provozuje 

internetové stránky VYPLNTO.CZ. Pomocí této služby jsem sestavila dotazník, který 

byl veřejnosti volně dostupný. Následně mi tento program vygeneroval surová data 

a grafy. Průzkum probíhal v průběhu měsíce března 2014, a bylo možné jej vyplnit 

na adrese: http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/media-a-charita/. 

 Následně v textu představím cíl výzkumu, hypotézy, druh výzkumu, metodu, 

výzkumný vzorek a realizaci výzkumu. V druhé části vyhodnotím jednotlivé otázky 

dotazníku a pokusím se o interpretaci zjištěných dat v návaznosti na teoretickou část 

této práce. Pro větší přehlednost výsledků výzkumu využiji grafy a tabulky. 

 

1.1 Formulace a cíl výzkumu 

Cíl výzkumu 

Hlavním záměrem výzkumu je předložení uceleného obrazu o úloze médií 

v rozhodování jednotlivce v rámci charitativní činnosti v České republice. Výzkum si 

kladl za cíl odpovědět na tři základní okruhy otázek: 

1. Jakou roli (a jestli vůbec nějakou) sehrávají masová média v procesu 

rozhodování ve vztahu k charitativní pomoci potřebným? Popřípadě které médium je 

v tomto procesu nejvýznamnější resp. nejvlivnější a proč? Otázky se zaměřují 

na pozitivní vliv médií v rámci rozhodování související s pomoci potřebným. 

2. Jaká je nejoblíbenější forma pomoci? Je rovněž spojena s elektronickými médii?  

3. Navazuje na okruh prvních otázek, tj. jestli média dokážou ovlivnit rozhodování 

při poskytování pomoci potřebným, ale v negativním smyslu slova. Otázky se zaměřují 

na zjištění, jestli média díky negativním zprávám o podvodných, pochybných sbírkách 

či jiných charitativních akcích, dokážou také dárce od pomoci odradit. 

http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/media-a-charita/
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Hypotéza 

Na začátku psaní této práce a následně průzkumu stálo mé vlastní přesvědčení, 

že média jako taková hrají v životě člověka významnou roli, navzdory tomu, že mnoho 

lidí si toto nepřipouští nebo si vůbec neuvědomuje. Hypotéza je postavená 

na přesvědčení, že média dokážou jednotlivce ovlivnit natolik, že ten na základě 

přijímaných informací (pozitivních, negativních) dokáže své původní rozhodnutí 

změnit. V praxi to vypadá tak, že při sledování charitativních akcí v televizi, čtení 

článků či reklam v periodickém tisku nebo prostřednictvím sociálních sítí či reklam 

na internetu, jednotlivec, i když to původně nebyl jeho záměr, změní své původní 

rozhodnutí a nakonec přeci jen určitý finanční obnos věnuje pomoci potřebným. 

Samozřejmě, platí to i obráceně; tj. na základě negativní zprávy v médiích (např. 

o nedůvěryhodnosti lidí provádějících nějakou sbírku, či zprávě o podvodnosti té které 

sbírky apod.) se původní dárce stane nedárcem. Domnívám se, že nejvýznamnější úloha 

v tomto smyslu patří televizi. Druhá část hypotézy se týká způsobu resp. formy 

poskytované pomoci. Jestli v době elektronických médií a různých novodobých forem 

prostředků komunikace, dárci zůstávají věrni tradičním způsobům přispívání 

(tj. vhození peněz do kasičky) anebo využívají tyto elektronické novinky i ve spojení 

s pomoci potřebným.  

Druh výzkumu a medota 

Pro svou práci jsem zvolila tzv. kvantitativní druh výzkumu. Sociology je 

označován jako klasický a jeho cílem je zobrazení objektivní reality ve společnosti. 

Snaží se vysvětlit daný jev a zobecnit ho. K provedení kvantitativního výzkumu je 

zapotřebí větší množství lidí, aby mohla být výsledná data paušalizována. Výzkumný 

projekt se zaměřil na respondenty, kteří žijí na území České republiky a jsou starší 

osmnácti let. Výběr respondentů byl nahodilý. 

Jako metodu jsem zvolila formu dotazníkového šetření, které umožňuje rychlý 

a efektivní sběr dat. Dotazník jsem sestavila ve spolupráci s panem Ing. Petrem 

Pojerem, pracovníkem Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, který předtím léta 

pracoval ve společnosti Factum a StemMark, tj. ve dvou největších agenturách v České 

republice zabývajících se průzkumem veřejného mínění v různých oblastech lidského 

života. 
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2 Analýza průzkumu veřejného mínění 

2.1 Interpretace zjištěných dat 

Jak jsem se zmínila v úvodu, dotazníkové šetření proběhlo v měsíci březnu t.r. 

(2014). Dotazník byl veřejnosti přístupný na internetových stránkách vyplnto.cz, díky 

němuž vyplnilo dotazník 188 respondentů. Dotazník tvořilo 17 otázek a byl anonymní. 

Předtím, než jsem začala se samotným šetřením, provedla jsem tzv. pilotní projekt, 

který byl realizován 15 os obami. Tento pilotní projekt posloužil k vyhledání chyb 

v dotazníku, prodiskutování jednotlivých otázek a následné finalizaci dotazníku tak, aby 

splnil svůj účel, tj. jestli jsou otázky v něm položené správně formulované 

a srozumitelné. Výslednou podobu dotazníku jsem následně vytvořila ve spolupráci 

s panem Ing. Pojerem (viz výše).  

Část A: otázky na respondenta – vzorek respondentů 

První část dotazníku je tvořena pěti otázkami a je zaměřena na identifikaci 

respondentů, tj. na vzorek respondentů. Jedná se o základní otázky typu věk, pohlaví, 

vzdělání, povolání a bydliště. Z dotazníkového šetření vyplynulo následující: 

1. Pohlaví: 

V celkovém počtu 188 respondentů, ženy tvořily 71,28 % (134 respondentů) 

a muži tvořili 28,72 % (54 respondentů). 
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2. Věk: 

Největší podíl respondentů spadal do věkové kategorie 31 – 50 let. Druhý 

nejvyšší podíl tvořili respondenti ve věku 18 – 30 let. A nejméně respondentů bylo 

ve věkové kategorii 75 let. Nabízí se otázka, proč v uvedené skupině nejsou data 

od respondentů starších 75 let. Je to věková kategorie, která je sama o sobě objektem 

charitativní činnosti. Důchodci nad 75 let jen výjimečně disponují počítačovými 

znalostmi či znalostmi souvisejícími s používáním elektronických médií. Což dokládá 

i statistika, kterou jsem uvedla v kapitole 2.4. Jít do domovů důchodců a vyptávat se 

tamních obyvatel na to, zda přispívají na charitu a jaké médium je nejvíc ovlivňuje, se 

mi nezdálo vhodné.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dosažené vzdělání: 

Ve struktuře respondentů podle dosaženého vzdělání převažovalo vysokoškolské 

vzdělání a následně středoškolské vzdělání. Dále to byli respondenti s vyšším odborným 

vzděláním a stejný počet respondentů měl základní vzdělání a vyučení v oboru. 
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4. Bydliště: 

Velká většina respondentů, celých 84,04 % (158 respondentů) se považovala 

za obyvatele města. Otázka bydliště v rámci pilotního projektu vzbudila velkou 

pozornost. Původní rozdělení bylo mnohem variabilnější: malé město, větší město, 

Praha, venkov, městys apod. Nicméně, odborníci v oboru tuto otázku nepovažovali 

za správnou, protože správně by měla být formulována dle počtu obyvatel. V rámci 

diskuse jsme došli k závěru, že většina lidí neví, kolik obyvatel má jeho město, městys, 

vesnice apod., takže nakonec byla otázka postavena pouze na základě dvou rozlišení 

tj. venkov/město – tak, jak to každý respondent cítí a vnímá sám pro sebe. 
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5. Současné povolání: 

 Poslední otázka týkající se vzorku resp. respondenta, byla spojena s jeho 

povoláním. Velká většina respondentů je v zaměstnaneckém poměru, celých 55,85 % 

(105 respondentů). Následovali studenti 18,09 % (34 respondentů) a pak respondenti, 

kteří zaškrtli kolonku „jiné“. Dále 10,11 % (19 respondentů) tvořili živnostníci a 4,26 % 

(8 respondentů) tvořili důchodci. Žádný z respondentů nebyl nezaměstnaný. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Když bychom data získané mým průzkumem porovnali s daty získanými 

z předešlých výzkumů, viz str. 52 této práce, výzkum s názvem „Dárcovství v číslech“ 

a podívali se na profil dárce/nedárce, mohli bychom v určitém smyslu slova potvrdit 

alespoň část vzorku „mediální dárkyně“. Z výše uvedených dat lze konstatovat, že 

zaměstnané ženy ve věku 31 až 50 let a žijící ve městě jsou nejvýznamnější skupinou 

dárců.  Další kategorie otázek související s profilem respondentů, jsem v souvislosti 

s tématem práce nezjišťovala, jelikož se práce nezabývá podstatou dárcovství, ale snaží 

se zjistit, jestli média mají nějakou roli při rozhodování jednotlivce darovat či 

nedarovat. Tudíž otázky týkající se stavu respondenta, jeho ekonomické situace, 

náboženského či politického vyznání, jsem považovala pro tuto práci za irelevantní. 
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 Část B: otázky pro respondenta – zjištěná data 
 

Druhá část dotazníku (část B) je tvořena již vlastními dotazy týkající se médií, 

formy podpory charitativní činnosti apod. Tyto otázky si rozebereme dále v textu, 

v rámci vyhodnocení sesbíraných dat. Otázky byly uzavřené, otevřené (volné) 

i polootevřené. Rozebereme si otázku po otázce: 

6. Přispěl/a jste nebo přispíváte na charitativní akce (činnost)? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle 
toho se mu zobrazily další otázky [ANO → otázka č. 7, NE → otázka č. 17]. 
Respondent, který odpověděl NE, pokračoval až poslední otázkou, tj. otázkou č. 17. 
Respondenti, kteří odpověděli ANO, pokračovali dále, následující otázkou č. 7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Jak často přispíváte na charitu? (označte pouze jednu odpověď) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

Zajímavé je zjištění stejného počtu dotázaných u přispívání několikrát za rok (tj. 

více než 2x) a následně několikrát za život, tj. nemůžeme přesně určit periodicitu 

dárcovství. Pokud však spojíme procentuální část „několikrát do roka“ + „1-2x ročně“ 

získáme 55,55 % , tj. většina respondentů v průběhu roku přispěje několikrát. Nehledě 

na dárce, kteří přispívají pravidelně každý měsíc. Viz graf níže. 

 

 

http://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=38026#otz640878
http://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=38026#otz640887
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8. Na jaký účel přispíváte nejčastěji? (možné označit více odpovědí) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených 
odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní. 

Z níže uvedených dat lze konstatovat, že sbírky na prevenci a léčbu nemocí jsou 

na prvním místě, co se týče zájmu dárců o darování příspěvků. Následují příspěvky 

pro ohrožené a hendikepované děti a sbírky související s odstraněním následků 

přírodních katastrof – obě sbírky dosáhly stejného počtu. Do další, přibližně stejné 

skupiny pak patří sbírky na zvyšování životní úrovně v rozvojových zemích, na pomoc 

hendikepovaným lidem a na pomoc ohroženým skupinám lidí (např. důchodci 

či bezdomovci). Další, přibližně stejnou skupinu dárců tvoří příspěvky týkající se zvířat: 

sbírky na ohrožená, opuštěná a týraná zvířata a následně příspěvky na výcvik vodících, 

asistenčních zvířat. Poslední, nezanedbatelnou skupinu tvoří příspěvky na pomoc 

obětem válečných konfliktů. Ostatní příspěvky, resp. typy dárcovství jsou proti výše 

jmenovaným zanedbatelné. 
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9. Přispíváte na charitu častěji v rámci ČR nebo do zahraničí? (označte 
pouze jednu odpověď) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Z uvedených dat a grafu lze konstatovat, že většina respondentů nejčastěji 

věnuje dary v rámci České republiky. Druhou početnou skupinou jsou respondenti, kteří 

nehledí na to, zda jde o cizinu nebo domácí půdu. Poslední část tvoří dárci, kteří častěji 

přispívají do ciziny. 

 10. Jaký typ charitativní akce ve Vás budí největší důvěru? (oznámkujte 
čísly od 1 do 6, přičemž 1=nejdůvěryhodnější, 6=nejméně důvěryhodná akce; 
každou známku použijte pouze jednou!) 

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit 

jedinečné pořadí. 

První z otázek, která respondentům dělala potíže. Otázka byla postavena tak, aby 

respondenti oznámkovali typ akce. Měli použít každou známku pouze jednou, protože 

cílem bylo zjistit důvěryhodnost jednotlivých typů akcí, tj. bylo nutné zjistit pořadí. Pár 

respondentů (cca 15) psalo v diskusi na internetových stránkách, že se jim nelíbí, 

že nemohou jednu známku použít víckrát. Cílem této otázky nebylo zjistit, že největší 

důvěru má např. akce Kuře anebo sbírka pod záštitou známé osoby nebo další akce, 

které by shodně získaly stejnou známku, a následně nejmenší důvěru má prodej 
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časopise či drobných předmětů opět se stejnou známkou, tj. nebylo cílem zjistit dva 

protipóly. Cílem otázky č. 10, 11 a 12 bylo zjistit pořadí. U těchto otázek se respondent 

musel jednoduše zamyslet a určit priority, musel odstupňovat typ akce „od nejlepší 

po nejhorší“. Jednalo se o otázku uzavřenou, jasně definovanou a přísně postavenou 

z výše popsaných důvodů. Nicméně, uvědomovala jsem si, že odpovědi nemusí 

obsahovat všechny typy akcí, tudíž bylo nabídnuto respondentovi, v případě, že 

ve výběru není akce, o které by rád něco napsal, aby typ akce „jiné“ rozepsal v otázce 

č. 16 – toto bylo dáno a vloženo čistě z technických důvodů, protože do otázek typu 

uzavřená po technické stránce dopisovat nelze. Toto bylo rovněž využito v otázce 11 

a 12. 

Pořadí Průměr.  
známka Typ akce 

1. 1,794 
celonárodní akce – sbírky (např. adventní koncerty, konto Paraple, 
sbírka „Kuře“, Tříkrálová sbírka, Sbírka pro světlušku, Člověk v 
tísni, Konto bariéry, Lékaři bez hranice apod.) 

2. 2,468 lokální sbírka pořádána Vám známou organizací (např. Vám známý 
útulek pro zvířata apod.) 

3. 3,014 lokální sbírka pořádaná církví 
4.  3,851 lokální sbírka pod záštitou veřejně známé osoby 
5. 4,78 JINÝ typ akce  
6. 5,092 pouliční prodej drobných předmětů, časopisů 

 

  

   
Z dat uvedených v tabulce lze konstatovat, že nejdůvěryhodnějšími akcemi 

s největší známkou jsou celonárodní akce, tj. akce, které zná (má nějaké povědomí) 

široká česká veřejnost. Jak jsem uvedla v této práci v části „média a charita“, např. akce 

Kuře je povědomá 89 % Čechům. Tato data více méně dokazují (navzdory tomu, že si 

to respondenti neuvědomují), že právě nejvíce medializované akce, vzbuzují 

(podvědomě) u člověka největší důvěru. K tomuto tématu se ještě dostanu v souvislosti 

s vyhodnocením otázky č. 11. Další nejvíce důvěryhodnou akcí jsou sbírky pořádané 

známou organizací. Následuje lokální sbírka pořádaná církví, lokální sbírka pod záštitou 

veřejné osoby (je na čtvrtém místě, což opět dokládá, že marketing hraje významnou 

roli při charitativní činnosti). Následuje odpověď typu „jiné“ -  většina respondentů 

políčko nevyplnilo, nebylo povinné, nicméně ty co tuto odpověď vyplnili, uvedli jako 

jiný typ například jednorázové charitativní akce typu festival či koncert, nebo prodej 

uměleckých děl (dospělých, dětí) či šatů apod., anebo dopisem zaslané obrázky či 

pohlednice s příběhem potřebného a konkrétním účelem sbírky anebo darování krve či 
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krevní plazmy nebo darování oblečení vybrané charitě. Jako nejméně důvěryhodné akce 

(známkou č. 5,098), označili respondenti akce typu prodeje pouličních předmětů či 

časopisů. 

11. Na základě čeho se rozhodujete přispět na charitu? (oznámkujte čísly od 
1 do 7, přičemž 1=nejčastěji na základě, 7=nejméně často na základě ... každou 
známku použijte pouze jednou!) 

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit 

jedinečné pořadí. 

Další otázka typu, kde respondenti museli hodně popřemýšlet a oznámkovat 

jednotlivé odpovědi podle svých preferencí a následně v otázce č. 16 popřípadě vyplnit 

odpověď typu „jiné“. 

  

Pořadí Průměr.  
známka Na základě čeho se respondent rozhoduje přispět na charitu 

1. 2,752 z vlastní iniciativy (nezaložené na marketingové akci) 
2. 2,865 na základě informací od přátel či známých 

3. 2,929 na základě informací zveřejněných v médiích (TV, rozhlas, 
periodický tisk) 

4. 4,05 na základě jiných informací zveřejněných na Internetu 
5. 4,979 na základě informací zaslaných elektronickou poštou 
6. 5,149 JINÉ 
7. 5,277 na základě dopisu zaslaného poštou 

Z výše uvedených dat lze konstatovat, že na prvním místě, co se týče 

rozhodování respondenta související s pomocí potřebným, je jeho vlastní iniciativa, jeho 

vlastní úsudek. V zápětí jsou to informace od přátel či známých. „Až“ na třetím místě, 

i když se známkou téměř totožnou, jsou právě média. Následuje internet spolu 

s elektronickou poštou. V rámci typu odpovědi „jiné“ respondenti uvedli např. 

informační stánek související s charitativní akcí na nějakém festivalu či koncertu, dále 

například na základě oslovení na ulici anebo upoutávkou v nemocnici či jiném 

podobném zařízení. Na posledním místě v rámci rozhodování jednotlivce v otázce 

přispět/nepřispět potřebným je dopis, který najde oslovený ve schránce. 

V žádném případě nechci zpochybňovat odpovědi dotázaných. Nicméně, ráda 

bych zde uvedla zjištění, která prezentuje Dr. Musil ve své práci „Úvod do s ociální 

a masové komunikace“ v souvislosti s výzkumem reklamy. Kromě toho, že roste 

přesycenost televizní reklamou, uvádí na straně 24 zmíněného textu následující: 
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„Ovlivnění reklamou připouští v těchto průzkumech jen něco málo přes čtvrtinu 

dotázaných. Tento údaj je však podle odborníků nutné brát se značnou rezervou: „Část 

lidí si zřejmě neuvědomuje, že nakupuje kvůli reklamě, protože mnoho impulzů na ně 

působí podvědomě, a část si to navíc ani nikdy nepřipustí“ (Vysekalová). Účinky 

reklamy připouštějí mnohem více ženy: „Podceňování reklamního vlivu se týká 

především mužů, protože ti přece mají vlastní rozum“ (ředitel TNS Factum Jan 

Herzmann)“. Tato práce se netýká reklamy obecně. Ale výše uvedený fakt má 

vypovídající hodnotu i pro vlastní průzkum. Je nutné si uvědomit, že hodně lidí si vůbec 

neuvědomuje nebo nepřipouští, že by první impuls pro jejich jednání mohl vzejít právě 

z médií. Na druhém místě respondenti uvedli „informace od známých či přátel“. Když 

se nad tím zamyslíme a půjdeme do hloubky, vyvstane otázka, odkud mají tyto 

informace přátelé, známí. Jak jsem uvedla výše, cílem není zpochybňovat odpovědi 

respondentů. Je ovšem nutné se podívat na věc ze všech úhlů pohledu. 

12. Které médium na Vás při tomto rozhodování působí nejsilněji? 
(oznámkujte čísly od 1 do 5, přičemž 1=nejsilněji, 5=nejméně; každou známku 
použijte pouze jednou!) 

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit 

jedinečné pořadí. 

Tato otázka je poslední z otázek, u k teré museli respondenti oznámkovat 

jednotlivé odpovědi, a tak určit preference a vytvořit pořadí. 

Pořadí Průměr.  
známka Jaké médium působí v rozhodování na respondenta nejsilněji 

1. 2,227 TV 
2. 2,78 periodický tisk (noviny, časopisy) 
3. 3,085 Internet (sociální sítě, hromadný e-mail, apod.) 
4. 3,121 rozhlas 
5. 3,787 JINÉ - jaký jiný typ média? vlastními slovy popište 
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Pokud navážeme na předchozí odpověď a zaměříme se na respondenty, kteří 

tedy vzali v potaz, že je média při rozhodování ovlivňují, tak na prvním místě je to 

jednoznačně televize a na „paty ji šlape“ periodický tisk. Na třetím místě je to internet 

a na čtvrtém rozhlas. Otázka zněla „Jaké médium na Vás při tomto rozhodování působí 

nejsilněji“. Přesto se našli tací respondenti, kteří v typu odpovědi „jiné“ uvedli 

například doporučení od svého známého a přátel nebo dopis ve schránce apod.  

 
 Domnívám se, že jak otázka č. 11 tak i otázka č. 12 více méně potvrzují 

výsledky z výzkumu „Dárcovství v číslech“, který jsme si popsali v kapitole 2.2. 

Z výsledků výzkumu paní Řežuchové vyplynulo, že nejčastějším zdrojem informací 

jsou média (32,1 %, z toho TV patřilo 22,1 %), vzápětí je to kontakt s členem 

organizace (21,8 %) a na třetím místě jsou to přátelé a příbuzní (14,7 %). I když 

ve vlastním výzkumu byly otázky položeny jinak, zdroj informací s nimi bezesporu 

souvisí.  

13. Proč na Vás výše označené médium působí nejsilněji? (vypište vlastními 
slovy) 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 

Tato otázka byla volná. Respondenti měli vlastními slovy popsat, proč na ně 

dané médium působí nejsilněji. Odpovědi se ve velké míře shodují s informacemi 

uvedenými v teoretické části této práce. Vítězí opět televize a následující odpovědi: 

vizualizace, efekt působení přenosu zvuku a obrazu se stručným sdělením, obraz 

rozsahu škod a trpících. Vizuální vnímání, jedná se o zprostředkování informace 

obrazem i zvukem, protože v TV je vidět a slyšet konkrétního postiženého (člověk, dítě, 

zvíře,…). Opět vizuální zobrazení dané problematiky, důvěryhodnost České televize 

a známých osobností, které se angažují a také projevy donátorů či organizátorů 

charitativních akcí. Kombinace obrazu a mluveného slova je rozhodující. Koncerty, 

velké mediální charitativní akce v televizi považuje hodně respondentů za důvěryhodné. 

V této souvislosti respondenti dále uvedli, že si informace o vybraných finančních 

prostředcích a jejich dalším využití následně ověřují na internetu. Hned vzápětí je to 

periodický tisk, v němž informace, komentáře a obrazová reklama na jedince určitým 

způsobem účinkují či působí, opět následuje ověřování si těchto informací na internetu 

resp. přímo na stránkách jednotlivých nadací či sbírek apod. Velká část respondentů 

uvedla, že je pro ně důležitý osobní kontakt s osobou, která v dané organizaci pracuje 
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anebo informace (doporučení) od přátel a známých. Samozřejmě byli i takoví 

respondenti, kteří uvedli, že je média v žádném případě neovlivňují. Že se rozhodují dle 

svých pocitů a vlastních zkušeností a informací. Otázkou zůstává, na základě čeho 

u nich ty pocity vznikají nebo kde informace získávají. 

V této souvislosti mě zaujaly odpovědi související s periodickým tiskem a v nich 

zveřejněné reklamy týkající se charitativních akcí. Více méně potvrzují výsledky 

výzkumu, který si v roce 2012 nechala zpracovat Unie vydavatelů, která jej rovněž 

zveřejnila na svých webových stránkách. Název výzkumu zněl „Síla tiskové reklamy: 

„Měření efektivity printu v ČR“ 

(viz http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/1022.pdf) a byl zpracován pomocí nové 

metody měření, tzv. Starch Metrix. Výzkum se zaměřil na jednotlivé produkty a jejich 

reklamu v periodickém tisku (četnost reklamy). Měření potvrdilo přímou souvislost 

resp. vliv této reklamy na nakupování reklamovaných výrobků. I když se jedná 

o výzkum týkající se reklam na výrobky, lze konstatovat, že „podobný“ vliv může mít 

reklama cílená na jiné skupiny obyvatel např. právě v souvislosti s charitativní akcí. 

Ze zjištěných dat lze konstatovat, že televize díky obrazu a zvuku, tj. díky svému 

obrovskému působení na emoce tj. pocity lidí, dokáže jejich chování ovlivnit (nehledě 

na to, o jaké oblasti mluvíme). 

 14. Jakým způsobem nejčastěji přispíváte na charitu? (možné označit více 
odpovědí) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených 

odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní. 

Cílem této otázky bylo potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že nová elektronická 

média, resp. jejich propojení, umožňuje lidem aktivně se zapojovat i do charitativní 

činnosti. Navzdory tomu, že česká veřejnost zůstává věrná bankovním převodů, 

fenomén zvaný DMS zvítězil. V rámci statě, ve které jsem službu dárcovské DMS 

popisovala a následně ji věnovala pozornost v souvislosti se sledovanými projekty, 

potvrdila tato otázka aktuální trend, tj. že rok od roku obliba DMS v pojetí české 

veřejnosti roste a využívá ji čím dál tím víc lidí. Následuje již zmíněný bankovní 

převod, materiální pomoc resp. poskytnutí věcných darů, dále pak následuje vhození 

hotovosti do pokladničky, zakoupením vstupenky na kulturní nebo sportovní akci 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/1022.pdf
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a nezanedbatelné číslo představuje i přímá pomoc potřebnému rovnou na ulici. Ostatní 

formy podpory jsou proti „vítězům“ zanedbatelné. 
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  15. Zaznamenal/a jste někdy v médiích informace o podvodné charitativní 
sbírce či o zneužití vybraných peněz? (označte pouze jednu odpověď) 

  Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jedná se opět o zásadní otázku ve vztahu k médiím a jejich působení 

na rozhodování jednotlivce v charitativní pomoci potřebným. Uvedená data potvrzují, 

že zejména NEGATIVNÍ informace zveřejněná médiem, můžou mít velký vliv 

na rozhodování, v tomto případě, jestli dotyčný přispěje nebo nepřispěje na charitu. 

Z uvedených dat vyplývá, že lidé nepřestanou přispívat na charitu obecně, ale „pouze 

a jen“ na sbírku, která byla negativním způsobem médiem prezentována.  

 16. Sem můžete doplnit odpovědi typu "JINÉ" na otázky č. 10, 11 a 12. 

V případě, že nechcete odpovědět, napište do textu prosím X 

„Povinná“ otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy. 
 Jak jsem již uvedla při popisování a vysvětlování otázky č. 10, tato otázka byla 

do dotazníku vložena čistě z technických důvodů, jelikož otázka č. 10, 11 a 12 byly 

otázkami uzavřenými a nedalo se do nich dopisovat. Nicméně, nechtěla jsem 

respondentovi vzít možnost vyjádřit se v případě, že má zkušenosti s jiným typem akce, 

s jiným způsobem rozhodování apod. Proto musela být tato otázka vložena samostatně, 
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jelikož do těch původních tří nebylo možné dopisovat, protože u nich byly rozhodující 

preference a výsledné pořadí. 

17. Co Vás může odradit/odrazuje od přispění na charitativní akci? (možné 
označit více odpovědí). 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených 

odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní. 

Otázka, kterou museli vyplnit všichni respondenti: jak ti, co přispívají resp. 

přispěli na charitu, tak i ti, kteří na charitu nepřispívají. Tato otázka měla zjistit, co je 

tou hlavní brzdou ve vztahu dárce/nedárce a charita. Na prvním místě jsou to 

nedůvěryhodnost systému, zejména nedostatek informací zejména o použití nasbíraných 

peněz. Touto otázkou byly rovněž myšleny otázky související s podpůrnými náklady 

charitativní akce (nějaké dárky či občerstvení apod., které hodně lidí v souvislosti 

s charitou odsuzuje). Druhou skupinu podobnou počtem tvoří nedostatek financí 

a informace v médiích o podvodných sbírkách a jejich zneužití. Na posledním místě je 

to pak nedostatek času.  
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2.2 Souhrnné informace získané z dotazníkového šetření 

 V úvodu praktické části jsem vymezila okruhy otázek, na které výzkum hledal 

odpověď a také odpovědi na hypotézy, které měl výzkum potvrdit nebo vyvrátit. 

První okruh otázek se týkal pozitivního vlivu médií na jednotlivce a vytipování 

resp. zjištění, které médium je v tomto směru nejsilnější resp. nejvlivnější. Data 

potvrzují, že média hrají významnou roli v procesu rozhodování v charitativní pomoci 

potřebným. Podle výsledné známky vychází médiím třetí místo, jejich známka je jen 

malinko odlišná od prvních dvou: od vlastního úsudku a doporučení přátel. Ve všech 

třech případech mluvíme o známce necelých 3, tj. známka „dobrá“. Je však nutné 

připomenout, že v těchto výsledcích není započítán „faktor nevědomosti“, který byl 

podrobně popsán v souvislosti s otázkou číslo 11 „Na základě čeho se rozhodujete 

přispět na charitu?“. Jedná se o fakt zjištěný při výzkumech týkající se působení 

reklamy na chování spotřebitele při nakupování, přičemž zákazníci, kteří tvrdí, že se 

jich v žádném případě reklama nedotýká, si jednoduše vůbec neuvědomují, že nakupují 

podvědomě právě na základě reklamy. Toto se samozřejmě dá přenést do jakékoliv 

oblasti působení médií na jedince, i když o hloubce tohoto vlivu resp. účinku se nadále 

vedou diskuse. Co se týče média, které nejvíce působí na rozhodování, z průzkumu 

vyšla vítězně televize, protože díky zvuku ale zejména obrazu silně působí na emoce 

člověka, a tím dokáže jeho jednání přímo ovlivnit. 

Druhý okruh otázek se snažil zjistit, která forma pomoci je u české veřejnosti 

nejoblíbenější. První místo patří jednoznačně dárcovské SMS nebo-li DMS. Češi ale 

i nadále zůstávají věrni tradičním způsobům, tj. bankovnímu převodu, následuje 

materiální pomoc, vhození hotovosti do pokladniček a přímá pomoc potřebnému rovnou 

na ulici.  

Poslední okruh otázek se zaměřil na negativní vliv médií v procesu rozhodování 

jednotlivce pomoci potřebným. Zjištěná data ukázala, že negativní zpráva zveřejněná 

v médiích týkající se například zpronevěry vysbíraných peněz nebo nedůvěryhodnosti 

osob provádějících sbírku, má přímý vliv na rozhodování. Z dárce se díky takovým 

zprávám stává nedárce, a to v souvislosti s danou charitativní akcí. Nedůvěryhodnost se 

výlučně vztahuje k negativně mediálně prezentovanému charitativnímu projektu 

či organizaci. 
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Ze zjištěných dat lze konstatovat, že média dokážou ovlivnit člověka jak 

pozitivně tak negativně. Pozitivně tak, že na základě mediální prezentace zobrazující 

utrpení a bolest poškozených anebo mediálně pozitivně prezentované jakékoliv 

charitativní činnosti, se člověk dokáže v daném okamžiku rozhodnout a pomoc ihned 

poskytnout. Takové jednání mu umožňují zejména nová elektronická média, již 

několikrát zmiňovaná dárcovská DMS ale také internet resp. internetové bankovnictví, 

díky němuž dárce nemusí osobně chodit do své banky, ale může bankovní příkaz poslat 

z klidného prostředí svého domova. Negativně dokážou média ovlivnit člověka tak, že 

na základě zprávy „pomlouvající“ sbírku nebo organizaci samotnou, se z dárce nakonec 

stane nedárce té konkrétní sbírky, nikoliv nedárce v obecném smyslu slova. 
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Závěr 

 Práce si kladla za cíl ukázat spojitost mezi prostředky komunikace, procesem 

komunikace a kulturou resp. vývojem dané společnosti. Práce chtěla ukázat propojení 

a vzájemné působení prostředků komunikace s chováním jednotlivce, tj. vzájemnou 

interakci, mezi prostředky komunikace, procesem komunikace a vývojem společnosti. 

Vzhledem ke skutečnosti, že média jsou prostředky komunikace, práce si také kladla 

za cíl upozornit na jejich význam a roli ve společnosti a jejich působení na chování 

jedince.  

 Odborná literatura věnuje velkou pozornost vlivu médií na děti a mládež 

v souvislosti s vysíláním agresivních a násilných pořadů v televizi. Bylo provedeno 

hodně kvalitních výzkumů (nejenom v Americe, ale i v Evropě), které potvrzují 

hypotézu, že několikahodinové sledování násilných pořadů dnes a denně v televizi, 

dokáže negativně ovlivnit chování mladého člověka nikoliv pouze v určité době, kdy 

dané pořady v televizi sleduje, ale s velkými negativními důsledky i do budoucna. Dítě, 

které je pravidelně vystaveno takovýmto pořadům, ztrácí kontakt s realitou (např. okolní 

svět vidí mnohem horší, než ve skutečnosti opravdu je), a při řešení svých problémů 

postupuje podobně ne-li stejně jako jeho hrdinové z televize. Toto je potvrzeno mnoha 

výzkumy i psychologickými studiemi. Cílem této práce nebylo zpochybnit tyto 

výzkumy či studie, ani se jim podrobně věnovat. Cílem práce bylo na příkladu 

charitativní činnosti zjistit, jestli média hrají nějakou roli při rozhodování jednotlivce 

pomoci potřebným a jak velká je tato jejich úloha.  

 Z práce jednoznačně vyplývá, že média a charita jdou ruku v ruce a sledují 

společný cíl. Navzdory marketingovým prezentacím a různým průvodním reklamám či 

programům, prvotní cíl, tj. pomoci potřebným, zůstává na prvním místě. Díky médiím 

se o charitativních akcích dovídá čím dál tím větší počet lidí. A díky propojení 

elektronických médií, může dárce bez problémů pomáhat z pohodlí svého domova. 

Postačí mu k tomu pouze mobilní telefon. Pomoci potřebným nikdy nebylo snazší 

a rychlejší, a to nikoliv pouze a jen v rámci české společnosti, ale všude ve světě tam, 

kde je pomoc v danou chvíli nejžádanější.  

 Vlastní průzkum veřejného mínění formou dotazníkového šetření potvrdil, že 

média jsou základním zdrojem informací a jejich vliv na rozhodování jednotlivce je 

nezanedbatelný, naopak, je výrazný. Nicméně je nutné zdůraznit, že na prvním místě 
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v rámci rozhodování pomoci potřebným hraje nejvýznamnější roli vlastní úsudek resp. 

vlastní zkušenost a následně doporučení od přátel a známých. Nejvlivnějším médiem je 

televize, díky své schopnosti působit na zrak a tedy na emoce člověka. Tím vládne 

nad ostatními médii, protože vidět utrpení postiženého (dítě, zvíře, dospělí) „v přímém 

přenosu“ příjemce nutí k zamyšlení a následně k aktivitě. Televize je považována 

za nejdůvěryhodnější zdroj informací, i proto ji patří z médií první místo.  

 Čas od času se objeví negativní zpráva v médiích o zpronevěře sbírky, 

o nedůvěryhodnosti lidí, kteří sbírku na ulici provádí, o nedůvěryhodnosti samotné 

organizace, která sbírku pořádá apod. Tyto informace ovlivňují dárce natolik, že se 

rozhodnou na tu danou sbírku již dál nepřispívat. Na druhé straně tito dárci 

na dárcovství a pomoc jako takovou nezanevřou, pomáhají dál třeba jiným způsobem, 

což dokládá i přední místo České republiky v dárcovství v rámci střední a východní 

Evropy. Z výsledků průzkumů (popsaných v této práci i z vlastního) lze konstatovat, že 

česká společnost není lhostejná vůči utrpení cizích lidí a  pomoc potřebným vnímá jako 

svou morální povinnost. 

 Ze závěrů diplomové práce lze odvozovat, že média a charita si dokážou 

vypomoci v pravém smyslu slova. Každý z aktérů je spokojen: médium, které pomáhá 

a tím se prezentuje v pozitivním smyslu slova na veřejnosti a získává tak kladné body 

(obrazně řečeno), charitativní organizace či nadace, která vysbírá finance na pomoc 

potřebným a svou vlastní činnost tudíž její existence neztrácí na smysluplnosti, dále 

dárce, který má dobrý pocit z toho, že pomohl a přispěl na dobrou věc, tj. k obecnému 

dobru, a konečně sám potřebný, ke kterému celý ten proces směřuje. Ten je obdarován 

včas a  hlavně „dárkem, který je mu ušit na míru“. Jestli je tento model v české 

společnosti všeobecně platný a fungující, je téma, které by mohlo být námětem pro další 

diplomovou práci. 
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http://image.tn.nova.cz/media/document/1605389.pdf 
 
 
B) Články 
 
 
http://www.halik.cz/clanky/media_nabozenstvi_nasi_doby.php; 20.3.2112 
 
http://www.novinky.cz/kultura/326913-do-kontrolnich-rad-ceske-televize-a-
rozhlasu-chce-temer-stovka-lidi.html; 6.2.2014 
  
http://blisty.cz/art/55795.html; 3.12.2010 
 
http://dialog.ihned.cz/c3-34062720-060000_d-34062720-060000_d-34062720-
kdopak-nevi-co-je-verejny-zajem; 9.2.2009 
 
http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Postmodern%C3%AD_spole%C4%8Dnost, 13.6.2010 
 

http://nb.vse.cz/kfil/elogos/ethics/hemelik_marek_prop.pdf
http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/1022.pdf
http://www.ceskenesvedomi.cz/wp-content/uploads/Medialni%20revoluce%20-%20Jan%20Simkanic.pdf
http://www.ceskenesvedomi.cz/wp-content/uploads/Medialni%20revoluce%20-%20Jan%20Simkanic.pdf
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vybrane_poznatky_z_publikace_is_2013/$File/info_spol_2013_info.pdf
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vybrane_poznatky_z_publikace_is_2013/$File/info_spol_2013_info.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/press/2698.pdf
http://www.e-polis.cz/nezarazene-clanky/95-cenzura-v-ceskem-tisku-od-habsburku-do-roku-1939.html
http://www.e-polis.cz/nezarazene-clanky/95-cenzura-v-ceskem-tisku-od-habsburku-do-roku-1939.html
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/cl-20-charitativni-a-dobrocinna-cinnost/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/cl-20-charitativni-a-dobrocinna-cinnost/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/charitativni-osvetove-humanitarni-a-sbirkove-kampane/kriteria-podpory-a-formulare/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/charitativni-osvetove-humanitarni-a-sbirkove-kampane/kriteria-podpory-a-formulare/
http://image.tn.nova.cz/media/document/1605389.pdf
http://www.halik.cz/clanky/media_nabozenstvi_nasi_doby.php
http://www.novinky.cz/kultura/326913-do-kontrolnich-rad-ceske-televize-a-rozhlasu-chce-temer-stovka-lidi.html
http://www.novinky.cz/kultura/326913-do-kontrolnich-rad-ceske-televize-a-rozhlasu-chce-temer-stovka-lidi.html
http://blisty.cz/art/55795.html
http://dialog.ihned.cz/c3-34062720-060000_d-34062720-060000_d-34062720-kdopak-nevi-co-je-verejny-zajem
http://dialog.ihned.cz/c3-34062720-060000_d-34062720-060000_d-34062720-kdopak-nevi-co-je-verejny-zajem
http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Postmodern%C3%AD_spole%C4%8Dnost
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http://www.penize.cz/spotrebitel/277006-ciste-svedomi-za-charitu-nadace-nejsou-
moralni-pracky-penez, 7.2.2013 

 
http://www.mediainfo.cz/clanky/neni-charita-jako-charita/, 21.11.2013 
 
http://www.slideshare.net/pavelsima1/zklady-pr-a-marketingu, 4.2.2013 

http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/82722-tipnete-si-kolik-cechu-nepouziva-mobilni-
telefon/, 28.11.2013 

http://www.mediaguru.cz/2013/01/evropou-se-siri-uspesna-pro-bono-
kampan/#.Uo9eI8RyE1I, 30.1.2013 

http://www.mediaguru.cz/aktuality/na-ct-budou-pocasi-hlasit-lidi-bez-domova/, 
22.11.2013 

 
http://www.blisty.cz/art/25385.html, 12.10.2005 
 
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=390&lst=107, 30.9.2011 
 
http://www.mediaguru.cz/2014/01/noviny-maji-ve-svem-kodu-zapsano-ze-nepreziji, 
23.1.2014 
 
http://ihned.cz/c3-34062720-000000_d-34062720-000000_d-34062720-YJelin_d-
kdopak-nevi-co-je-verejny-zajem, 9.2.2009 
 
 
 
C) Portály zabývající se médii 

 
 

www.mediaguru.cz 
 
http://www.stemmark.cz/tag/media/ 
 
http://www.rpm.fss.muni.cz/ 
 
http://www.median.cz/?lang=cs&page=1&sub=9 
 
http://cvvm.soc.cas.cz/media/ 
 
http://www.mediasetbox.cz/cs/uzitecne-informace/historicky-vyvoj-medii/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.penize.cz/spotrebitel/277006-ciste-svedomi-za-charitu-nadace-nejsou-moralni-pracky-penez
http://www.penize.cz/spotrebitel/277006-ciste-svedomi-za-charitu-nadace-nejsou-moralni-pracky-penez
http://www.mediainfo.cz/clanky/neni-charita-jako-charita/
http://www.slideshare.net/pavelsima1/zklady-pr-a-marketingu,%204.2.2013
http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/82722-tipnete-si-kolik-cechu-nepouziva-mobilni-telefon/
http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/82722-tipnete-si-kolik-cechu-nepouziva-mobilni-telefon/
http://www.mediaguru.cz/2013/01/evropou-se-siri-uspesna-pro-bono-kampan/#.Uo9eI8RyE1I
http://www.mediaguru.cz/2013/01/evropou-se-siri-uspesna-pro-bono-kampan/#.Uo9eI8RyE1I
http://www.mediaguru.cz/aktuality/na-ct-budou-pocasi-hlasit-lidi-bez-domova/
http://www.blisty.cz/art/25385.html
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=390&lst=107
http://www.mediaguru.cz/2014/01/noviny-maji-ve-svem-kodu-zapsano-ze-nepreziji
http://ihned.cz/c3-34062720-000000_d-34062720-000000_d-34062720-YJelin_d-kdopak-nevi-co-je-verejny-zajem
http://ihned.cz/c3-34062720-000000_d-34062720-000000_d-34062720-YJelin_d-kdopak-nevi-co-je-verejny-zajem
http://www.mediaguru.cz/
http://www.stemmark.cz/tag/media/
http://www.rpm.fss.muni.cz/
http://www.median.cz/?lang=cs&page=1&sub=9
http://cvvm.soc.cas.cz/media/
http://www.mediasetbox.cz/cs/uzitecne-informace/historicky-vyvoj-medii/
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D) Informace o charitativních akcích (výsledky sbírek, přehledy) 
 
 
http://www.darcovskasms.cz/o-projektu-darcovska-sms/o-sluzbe-darcovska-

sms.html 
 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10548632723-pomozte-detem-
2013/21352216200/5965-milniky-z-historie/ 
 
http://www.pomoztedetem.cz/ 
 
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/charitativni-osvetove-humanitarni-a-sbirkove-
kampane/pomozte-detem/ 
 
http://svetluska.centrum.cz/pro.phtml 
 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10490832549-adventni-koncert-2013/7274-o-
projektu/ 
 
http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/ 
 
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/charitativni-osvetove-humanitarni-a-sbirkove-
kampane/kampane-2013/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.darcovskasms.cz/o-projektu-darcovska-sms/o-sluzbe-darcovska-sms.html
http://www.darcovskasms.cz/o-projektu-darcovska-sms/o-sluzbe-darcovska-sms.html
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10548632723-pomozte-detem-2013/21352216200/5965-milniky-z-historie/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10548632723-pomozte-detem-2013/21352216200/5965-milniky-z-historie/
http://www.pomoztedetem.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/charitativni-osvetove-humanitarni-a-sbirkove-kampane/pomozte-detem/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/charitativni-osvetove-humanitarni-a-sbirkove-kampane/pomozte-detem/
http://svetluska.centrum.cz/pro.phtml
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10490832549-adventni-koncert-2013/7274-o-projektu/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10490832549-adventni-koncert-2013/7274-o-projektu/
http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/charitativni-osvetove-humanitarni-a-sbirkove-kampane/kampane-2013/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/charitativni-osvetove-humanitarni-a-sbirkove-kampane/kampane-2013/
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Přílohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Příloha č. 1 
 
 
Statistický přehled o počtu odvysílaných hodin v rozhlase a televizi v ČR 

a podíl odvysílaných pořadů v % za období let 2011 a 2012 
 
 
 

26 - 16 Rozhlasové vysílání 

Ukazatel 2011 2012 
veřejnoprávní soukromé veřejnoprávní soukromé 

Rozhlasové vysílaní celkem 
(hod.) 152 630 776 721 177 961 1 082 859 
Podíl odvysílaných pořadů ( % )         
zpravodajské 7,6 7,6 11,4 7,4 
vzdělávací 2,3 0,9 1,9 1,0 
kulturně dramatické 2,6 0,8 2,3 1,0 
hudební 43,9 70,0 37,3 63,5 
sportovní 0,2 0,3 0,1 0,2 
zábavné 16,5 8,2 23,3 12,2 
publicistické 24,6 2,7 21,3 7,2 
reklamní 0,7 7,7 0,6 6,1 
ostatní nezařazení 1,6 1,8 1,8 1,4 
viz Statistická ročenka České republiky 2013, str. 707 

    
 
 

26 - 18 Televizní vysílání 

Ukazatel 2011 2012 
veřejnoprávní soukromé veřejnoprávní soukromé 

Televizní vysílaní celkem (hod.) 35 643 1 409 121 71 200 1 089 343 
Podíl odvysílaných pořadů ( % )         
zpravodajské 24,1 47,4 26,7 47,3 
vzdělávací 3,2 0,6 3,1 0,7 
dramatické 12,4 13,3 14,8 11,6 
hudební 3,2 4,8 1,8 5,6 
sportovní 23,5 2,1 24,5 5,5 
zábavné 9,9 6,4 9,0 6,7 
publicistické 7,1 1,0 5,9 2,0 
reklamní 1,7 4,7 0,6 6,1 
dokumentární 9,7 2,0 9,6 3,1 
ostatní nezařazení 5,2 17,7 4,0 11,4 
viz Statistická ročenka České republiky 2013, str. 708 

    



Příloha č. 2 
 
 
 

Statistický přehled o počtu výtisků (knih, časopisů a novin) za období 
2005 pro srovnání s obdobím 2009 až 2012 

 
 
 

Údaje jsou zjišťovány na základě došlých povinných výtisků do Národní knihovny 
v Praze. 
 

26 - 12 Noviny, časopisy a knihy 
Ukazatel 2005 2009 2010 2011 2012 
Noviny a časopisy (periodický tisk) 4 283 5 481 5 265 5 098 5 028 
v tom:           
deníky 116 123 122 125 110 
týdeníky 244 208 188 206 194 
čtrnáctideníky a měsíčníky 1 101 957 881 883 899 
ostatní časopisy 2 822 4 193 4 074 3 884 3 825 
Knihy (neperiodické publikace) 15 350 17 598 17 054 18 985 17 247 
z toho:           
beletrie 3 340 4 475 4 477 5 174 4 684 
dětské knihy 866 1 367 1 336 1 569 1 698 
školní učebnice 236 374 401 500 556 
vysokoškolská skripta a učebnice 1 540 1 115 1 135 1 096 966 
viz Statistická ročenka České republiky 2013, str. 705 
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Příloha č. 3 
 
Vážení respondenti,  
jmenuji se Jozefína Slabionová a jsem studentkou II. ročníku navazujícího 
magisterského studia oboru „Aplikovaná etika“ na Katolické teologické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze a p racuji na diplomové práci na téma „Úloha médií 
v rozhodování v charitativní pomoci potřebným“. 
Prosím vás o pravdivé zodpovězení následujících otázek v dotazníku, který se stane 
součástí této práce.  
 
Dotazník je zcela anonymní.  
Děkuji za Vaši ochotu a pomoc. 
 
 
A Údaje o respondentovi: 
 
 
1. Pohlaví  

 muž     žena 

 
2. Věk 
  
     18-29      46-59 
     30-45      60 a více  
   
 
 
3. Nejvyšší dosažené vzdělání 
 
     základní      VOŠ 
     vyučen/a      VŠ 
     SŠ 
  
   
4. Bydliště 
     venkov      město 
 
 
5. Současné povolání 
    
     studující      živnostník (OSVČ) 
     nezaměstnaný     důchodce 
     zaměstnanec     jiné 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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B Otázky pro respondenta: 
 
 
6. Přispěl/a jste nebo přispíváte na charitativní akce (činnost)? 
 
    ANO       NE 
 
 
Pokud jste odpověděli ANO, prosím, pokračujte otázkou č. 2. Pokud jste odpověděl 
NE, pokračujte prosím otázkou č. 11  
 
 
7. Jak často přispíváte na charitu? (označte pouze jednu odpověď) 
   
    pravidelně každý měsíc 
    několikrát do roka 
    1-2x ročně 
    přispěl/a jsem několikrát za život 
 
 
8.  Na jaký účel přispíváte nejčastěji? (možné označit více odpovědí) 
 
    na léčbu a prevenci závažných nemocí 

  na pomoc ohroženým a/nebo hendikepovaným dětem (mentálně, 
fyzicky, po úrazech) 

    na odstranění následků přírodních katastrof 
    obětem válečných konfliktů  
    na pomoc hendikepovaným lidem (mentálně, fyzicky, po úrazech) 
    na sociálně ohrožené lidi (bezdomovci, staří lidé apod.) 
    na ohrožená, opuštěná, týraná zvířata 
    na výcvik asistenčních psů, hipoterapii apod. 

  na zvýšení životní úrovně v rozvojových zemích (tj. včetně 
vzdělávání, vybavení a stavby škol, adopce na dálku) 

   NA JINÝ ÚČEL – vlastními slovy napište jaký? 
   
         
  
   
9. Přispíváte na charitu častěji v rámci ČR nebo do zahraničí? (označte pouze jednu 
odpověď) 
   

  v rámci ČR 
    do zahraničí 
    není to pro mě rozhodující 
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10.  Jaký typ charitativní akce ve Vás budí největší důvěru? (oznámkujte čísly od 1 
do 6, přičemž 1=nejdůvěryhodnější, 6=nejméně důvěryhodná akce; každou 
známku použijte pouze jednou!) 

 
       celonárodní akce / sbírky (např. adventní koncerty, konto 

Paraple, sbírka „Kuře“, Tříkrálová sbírka, sbírka pro Světlušku, 
Člověk v tísni, Konto bariéry, Lékaři bez hranic apod.) 

       lokální sbírka pořádaná církví 
       lokální sbírka pořádána Vám známou charitativní nebo 

neziskovou organizací (např. Vám známý útulek pro zvířata 
apod.) 

       lokální sbírka pořádaná pod záštitou veřejně známé osoby  
       prodej drobných předmětů, časopisů na ulici 
       JINÝ TYP  AKCE - vlastními slovy napište jaký? 
  
       
 

11. Na základě čeho (jakého podnětu) se rozhodujete přispět na charitu?  
(oznámkujte čísly od 1 do 8, přičemž 1=nejčastěji na základě, 8=nejméně často 
na základě ... každou známku použijte pouze jednou!) 

 
         na základě dopisu zaslaného klasickou poštou 

       na základě informací zveřejněných v médiích (TV zpravodajství, 
rozhlas, periodický tisk) 

         na základě informací zaslaných elektronickou poštou (e-mailem) 
       na základě informací (zprávy, článku, inzerce) zveřejněných na 

Internetu 
         na základě informací od přátel či známých 

       na základě sledování např. charitativního / adventního koncertu 
v TV 

       z vlastní iniciativy, sám/a od sebe (tj. nezávisle na inzerci nebo 
na marketingové akci) 

      na základě JINÉHO PODNĚTU, z jiného důvodu: vlastními 
slovy napište na základě čeho? 

 
         
 
12. Které médium na Vás při tomto rozhodování působí nejsilněji? (oznámkujte 

čísly od 1 do 6, přičemž 1=nejsilněji, 6=nejméně; každou známku použijte 
pouze jednou!) 

       periodický tisk (noviny, časopisy) 
       rozhlas 
       televize 
       Internet (sociální sítě, hromadný e-mail, apod.) 
       letáky, velkoplošná inzerce (billboardy apod.) 
       JINÝ zdroj – vlastními slovy napište jaký? 
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13. Proč – z jakého důvodu na Vás výše označené médium působí nejsilněji? 
(vypište vlastními slovy) 
 
         
 
 
14. Jakým způsobem nejčastěji přispíváte na charitu? (možno označit více odpovědí) 
 
    jednorázovým bankovním převodem 

  trvalým příkazem na bankovní účet organizátora sbírky, neziskové 
organizace 

  do pokladničky (umístěné na určených místech nebo při sbírce na 
ulici) 

    zavoláním na call centrum 
    dárcovskou SMS (DMS) 

  platbou v hotovosti a zápisem na listinu se seznamem dárců 
(registrovaná sbírka) 

  poskytnutím hotovosti přímo na ulici potřebnému 
  poskytnutím věcných darů (jídlo, šaty, materiální pomoc) 
  zakoupením vstupenky na kulturní, sportovní nebo jinou veřejně 
přístupnou akci 

  JINÝM ZPŮSOBEM – vlastními slovy popište jakým? 
  
       

 
 
15. Zaznamenal/a jste někdy v médiích informace o podvodné charitativní sbírce 

nebo o zneužití vybraných peněz ze sbírky? (označte pouze jednu odpověď) 
 
    Nezaznamenal/a 

  ANO, zaznamenal/a, avšak neovlivnilo to moji ochotu přispívat na 
charitu. 

    ANO, zaznamenal/a, a proto bych na tu konkrétní sbírku nepřispěl/a 
  ANO, zaznamenal/a, a proto jsem přestal/a přispívat na charitu 
vůbec. 

 
 
16. Sem můžete doplnit odpověď typu JINÉ na otázky č. 10, 11 a 12. 
 
 Otázka vložena z čistě technických důvodů – viz odpověď v diplomové práci. 
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17. Co Vás může odradit/odrazuje od příspěvku na charitativní akci? (možné 
označit více odpovědí) 
  
    Nedostatek financí (sám/a nemám peněz nazbyt) 
    Nedostatek času, časová zaneprázdněnost 
    Nedůvěryhodnost akce, organizátora (např. nedostatek informací) 
    Nedůvěryhodnost osob provádějících sbírku 

  Informace v médiích o podvodných sbírkách, o zneužití sbírek 
(financí, materiální pomoci) apod. 

  JINÝ DŮVOD – vlastními slovy napište co? 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
    DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS  
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	Z výše uvedených dat lze konstatovat, že na prvním místě, co se týče rozhodování respondenta související s pomocí potřebným, je jeho vlastní iniciativa, jeho vlastní úsudek. V zápětí jsou to informace od přátel či známých. „Až“ na třetím místě, i když se známkou téměř totožnou, jsou právě média. Následuje internet spolu s elektronickou poštou. V rámci typu odpovědi „jiné“ respondenti uvedli např. informační stánek související s charitativní akcí na nějakém festivalu či koncertu, dále například na základě oslovení na ulici anebo upoutávkou v nemocnici či jiném podobném zařízení. Na posledním místě v rámci rozhodování jednotlivce v otázce přispět/nepřispět potřebným je dopis, který najde oslovený ve schránce.
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