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Abstrakt 

Papež František, který byl zvolen do funkce 13. března 2013 po nečekané 

rezignaci papeže Benedikta XVI., se během krátké doby díky svému chování  

a vystupování stal jednou z nejoblíbenějších světových osobností vůbec. K tomuto faktu 

značně přispěla i světová masová média, pro něž se stal velmi výraznou osobností, 

přičemž sám k této mediální komunikaci intenzivně přispívá. Pokračuje tak ve šlépějích 

svých předchůdců, kdy ke své prezentaci hojně využívá všech komunikačních kanálů 

této doby a již od svého nástupu spolupracuje se strategických týmem mediálních 

odborníků, kteří mu významně pomáhají. 

Tato diplomová práce s názvem „Mediální obraz papeže Františka v českých 

denících“ se snaží zachytit osobu papeže Františka i důvody jeho úspěchu a všeobecné 

oblíbenosti a zároveň nastínit, jakým způsobem je medializován i v naší republice, která 

se řadí mezi sekulární státy. Stěžejní část textu proto tvoří kvantitativní obsahová 

analýza, jejímž cílem je obsáhnout papežovu medializaci ve čtyřech nejčtenějších 

českých denících (MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny a deník Právo)  

a zkusit tak interpretovat jeho mediální obraz, který je těmito médii v české společnosti 

nastaven. 

 

 

Abstract 

Pope Francis, who was elected 13
th

 March, 2013 after the unexpected resignation 

of Pope Benedict XVI., became in a short time one of the world's most popular leaders 

ever because of his behavior and demeanor. Also world mass media played a big part in 



   

it as Pope Francis became a very important media personality. Also he contributed 

heavily to this fact by using the media intensively himself. He continues in the footsteps 

of his predecessors, he extensively uses all the media possibilities he can reach and 

since becoming the Pope he collaborates with a team of media experts who successfully 

help with his communication strategy. 

This master thesis titled "Media image of Pope Francis in Czech Daily Press“ 

and it attempts to capture the person of Pope Francis and the reasons for his success and 

general popularity and to outline how much medialized he actually is in our country, 

which ranks amongst the secularized states. The pivotal part of the text therefore 

constitutes of the quantitative content analysis, which focuses on the media coverage of 

the Pope in the four most widely read Czech Daily Press (MF Dnes, Lidové noviny, 

Hospodářské noviny and Právo) and thus try to interpret his media image, of how Czech 

society might perceive him. 
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Úvod 

Téma své diplomové práce, Mediální obraz papeže Františka v českých denících, 

jsem si vybrala především z osobního zájmu o tuto problematiku a postavu papeže, 

který svými činy dokazuje, že se jedná o zásadní osobnost světového dění. Papež 

František svým přístupem stoupá na oblíbenosti nejen v rámci katolické obce, ale i u 

ateistů, a proto mi přijde zajímavé zmapovat, jak se tento fenomén odráží i v českých 

médiích.  

Ve své diplomové práci představím nejen osobu papeže Františka, ale přiblížím  

i jeho předchůdce Jana Pavla II. a emeritního papeže Benedikta XVI. Důležitou kapitolu 

tvoří způsob komunikace papeže Františka a osob, které mu s touto komunikací 

pomáhají. Krátkou kapitolu věnuji i představení jeho poselství ke světovým dnům 

sdělovacích prostředků, které nastiňují papežův vztah k mediálnímu a digitálnímu světu. 

Praktickým cílem této práce pak je pomocí kvantitativní obsahové analýzy zmapovat 

medializaci osoby papeže Františka ve čtyřech nejčtenějších českých denících. Cílem 

práce je tak zjistit, jak moc a jakým způsobem o papeži Františkovi deníky informují  

a jakou důležitost jeho osobě přisuzují.  

Tato práce svým  způsobem navazuje na diplomovou práci Lukáše Seidla 

„Kamarádi na cestách: Mediální obraz papeže Jana Pavla II. a jeho poselství 

hromadným sdělovacím prostředkům“, ve které se celkem dopodrobna zabývá právě 

Františkovým předchůdcem, a v mnoha ohledech se proto na ní v této práci odkazuji. 

Zároveň bych ráda upozornila na větší množství internetových zdrojů, které je však 

způsobeno aktuálností mnohých témat v textu a ke kterým zatím odborná literatura 

schází, tedy není možné je zpracovat s pomocí jiných než internetových zdrojů. Snažila 

jsem se proto využívat zdroje seriózní a ověřené. Důležitým zdrojem mi tak, vedle 

jiných, byli především oficiální stránky Vatikánu www.vatican.va a jejich česká obdoba 

www.radiovaticana.cz. Zároveň jsem čerpala z velkého množství literatury o papeži 

Františkovi, ale vzhledem k počtu těchto publikací a duplikaci mnohých informací, jsem 

se tyto zdroje snažila spíše omezit. 

 

I přestože jsem se snažila co nejvíce dodržet původní návrh diplomové teze, při 

průběžném zpracování tématu se ukázalo, že bude oproti původnímu návrhu potřeba 

změnit strukturu, upravit kapitoly, jejich počet i pořadí. Zcela jsem vynechala kapitolu 

http://www.vatican.va/
http://www.radiovaticana.cz/
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„Vývoj katolické církve a médií“, kterou velmi přehledně popisuje ve své práci právě 

Lukáš Seidl, já pak toto téma shrnuji v druhé kapitole, kde popisuji mediální image 

obou předchůdců papeže Františka. Původní kapitolu o mediální image papeže 

Františka jsem se naopak rozhodla rozdělit do dvou větších kapitol, vzhledem k tomu, 

že se jedná o informačně rozsáhlé téma. Zároveň jsem lehce upravila i pořadí kapitol  

v praktické části práce. Věřím tak, že změny byly opodstatněné a aktuální podoba nabízí 

přehlednější a logičtější strukturu práce. 
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1 Papež František  

František, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio, se narodil dne 17. prosince 

1936 v argentinském Buenos Aires. Jeho prarodiče přišli se svým tehdy již dospělým 

synem do Argentiny s emigrující vlnou rolníků z italského Piemontu ke konci třicátých 

let. Později se jeho otec Mario Giuseppe Francesco seznámil se svou budoucí 

manželkou, dcerou Argentince a Italky z Piemontu, Regínou Marií Sívoro a postupně se 

jim narodilo pět dětí – 3 chlapci a dvě dcery – přičemž Jorge byl prvorozený syn. 

Bergoglio vyrůstal jako každý normální kluk té doby – bývalé učitelky ho 

popisují jako živého, ale dobrosrdečného chlapce. Byl dobrým žákem, ale nikdy na sebe 

neupozorňoval zvlášť mimořádnými výsledky. Jeho oblíbenými volnočasovými 

aktivitami byl poslech oper s matkou, sledování sportu s otcem, ale i tancování tanga.
1
 

Na střední škole studoval obor chemického technika, ale jeho pravý osud si ho vybral 

poměrně brzy. Již v 17 letech, během zpovědi v kostele San José de Flores, pochopil, že 

se stane knězem. I přes nesouhlas své matky vstoupil v 21 letech do Tovaryšstva 

Ježíšova a začal si tak plnit svůj sen stát se Jezuitou. Avšak dříve než se tak stalo, prošel 

si Bergoglio důležitou životní lekcí, která jej dle jeho vlastních slov ještě více přiblížila 

k Bohu. V době, kdy mu bylo dvacet let, ho stihlo velmi vážné infekční onemocnění, 

kvůli kterému přišel o část plic. Sám se ke své nemoci vyjádřil tak, že díky fyzické 

bolesti, kterou prožíval, byl schopen více porozumět utrpení Ježíše Krista, což vedlo  

k ještě většímu odhodlání nastoupit vyvolenou cestu v církvi. 

Následující léta se pak nesla především ve znamení vysokoškolského studia, 

kterému Bergoglio věnoval většinu svého času. Během své akademické dráhy se 

zabýval více obory a na fakultách Tovaryšstva Ježíšova v Chile a v Argentině 

vystudoval teologii, filozofii i sociální vědy. V této době, 13. prosince 1969, byl také po 

deseti letech od vstupu do řádu vysvěcen na kněze.
2
 Po vysvěcení odešel na krátké 

období do Španělska, kde získal důležité zahraniční zkušenosti. 

Po návratu zpět do Jižní Ameriky se stal profesorem teologie a rektorem Colégio 

Máximo v San Miguel v Buenos Aires. V sedmdesátých letech 20. století byl pak 

zvolen provinciálem argentinských jezuitů. Právě tato doba je v jeho životě považována 

za kontroverzní stín na jeho minulosti, neboť toho času panovala v Argentině tvrdá 

                                                 
1
 BIALLOWONS, Simon. František: papež z druhého konce světa. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. str. 78. 

ISBN 978-80-262-0461-9.  

 
2
 Tamtéž, str. 81 
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diktatura, proti které Bergoglio údajně dostatečně nevystupoval. Hlavním důvodem 

tohoto tvrzení jsou dva příběhy, jednak kauza spojená s vězněním dvou jeho spolubratří, 

k jejichž propuštění se dle názorů jeho kritiků zásadněji nevyjádřil a nenapomohl mu  

a v druhém případě jeho zavírání očí nad zmizením několika desítek tisíc lidí během 

této vojenské diktatury. „Bergoglio měl skutečně zbabělý postoj, pokud jde o hrůzné 

věci, jako byly třeba krádeže dětí. Říká, že o tom do roku 1985 nic nevěděl. Nestaví se 

tváří v tvář realitě a ani ho to nezajímá. Šlo mu jen o uchování jeho dobrého jména,  

o jeho ochranu. Nemůže však zabránit tomu, aby tyto okolnosti nepronikly na veřejnost. 

Zdejší lidé vědí, jak to bylo.“
3
 Takto popsala situaci Elena de la Cuadra, dcera 

významné argentinské aktivistky, která byla obětí takového únosu. Sám Bergoglio se 

k těmto kauzám dlouho nevyjadřoval, případně je dokonce odmítal, stejně jako mnoho 

jeho zastánců a příznivců, kteří ho naopak dlouhodobě obhajují. Až později se 

Bergoglio k tomuto období vyjádřil slovy: „Udělal jsem, co jsem – vzhledem ke svému 

stáří a svým několika známostem – udělat mohl, abych zmizelým pomohl.“
4
 I přes to 

však toto období v Bergogliově životě zůstává sporným bodem, který však nebyl 

důvodem k jeho nezvolení papežem, neboť svou oddanost církvi a službě prokázal 

chováním a ostatními dobrými činy během své dlouholeté služby. 

 

1.1 Bergogliovo působení v Buenos Aires 
 

Důležitou kapitolu ve Františkově životopisu tvoří období, které strávil v Buenos 

Aires a kde se v rámci svého působení vypracoval z pomocného biskupa až ke 

kardinálovi. Na pozici pomocného biskupa se dostal na základě výzvy tehdejšího 

kardinála Antonia Quarracina, který si ho povšiml během jeho působení v argentinské 

Cordóbě. Do pozice pomocného biskupa byl jmenován 20. května 1992. A jelikož se 

v této pozici skutečně osvědčil, jmenoval jej Quarracino již po roce služby generálním 

vikářem své diecéze. Zároveň, vzhledem ke Quarrancinovu zhoršujícímu se 

zdravotnímu stavu, byly podniknuty všechny kroky k tomu, aby se Bergoglio mohl stát 

co nejdříve biskupem s nástupnickým právem. 3. června 1997 se tak stalo a Bergoglio 

byl skutečně jmenován biskupem s nástupnickým právem. Nezůstal jím však dlouho  

                                                 
3
 Tamtéž, str. 84 

 
4
 Tamtéž, str. 84 

 



   

 

6 

  

a již za pár měsíců, po skonu Antonia Quarrancina, dne 28. února 1998 nastoupil na 

jeho místo arcibiskupa Buenos Aires.  

Jeho přístup v nové roli se však nikterak nezměnil, vyznával a praktikoval svou 

službu se stejnou pokorou a vstřícností k ostatním stejně jako předtím. Byl znám svou 

ochotou pomoci komukoliv, kdo pomoc zrovna potřeboval. „Vypráví se, že víckrát 

strávil noc u lůžka některého nemocného faráře a osobně mu posluhoval. Často 

navštěvoval farnosti své diecéze, aby povzbudil kněze a dal jim najevo, že jejich biskup 

jim je nablízku.“
5
 Svou skromnost a sociální cítění projevil i ve chvíli, kdy byl 21. února 

2001 papežem  Janem Pavlem II. jmenován kardinálem. Všechny své podporovatele, 

kteří mu chtěli přiletět poblahopřát přímo do Říma, poprosil, aby náklady spojené 

s cestou raději vynaložili na pomoc chudým a věnovali je některé charitě. Mj. stejně se 

zachoval i když byl o pár let později zvolen papežem.  

Jak se dalo předpokládat, ani role kardinála ho nikterak nezměnila. Věrný sám 

sobě, odmítl veškerá privilegia spojená s touto funkcí - odmítl bydlení v arcibiskupské 

rezidenci, pro svou dopravu i nadále využíval výhradně hromadné městské dopravy  

(„Téměř vždy jezdím metrem, protože je rychlejší, ale raději mám autobus, protože rád 

sleduji cestu.“
6
), kde se rád setkával s ostatními lidmi a často s nimi cestou diskutoval. 

Ani jeho oblečení nedoznalo žádné změny, stále nosil stejný jednoduchý kněžský oblek 

jako doposud.  

Ve své nové funkci se nebál výrazněji zasáhnout do aktuálního dění ve své zemi. 

Kvůli brutálním zásahům proti protestantům během ekonomické krize v Argentině 

v roce 2001 telefonicky požádal zástupce vlády a policii, aby se s tvrdými zásahy proti 

obyčejným občanům přestalo. Tímto krokem alespoň zmírnil průběh protestů. Svou 

kritikou argentinské ekonomiky a politiky si vůbec za svá léta kardinálského působení 

získal pár nepřátel, především z řad politiků. Ti se domnívali, že by se církev měla 

zdržovat komentářů této problematiky. Nicméně i přes tyto kauzy buenosaireská 

diecéze v čele s Bergogliem vyznávala spíše konzervativní způsob vedení. 

Z této kapitoly Bergogliova života bych ráda ještě zmínila jeho působení v čele 

Argentinské biskupské konference v letech 2005 – 2011, což dle médií rovněž mohlo 

přispět k jeho zvolení papežem, jelikož zde měl možnost se značně zviditelnit.  

                                                 
5 
GAETA, Saverio. Papež František: život a výzvy. 1. vyd. Praha: Paulínky, 2013. Víra a život. str. 33. 

ISBN 978-80-7450-097-8.  

 
6
 Tamtéž, str. 34 
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1.2 Zvolení papežem 
 

Pro nezasvěcené v papežské či církevní tématice může být překvapením,  

že Jorge Mario Bergoglio sehrál velmi důležitou roli již při konkláve v roce 2005 po 

smrti Jana Pavla II., kde byl nakonec zvolen Joseph Ratzinger, nyní emeritní papež 

Benedikt XVI. Krátce po smrti všemi oblíbeného Jana Pavla II. vypuklo velmi 

očekávané konkláve, při kterém si byli všichni vědomi velikého a nelehkého závazku 

nalézt odpovídajícího následníka Jana Pavla II. Od začátku byl jasným favoritem právě 

Joseph Ratzinger, do té doby jeden z nejbližších pomocníků Jana Pavla II., který byl 

rovněž děkanem kardinálského kolegia a také platil za nejlépe postavenou osobu 

v římské kurii. O to větší překvapení nastalo, když se v počátku hlasování kardinálů na 

druhém místě umístil právě Argentinec Bergoglio, který se sice za poslední léta díky 

svým aktivitám stal v těchto kruzích o něco známější, ale dle některých rozhodně nebyl 

považován za ideálního kandidáta na papeže. Určitá část kardinálů se obávala, že i přes 

to, že by se nemusel bát radikálnějších řešení v rámci církve, tak by mohl až přespříliš 

tíhnout k chudé vrstvě obyvatel. Další průběh tehdejšího konkláve se stal ještě 

zajímavějším ve chvíli, kdy ve druhém kole hlasování posílil jak Ratzinger, tak 

Bergoglio. Samotného Bergoglia však tento vývoj situace nejspíš překvapil ještě více 

než ostatní kardinály. Po nějaké době přiznal, že v té chvíli cítil velké břímě a zároveň 

ostych a stud, protože by mohl být hoden papežského stolce. Nicméně konkláve, které 

se z počátku jevilo tak, že proběhne bez větších zádrhelů, získalo neuvěřitelný rozměr 

právě díky rostoucí podpoře jihoamerického kardinála. Nakonec však, nejspíše 

z vlastního popudu Bergoglia, který zřejmě vyzval své podporovatele ke zvolení 

německého kardinála, byl za nového papeže zvolen Joseph Ratzinger, který si posléze 

vybral jméno Benedikt XVI.  

Zajímavé však je, že tento poměrně zásadní moment z konkláve roku 2005 

zjevně nezůstal lidem a především novinářům moc v paměti, protože ve chvíli, kdy 

Benedikt XVI. oznámil svou rezignaci z důvodu stáří a umožnil co nejdřívější konání 

nového konkláve, Bergoglio nefiguroval na žádných seznamech nejpravděpodobnějších 

kandidátů na nového papeže, a to ani v domovské Argentině. 

Konkláve započalo 12. března 2013 a všem bylo jasné, že církev potřebuje do 

svých řad nový svěží vítr, který ji posune vpřed, očistí ji v očích celé společnosti  

a dostane ji tak z posledních let plných skandálů a peripetií. Již v prvním kole hlasování 

bylo jisté, že původně proklamovaní hlavní kandidáti na papežský stolec nezískali tolik 
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hlasů, kolik se předpokládalo. Naopak Bergoglio byl ihned od začátku jedním z favoritů 

s největší podporou. Což se potvrdilo i v dalších kolech hlasování, kdy se na jeho stranu 

přiklonili i kardinálové ze Severní Ameriky a poté i kardinálové z Evropy, Afriky  

a Asie. Ačkoliv Bergoglio vždy působil spíše tiše a plaše a nikdy nebyl považován za 

velkého řečníka, zapůsobil evidentně na celé konkláve silným dojmem. Tak silným, že 

mu v posledním, čtvrtém, kole hlasování skutečně vynesl vítězství a on se tak po 

jednom jediném dni konkláve, 13. března 2013, stal 266. papežem římskokatolické 

církve.   

Minuty po svém zvolení přijal vůbec jako první papež jméno František, po 

zakladateli františkánského řádu a světci Františku z Assisi, který byl proslulý 

především díky svému blízkému vztahu k chudým. „Bergoglio tím od samého počátku 

chtěl dát zřetelně najevo, na co bude během svého pontifikátu nejvíce sázet. Vypořádat 

se s římskou okázalostí a rozmařilostí, jež tolik škodí obrazu prosté a k lidu obrácené 

církve.“
7
 Zajímavé rovněž je, že si zvolil jméno bez číslovky. Nejde však o jedinou 

premiéru, která se s novým papežem pojí. Papež František je první papež, který pochází 

z Latinské Ameriky a zároveň je vůbec prvním jezuitou v čele katolíků. Jeho zvolení je 

dle mnohých jasným signálem, že církev konečně bere na zřetel, že i jiné části světa  

a nejen Evropa, jsou zásadně důležité pro udržení a obnovu katolické církve.  

A především právě Jižní Amerika, kde žije celá polovina všech věřících katolíků, je 

velmi důležitou baštou Vatikánu. I proto se zdá volba jihoamerického papeže více než 

logická.  

 

I přes to, že nový papež může na laika působit jako člověk, který umožní 

radikální přeměnu církve, zůstává František v mnoha směrech konzervativní  

a věrný ustáleným církevním dogmatům. Proto bych chtěla alespoň stručně představit 

jeho názory na  určitá témata a směry a tím tak možná lépe nastínit, co církev 

v následujících letech během jeho pontifikátu čeká. 

 

                                                 
7
 ESCOBAR GOLDEROS, Mario. Papež František: muž modlitby. Praha: Mladá fronta, 2013. str. 105. 

ISBN 978-80-204-2995-7.  
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1.3 Hlavní politická a náboženská témata Františkova 
pontifikátu 
 

Papež František se k moci dostává ve chvíli, kdy církev stojí na jakémsi 

pomyslném rozcestí a je třeba, aby si vybrala další směr, jakým se chce vydat. Má za 

sebou sérii skandálů (viz kapitola 2.1.3 Benediktova rezignace), které značně podryly 

vnímání církve vně i uvnitř. Nejen kvůli tomu důvěra v církev společně s počty věřících 

neustále klesají, což je jeden z jejích největších nynějších problémů. V očích mnoha je 

církev na 21. století navíc příliš dogmatická a neflexibilní v některých otázkách, jako 

například homosexuální manželství, potraty, antikoncepce apod. V těchto otázkách 

zůstává názor církve i papeže víceméně neměnný vůči minulosti, nicméně František se  

i v tomto směru prokázal jako papež pro všechny, když prohlásil památnou větu: 

„Pokud je někdo gay a hledá Boha a má dobrou vůli, kdo jsem já, abych to soudil?“
8
.  

I přestože církev i nadále nesouhlasí se svazky této menšiny či adopcí dětí 

homosexuálními páry, František si tímto svým tolerantním výrokem získal alespoň 

částečnou přízeň poměrně početné skupiny. 

Avšak problémů, kterým nový papež musí čelit, je samozřejmě mnohem více. 

Dalším velkým tématem, které je pro Františka zásadní a v současné společenské situaci 

naprosto nezbytné, je mezináboženský dialog. Stejně jako jeho předchůdci pokračuje 

František v nastavené linii a jasně dává najevo, že dialog mezi náboženstvími skutečně 

patří mezi jeho priority. Své snahy dokazuje téměř na každé své zahraniční cestě, kdy 

vyhledává setkání s představiteli ostatních náboženství, jako příklad z poslední doby 

může sloužit jeho historické setkání s ruským patriarchou Kirillem, hlavou ruské 

pravoslavné církve, které se odehrálo v únoru 2016 (více viz 2.2.5 Papežovy zahraniční 

cesty). 

Jak bylo zmíněno v předchozích odstavcích a jak již z papežova zvoleného 

jména vyplývá, jedním z nejdůležitějších témat celého jeho pontifikátu je navrácení  

a opětovné přiblížení církve chudým. František tuto svou snahu podporuje prakticky na 

každém svém kroku a v každém rysu svého vystupování, kdy skutečně sám odmítá 

marnotratné chování a vždy se snaží vystupovat především jako skromný a pokorný 

služebník. Leckdy jde až do takové krajnosti, že nehledě na možné nebezpečí, usiluje 

                                                 
8
 Kdo jsem já, abych soudil homosexuály? ptá se papež. In: www.lidovky.cz [online]. 2013 [cit. 2016-03-

18]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/papez-se-vyjadril-vstricne-k-homosexualum-nechci-je-soudit-

rekl-p8d-/zpravy-svet.aspx?c=A130729_143600_ln_zahranici_mtr 
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být lidem co nejblíže a tím se pomyslně snaží smazat jakoukoliv propast, která mezi 

církví a jejími věřícími může být.  

Při svých projevech a setkáních s nejrůznějšími představiteli se nebojí dotknout  

i citlivějších témat, jako je tvrdé odmítání korupce či výzva k efektivnějšímu řešení 

uprchlické krize. Zároveň klade velký důraz například i na ochranu životního prostředí, 

k čemuž vydal v roce 2015 i encykliku Laudato Si.  
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2 Mediální image papeže – od Jana Pavla II. po 

Františka 

 

V této kapitole bych ráda představila mediální image samotného papeže 

Františka, ale pro dotvoření obrázku vztahu katolické církve a médií je třeba představit  

i nejbližší Františkovi předchůdce moderní éry, Jana Pavla II. a Benedikta XVI. Oba 

totiž předznamenali především prudký nárůst působení hromadných sdělovacích 

prostředků. Rovněž bych ráda v krátkosti porovnala tyto předcházející papeže právě 

s novým papežem Františkem, který v mnoha ohledech následuje jimi nastavenou linku, 

ale v mnoha ohledech jde vlastní cestou. 

 

2.1 Jan Pavel II. 

 

Papež Jan Pavel II., vlastním jménem Karol Józef Wojtyla, byl rozhodně 

v určitých směrech průkopníkem. Jako první papež nové doby musel reagovat na 

nastupující nápor sdělovacích prostředků, k čemuž se postavil odvážně čelem.  Oproti 

svým předchůdcům, kteří často k masovým médiím přistupovali spíše negativně, byl 

Jan Pavel II. v tomto směru mnohem otevřenější, bylo to pro něj velmi přirozené 

prostředí, ve kterém se dokázal pohybovat doslova jako „ryba ve vodě“. Neodmítal 

žádné nové formy ani způsoby, naopak se snažil využít veškeré možné prostředky pro 

šíření evangelia. Během svého pontifikátu zaujímal vůči novinářům a médiím poměrně 

revoluční postoj. Již na počátku svého působení v nové roli nastavil velmi otevřený 

vztah s mnoha novináři – tradičními se staly tiskové konference probíhající na palubě 

jeho letadla při zahraničních cestách, kde se nebál s novináři otevřeně mluvit  

o multižánrových tématech, včetně jeho názorů na aktuální politické dění  

či popisováním svého každodenního života. Při těchto „nebeských setkáních“ se nijak 

výrazně neomezoval a mluvil s novináři velmi upřímně, s nadhledem a humorem jemu 

vlastním, což samozřejmě bylo ze strany médií velmi ceněno a právě tímto svým 

přístupem si Jan Pavel II. získal média na svou stranu. Těmito i dalšími rysy své 

osobnosti se velmi podobal novému papeži Františkovi. Stejně jako Jan Pavel II. volí 

František otevřenost a přirozenost, sdělovací prostředky vnímá jako svého přítele, 

kterého lze dobře využít pro propagaci církve a jejích myšlenek, spíše než jako nepřítele 
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se kterým je třeba za každou cenu bojovat. Stejně jako František prolomil Jan Pavel II. 

v církvi mnohá tabu (i když odlišná než jeho nástupce) – „jako první papež veřejně 

uznal historickou diskriminaci židů křesťany, v dubnu 1986 se pomodlil společně  

s rabínem v hlavní římské synagoze, během poutní cesty po Svaté zemi v roce 2000 

vyjádřil politování nad holokaustem a o rok později v Sýrii bezprecedentně navštívil 

mešitu“
9
.
 
Nicméně mnohá kontroverznější témata, ke kterým se například nový papež 

František nyní vyjadřuje velmi otevřeně a kriticky, naopak nechal bez větší pozornosti. 

Mezi ty se řadí především záležitosti týkající se fungování církve samotné a případných 

skandálů uvnitř církve. Stejně tak zůstal konzervativní v otázkách celibátu, manželství, 

kontroly porodnosti a homosexuálů. Jak již bylo zmíněno, František se v těchto 

otázkách ukázal jako přívětivější pontifik, ale i on se nadále přirozeně drží jasné 

církevní doktríny. 

S Janem Pavlem II. jsou si též podobní v aktivním podnikání a stylu 

zahraničních cest. Jan Pavel II. během svého 27letého pontifikátu vykonal rekordních 

104 zahraničních cest do celkem 129 zemí světa mimo Itálii
10 

a i František pokračuje 

v jeho stopách, kdy za necelé 3 roky od svého zvolení procestoval téměř všechny 

kontinenty světa.  

Je očividné, že média i veřejnost vnímají duchovní i lidskou spojitost mezi 

Janem Pavlem II. a Františkem přestože je od sebe dělí 8 let pontifikátu Benedikta XVI. 

Ten byl především velkým teologem a církevním učitelem, který nicméně nikdy neměl 

takový dar získat si náklonnost davů tak jako jeho předchůdce a následník. 

 

2.2 Benedikt XVI. 

 

„Zatímco polský papež se často dotýkal způsobů, jak vírů prožívat, jeho německý 

následovník opakovaně cílil na to, jak o duchovním životě přemýšlet.“
11

  

                                                 
9
 MÁNERT, Oldřich. Jan Pavel II. otevřel církev světu, v jeho díle pokračuje František. In: www.idnes.cz 

[online]. 2015 [cit. 2016-03-22]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/deset-let-od-smrti-jana-pavla-ii-dm9-

/zahranicni.aspx?c=A150401_161138_zahranicni_ert 

 
10

 ALLEN, John L. He was a magnificent pope who presided over a controversial pontificate. In: 

www.nationalcatholicreporter.org [online]. Řím, 2013 [cit. 2016-03-22]. Dostupné z: 

http://www.nationalcatholicreporter.org/update/conclave/jp_obit_main.htm 

 
11

 SEIDL, Lukáš. Kamarádi na cestách: mediální image papeže Jana Pavla II. a jeho poselství 

hromadným sdělovacím prostředkům. Praha, 2013. Diplomová práce. FSV UK. Vedoucí práce Mgr. Juan 

Provecho. str. 19 

http://zpravy.idnes.cz/deset-let-od-smrti-jana-pavla-ii-dm9-/zahranicni.aspx?c=A150401_161138_zahranicni_ert
http://zpravy.idnes.cz/deset-let-od-smrti-jana-pavla-ii-dm9-/zahranicni.aspx?c=A150401_161138_zahranicni_ert
http://www.nationalcatholicreporter.org/update/conclave/jp_obit_main.htm
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Papež Benedikt, vlastním jménem Joseph Alois Ratzinger, měl po skonu 

mediálně i lidmi oblíbeného papeže Jana Pavla II. na svých bedrech velmi obtížný úkol. 

Oproti Janu Pavlu II. se mu však nikdy nepodařilo získat takovou míru oblíbenosti. 

Příčinou pak mohlo být zejména to, že i přes svůj enormní intelektuální přehled  

a vzdělanost nikdy nedokázal své myšlenky formulovat dostatečně jednoduše pro 

obyčejný lid a byl mnohem více introvertní a chladnější než Jan Pavel II. a František. 

Během jeho pontifikátu navíc církví otřásla řada skandálů, přičemž Benedikt v očích 

společnosti a médií na řadu z nich nereagoval dostatečně rozhodným způsobem. 

I přes svou rezervovanost však velmi intenzivně využíval sdělovacích 

prostředků, především pak sociálních sítí, které za jeho pontifikátu získaly  

na důležitosti. Je důležité zmínit, že právě během jeho pontifikátu vznikl twitterový účet 

@pontifex, kterého využíval ke sdílení svých myšlenek, či vlastní vatikánský kanál na 

síti Youtube, kde Vatikán dodnes sdílí různé fotografie, dokumenty a videa 

z papežského prostředí. Rovněž během jeho pontifikátu, konkrétně na začátku roku 

2013, vznikla tzv. Pope App, neboli aplikace pro chytré telefony. V rámci této aplikace 

mohou uživatelé sledovat papežova živá vystoupení, nejrůznější audience  

či záznamy ze zahraničních cest. V dalších sekcích aplikace je pak možné sledovat 

fotografie či novinky z Vatikánu. Proto lze říci, že právě za Benedikta došlo k rozmachu 

a  systematizaci užívání sociálních médií, na což papež František plynule navázal. 

I ve svém posledním poselství ke Dni sdělovacích prostředků z 24. ledna 2013, 

které bylo výhradně věnováno právě sociálním sítím, vyzdvihoval jejich přínos jako 

prostředku, který bezvýhradně sbližuje velké množství lidí a pomáhá tak bez větších 

překážek k šíření myšlenek církve. Klade však důraz na vyvážený a respektující dialog  

a rovněž na autentické vystupování všech zúčastněných, neboť se zde nesdílejí jen 

nejrůznější myšlenky a informace, ale každý zde ve své podstatě sdílí sám sebe. 

Zároveň velkou výhodu vidí i v tom, že přes sociální sítě lze upevňovat víru i na 

místech, která jsou pro církev například fyzicky těžko dostupná.
12

 Tyto sítě jsou tak 

nápomocny ke sblížené skutečně celé katolické obce po celém světě. 

                                                 
12

 MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE BENEDICT XVI FOR THE 47th WORLD COMMUNICATIONS 

DAY. In: www.vatican.va [online]. 2013 [cit. 2016-03-22]. Dostupné z: 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/communications/documents/hf_ben-

xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html 

 

https://twitter.com/pontifex
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html
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Přestože se Benedikt používání těchto novodobých prostředků nebránil a taktéž 

je vnímal jako velmi důležitý prostředek pro potřeby církve, údajně se s nimi osobně 

nikdy zcela neztotožnil. 

2.2.1 Benediktova rezignace 
 

Jako mírně spekulativní, leč z mého pohledu důležitý dokreslující prvek historie, 

vnímám Benediktovu rezignaci na papežský stolec a cestu k ní. Nedlouho předtím, než 

k ní došlo, procházela katolická církev jedním z nejproblémovějších období ve své 

moderní historii, které se samozřejmě odrazilo i v značně negativním mediálním obrazu 

tehdejšího papeže Benedikta a celé církve. Během relativně krátkého časového období 

vyšlo na světlo světa poměrně velké množství šokujících zpráv, týkajících se velmi 

intimních záležitostí v rámci církve. V první řadě šlo o mnoho případů sexuálního 

zneužívání ze strany katolických kněží, které se objevily prakticky po celém světě. 

Ruku v ruce s tím šel pak problematický postoj, který katolická církev ke skandálům 

zaujala, kdy se různí představitelé církve snažili tyto problémy spíše utajit, než se k nim 

postavit čelem. Po Benediktově rezignaci otřásl Vatikánem další skandál podobného 

stylu spojený ještě s jeho pontifikátem a to, když  vyšlo najevo, že jeho státní sekretář 

Tarcisio Bertone, který měl na starosti finanční záležitosti Vatikánu, odsouhlasil nákup 

bytů pro církev, které byli shodou okolností umístěny přímo nad největší gay saunou 

v Římě. Církev zároveň touto koupí údajně obešla placení daní, a to díky velkorysým 

úlevám tehdejší Berlusconiho vlády.
13 

 

Dalším zásadním problémem se během Benediktova pontifikátu stala Vatikánská 

banka, která byla zřízena za účelem financování církevních institucí a charity. 

Dlouhodobě se potýká s problémy kvůli své netransparentnosti a údajnému spojení 

s praním špinavých peněz.
14 

 

                                                 
13

 PARAMAGURU, Kharunya. New Vatican Scandal: Priests’ Apartments above Italy’s Biggest Gay 

Sauna. In: www.time.com [online]. 2013 [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: 

http://newsfeed.time.com/2013/03/12/new-vatican-scandal-priests-apartments-above-italys-biggest-gay-

sauna/ 

 
14

 Papež František dělá pořádek ve vatikánské bance, ustavil komisi. In: www.ceskatelevize.cz [online]. 

2013 [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1089935-papez-

frantisek-dela-poradek-ve-vatikanske-bance-ustavil-komisi 
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V neposlední řadě pak byla pro církev, potažmo papeže Benedikta, tvrdou ranou 

aféra úniku důležitých vatikánských dokumentů, tzv. Vatileaks.
15

 Tyto dokumenty 

pomohl odhalit papežův osobní majordomus Paolo Gabriele, který byl později za svůj 

čin odsouzen k odnětí svobody.
16

 Mezi dokumenty byly odkazy na korupci i další 

důkazy nečestného a nevhodného chování v církevních kruzích. Mnoho z těchto 

dokumentů bylo navíc odsouhlaseno a podepsáno samotným papežem.  

Právě vzhledem k těmto okolnostem se nabízí spekulace, zda-li rezignace papeže 

Benedikta XVI. nebyla východiskem z nesnází církve, která kvůli skandálům přišla  

o mnoho věřících ze svých řad, a zároveň jestli se překvapivá volba v mnoha ohledech 

revolučního papeže Františka nestala řešením všech těchto problémů. Právě tyto 

spekulace podporuje i fakt, že posledním rezignujícím papežem byl Celestýn V. v roce 

1294, tedy před více jak sedmi sty lety.
17

 Oficiálním důvodem Benediktovy rezignace 

sice byl zhoršující se zdravotní stav a ubývající životní síly, nicméně nelze popřít 

okolnosti, za kterých k ní došlo. Benedikt svému nástupci zanechal církev 

v nezáviděníhodné situaci, ale již krátce po svém nástupu se Františkovi podařilo zcela 

obrátit směr, jakým se církev do té doby ubírala.  

 

2.3 František 
 

Již od prvního okamžiku, kdy byl Jorge Bergoglio zvolen novým papežem, bylo 

jisté, že tentokrát bude vše zcela jinak. 13. března 2013 ve 20:22 vystoupil na náměstí 

Svatého Petra a obyčejným „Dobrý večer“ pozdravil mohutný dav věřících, čekajících 

na nového papeže i přes vytrvalý déšť, který ten den ochromil Vatikán. Takto jednoduše 

František vstoupil do úřadu papeže a lidé byli okamžitě strženi. Odmítl si na sebe vzít 

mozetu, vpředu uzavřenou pláštěnku, která představuje jeden z odznaků papežství. Před 

                                                 
15

 Vatileaks je označení používané pro únik dopisů a dokumentů psaných papežem Benediktem XVI., 

státním sekretářem Tarcisio Bertonem, kardinálové, nebo členové vedení vatikánské banky, které 

zveřejnil italský novinář Gianluigi Nuzzi v knize „Jeho Svátost, tajné dokumenty papeže Benedikta XVI.“ 

Vatileaks. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 

2016-04-30]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vatileaks 

 
16
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nedočkavým davem věřících na svatopetrském náměstí stál v jednoduché bílé sutaně  

a s pektorálem, prostým křížem na prsou. Druhá věta, kterou pronesl po pozdravu, pak 

prozradila, že tento papež nebude představovat typického konzervativního představitele 

katolické církve, protože prohlásil: „Víte, že úkolem konkláve bylo dát Římu biskupa. 

Zdá se, že mí bratři kardinálové pro něj šli až na druhý konec světa.“
18

 

Od začátku svého zvolení se František ukazoval světu jako skromný a pokorný 

služebník církve. Pro znalce jeho duchovní kariéry a zejména jeho působení v Buenos 

Aires nejde o žádnou novinku, pro naprostou většinu světa je však jeho vystupování 

velmi příjemným překvapením a i mnoho ateistů vnímá velký rozdíl mezi jeho vřelou 

povahou a rezervovaným odstupem Benediktovým. Prakticky každý čin, který udělá,  

ať je sebebanálnější, vzbudí velkou pozornost ze strany médií a následně pak věřících  

i nevěřících. Od prvních okamžiků v nové roli, kdy si například již jako nově zvolený 

papež sám zaplatí účet za hotel či osobně zavolá do Argentiny a zruší donášku novin  

u svého stánkaře, si získává davy přívrženců, kteří jsou nadšeni Františkovou skromnou 

povahou a přirozeností. Oproti svým předchůdcům se František snaží ukázat lidskou 

tvář církve a zároveň, že jako její nejvyšší představitel není odtržen od běžných 

životních starostí, čímž se přibližuje životům miliónů svých svěřenců po celém světě. 

Boří zažité pořádky, neskrývá se za svým postem, ale mluví přímo k lidem a s lidmi. 

Nebojí se netradičních situací, ve kterých ukazuje lidskou tvář, jako když si například 

vyzkoušel hasičskou helmu či když se nenechal vyvést z míry ve chvíli, kdy ho během 

proslovu na svatopetrském náměstí překvapil objetím malý chlapec, kterého jen 

poplácal po hlavě a dále pokračoval ve své řeči. Odmítá bydlet v honosném 

Apoštolském paláci a raději dává přednost skromnějšímu příbytku v domě sv. Marty, 

kde žijí i další kardinálové. Dává tak jasně najevo, že nechce být mužem slov,  

ale mužem činů. Chce být papežem pro všechny.  

 

2.3.1 „Františkův efekt“ 

 

Tímto svým postojem  i chováním velmi přispívá k pozitivnějšímu obrazu 

papežského stolce, který ještě nedávno procházel mediálním zemětřesením.  

I s pomocí svého mediálního týmu, především pak Grega Burka, o kterém budu více 

                                                 
18
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psát v následujících kapitolách, pomalu ale jistě buduje reputaci moderní a otevřenější 

církve.  

Zajímavé je, jakou lavinu tím nový papež strhl. Změnu nálady vůči papeži 

dokazuje například i to, že za prvních devět měsíců pontifikátu Františka Vatikán 

navštívilo třikrát více věřících, než za celý rok 2012.
19

 A proto není divu, že se celkem 

záhy začalo mluvit o „Františkovu efektu“, který způsobuje nejen velký mediální, ale  

i společenský zájem o jeho osobu. Zajímavým následkem Františkova vystupování  

a stylu směřování církve, který nastavil po svém příchodu, byla například situace 

s německou katolickou církví a jedním z jejích představitelů, tzv. „biskupem luxusu“ 

Franzem-Peterem Tebartz-van Elstem, který za peníze daňových poplatníků nechal 

provést rekonstrukci svého domu v hodnotě několika desítek milionů Euro. František 

tuto situaci zaznamenal a vyslal do Německa svého zástupce, aby situaci prozkoumal. 

Na základě posouzení situace a pohovoru se samotným provinilcem pozastavil František 

tomuto biskupovi výkon úřadu.
20

 Dokazuje tak, že hodnoty, které vyznává, tedy 

skromnost, pokoru a především službu církvi, se nebojí skutečně prokazovat i v praxi.  

Pro média se pak František stal velmi oblíbeným a vděčným tématem, 

pozoruhodné ale je, jak k němu určitá média přistupují. Dle některých mediálních 

příspěvků by se občas mohlo zdát, že nejde o nejvyššího představitele jedné z největších 

náboženských organizací světa, ale o jakousi „katolickou rockstar“. Příkladem tak může 

být papežova titulní stránka a rozsáhlý článek v americkém magazínu Rolling Stone, 

zaměřeném primárně na hudební oblast, ale také na politiku či kulturu. Článek 

pojmenovaný „The Times They Are A-Changin´“
21

 pojednává o Františkově 

dosavadním a revolučním působení ve Vatikánu a to ve velmi pozitivním duchu. 

Zároveň ho porovnává s jeho předchůdcem Benediktem XVI., který je naopak v článku 

popsán značně negativně. František je tak na základě autorova líčení vykreslen téměř 

jako překvapivý spasitel prostopášné a upadající církve. Tento článek posléze 

okomentoval i tiskový mluvčí Vatikánu Federico Lombardi s tím, že je nanejvýš dobré, 

                                                 
19
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že zájem o papeže přichází i z takových nečekaných míst, nicméně že článek papeži  

i církvi prokázal „medvědí službu“, když až téměř hrubě zkritizoval jeho předchůdce 

Benedikta XVI.
22

  

Zájem o Františkovu osobu však přichází i z nečekanějších stran. Již v roce 2013 

ho významný americký měsíčník pro homosexuální komunitu The Advocate vyhlásil 

osobností roku
23

, přičemž spojení těchto dvou skupin se může jevit jako naprosto 

neuvěřitelné až oxymórní. Jak jsem již zmínila dříve, František stále dodržuje většinový 

katolický názor ohledně homosexuálních manželství či adopcí dětí těmito páry, ale už 

jen náznak smířlivějšího tónu oproti jeho předchůdcům vůči této komunitě je zjevně pro 

její členy zásadní krok přicházející ze strany církve. 

Už jen jakýmsi dokreslením jeho působení na média je další ocenění osobností 

roku od týdeníku Time, ke kterému došlo také v prvním roce jeho pontifikátu. Zde je ale 

nutno říci, že papež František nebyl prvním papežem, který od tohoto celosvětově 

významného týdeníku ocenění získal. Již v roce 1994 ho předběhl papež Jan Pavel II.  

 

2.4 Františkovy zahraniční cesty 
 

Papežovy cesty, při kterých se potkává s ohromným množstvím věřících  

i nevěřících, tvoří důležitou součást jeho mediálního obrazu, neboť právě na nich má 

nejvíce možností prokázat svou povahu, sdělit své myšlenky početnému obecenstvu  

a být v intenzivnějším kontaktu s médii. Tyto cesty jsou zároveň názornou ukázkou 

převádění hlavních myšlenek jeho pontifikátu do praxe.  

Od začátku svého pontifikátu do konce března 2016 stihl papež František celkem 

12 větších či menších zahraničních cest. Do tohoto dne byla poslední Františkovou 

cestou cesta do Mexika v únoru 2016 a mezi další plánované návštěvy v tomto roce 

spadá například cesta do Polska. Vzhledem k Františkově osobě jeho cesty samozřejmě 

vzbuzují velký zájem jak ze strany médií, tak ze strany věřících a široké veřejnosti. 

Františkovy cesty se vyznačují pravidelnými setkání s novináři na palubě letadla, během 

kterých většinou shrne nastávající či proběhlou návštěvu v dané zemi a zároveň 
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novinářům odpovídá na otázky týkajících se nejrůznějších témat, většinou úzce 

souvisejících s problémy navštíveného regionu.  

Své zahraniční cesty František zahájil v rodné Jižní Americe, konkrétně pak 

v Brazílii, kam se vydal v červenci roku 2013, tedy pár měsíců po svém zvolení. 

Brazílie ho přivítala nadšením, ale i protestními akcemi proti sociální politice vlády, 

které se spojily i s protesty proti vysokým nákladům spojeným s návštěvou papeže. 

Papež protivládní protesty podpořil, zmínil nutnost boje proti korupci na nejvyšších 

stupních úřadu a rovněž vyzdvihl potřebu pomoci lidem na nejširší periferii nejen 

brazilské společnosti. Jedním z nejdůležitějších bodů této cesty pak byla papežova účast 

na 28. Světovém dni mládeže, kde na mši pod širým nebem na pláži Copacabana 

promluvil ke zhruba 3 miliónům věřících, kteří hltali každé jeho slovo o prostší a chudší 

církvi. Hlavním poselstvím jeho promluvy k mladým věřícím byla pobídka ke službě 

jménem církve. Jak je jeho zvykem, po celou dobu návštěvy byl co nejvíce v osobním 

kontaktu s věřícími a odmítal nejpřísnější bezpečnostní nařízení právě z toho důvodu, 

aby lidem mohl být co nejblíže. Jeho první návštěvu média posléze zhodnotila jako 

úspěšný začátek jeho mezinárodních cest, zejména proto, že zadala silný impuls k tomu, 

že to František s revitalizací církve myslí vážně. Zároveň ukázal, že Jižní Amerika je 

důležitým regionem pro katolickou církev (samotná Brazílie má více věřících, než 

jakákoliv jiná země, téměř 125 miliónů) a je třeba jí věnovat dostatečnou pozornost.  

První Františkovu cestu do Brazílie zajímavě zanalyzoval David Willey, římský 

korespondent BBC, když uvedl, že papež právě touto cestou položil základy dalšímu 

fungování katolické církve, a to nejen v Jižní Americe. Dle Willeyho názoru se 

s příchodem Františka zcela mění komunikační styl církve. Konkrétně nastiňuje tři 

úrovně, které František v Brazílii předvedl v praxi. První takovou úrovní je jeho kontakt 

s davy věřících, ale i obyčejných zvědavců, kteří chtějí vidět následníka Svatého Petra 

v bílém. Jeho schopnost zaujmout dav je neuvěřitelná, jak dokázal právě na 

copacabanské pláži. K čemuž se váže i druhá úroveň nové komunikace, a tou je 

Františkův jasný a pro masy jednoduchý jazyk. František ke svým věřícím promlouvá 

vždy tak, aby jeho slovům porozuměl opravdu každý. Vzdává se složitého a mnohdy 

nesrozumitelného stylu mluvy svých předchůdců a mluví tak, jak „mu pusa narostla“, 

čímž si zajišťuje náklonnost nejširšího obecenstva posluchačů, kteří se s ním tak snáze 

ztotožňují. Třetí a poslední úrovní této změny dle Willeyho pak je Františkova 

komunikace s novináři. Tou hlavní ingrediencí dle něj je Františkova naprosto otevřená 
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upřímnost. Novinářům odpovídá i na velmi nepříjemné otázky a v případě, že nezná 

odpověď či si s otázkou neví rady, nebojí se to přiznat.
24

  

V dalším roce Františkovy cesty směřovaly na Blízký východ, do Asie a Evropy. 

První navštívenou zemí roku 2014 byla Izrael. Během této návštěvy František vyzdvihl 

především nutnost ukončení syrského konfliktu a rovněž urovnání izraelsko-

palestinského konfliktu. Důležitým aspektem této cesty byla snaha o smíření mezi třemi 

hlavními náboženskými skupinami – katolíky, židy a muslimy. František se pokusil 

nastínit, že je možné, aby zastánci a představitelé těchto tří náboženských směrů, kvůli 

kterým právě v tomto regionu hoří mnoho konfliktů, jsou schopni vést spolu dialog a žít 

vedle sebe v míru. Svůj argument se pokusil dokázat tím, že na svou cestu přizval i své 

dva přátele z Argentiny, židovského rabína Abrahama Skorku a islámského 

představitele Omara Abbouda, se kterými se zná ještě z dob, kdy v Buenos Aires 

působil jako arcibiskup. Fotografie jejich společného bratrského objetí před Zdí nářků, 

jako symbolické smířlivé gesto mezi všemi třemi náboženstvími, obletěla všechna 

světová média. Tímto signálem tak dal František jasně najevo, že mezináboženský 

dialog je dle něj možný a právě na Blízkém východě absolutně nutný. 

Mediálně zajímavé byly i další papežovy premiérové cesty do Asie a Evropy.  

Do Asie, konkrétně pak do  Jižní Koreji, se vypravil jako první papež po dlouhých  

25 letech. Hlavním účelem této cesty bylo posílení katolické víry v této části světa, 

během návštěvy papež blahořečil katolické mučedníky, kteří padli za svou víru. 

Zúčastnil se také 6. Asijského dne mládeže, kde k mladým věřícím pronesl řeč, jejíž 

hlavním poselství byla konkrétní výzva pro asijskou mládež, aby „nezůstala stát na 

místě“ a nebála se vzít na sebe povinnosti a zodpovědnost a žila život v pokoře a lásce 

k Bohu.  

Po návštěvě Asie papež během roku podnikl dvě jednodenní cesty po Evropě, 

konkrétně do Štrasburku a do Albánie. Hlavním poselstvím jeho krátké cesty do 

Albánie byl opět mezináboženský dialog, kdy  mírumilovné soužití občanů odlišných 

náboženských vyznání v této zemi vyzdvihl jako správný příklad komunikace mezi 

různými náboženstvími i pro ostatní země. Jeho cílem v Albánii bylo rovněž dozvědět 

se něco o místních mučednících a historii katolictví v této zemi, zejména pak o období 

v komunistické éře, kdy bylo jakékoliv náboženství zcela zakázáno. Tato návštěva se 

ovšem od ostatních lišila především kvůli bezpečnostním rizikům, která zde papeži 
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hrozila ze strany náboženských extremistů. Neměl tak tolik příležitostí osobně se vítat 

s lidmi, kteří se na něj přišli podívat, jak je jeho zvykem.   

Při návštěvě Evropského parlamentu ve Štrasburku pronesl silný projev na téma 

skomírání pravých evropských hodnot, zanedbávání lidských práv  či opomíjení 

lidského elementu EU, když se klade až příliš velký důraz na ekonomickou a technickou 

oblast jako je tomu nyní. Zároveň zmínil, že je třeba řešit imigrační krizi a odmítl 

jakékoliv utlačování náboženských menšin. Zajímavostí této cesty byl fakt,  

že charakterově se jednalo čistě o sekulární návštěvu, jelikož papež neměl vedle svých 

projevů pro evropské orgány žádný projev pro místní společenství.  

Pár dní po návštěvě Evropského parlamentu zamířil František na svoji poslední 

cestu v roce 2014 do Turecka. Podobně jako při předchozích návštěvách byl jedním  

z hlavních témat této cesty mezináboženský dialog, který František podpořil setkáním 

s vůdcem pravoslavné církve, Bartolomějem I. Společně vyjádřili naději, že tento krok 

posilní sbližování západních a východních křesťanů. Rovněž se oba vyjádřili 

k poměrům na Blízkém východě a vyzvali k řešení této situace. Pro média byla tato 

cesta zajímavá i tím, že se zde dostala do kontrastu Františkova přirozená skromnost, 

podpořená například žádostí o obyčejné auto pro místní dopravu, s přepychovým 

luxusem vytvořeným prezidentem Erdoganem, který papeže přijal  ve svém majestátním 

sídle o tisíci komnatách.  

V roce 2015 pak papež během svých cest navštívil téměř všechny světadíly. Své 

cesty zahájil lednovou návštěvou asijského kontinentu, když zavítal na Srí Lanku  

a Filipíny. Na Srí Lance se Františkovi dostalo velmi vřelého přijetí. Místní katolíci 

papeže očekávali s velkým nadšením. „Naši farníci se svými dětmi i nemocnými stojí 

podél ulic, kterými papež projíždí, a čekají na jeho požehnání”, vysvětluje O. Anselm 

Shiran, farář v Colombu. „Vědí, že papeže uvidí pouze jednou za život. Neslyšíme o něm 

v rádiu ani v televizi, pouze z vyprávění kněží”
25

, dodává. Právě pro všechny katolíky 

v této oblasti bylo důležitým aktem papežovy návštěvy svatořečení místního kněze 

Josefa Vaza, který se v druhé polovině 17. století na Srí Lance značnou měrou přičinil  

o znovu rozšíření katolictví. Nicméně papeži se na převážně buddhisticky založené Srí 

Lance dostalo milého přijetí i ze strany místních buddhistických představitelů, kteří byli 

rovněž pozváni na setkání s jeho svatostí. „Z více než tisíce shromážděných bylo 600 

buddhistických mnichů. Všeobecně se tu říká, že buddhisty upoutala papežova osobnost, 
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jeho františkánský styl, hodnoty. Jeho svědectví víry je důvěryhodné a pravdivé, a to 

přitahuje.”
26 

 

V druhé části své cesty pak zamířil na Filipíny. Ústředním motivem této druhé 

části asijské cesty bylo setkání a solidarita s místními chudými, kteří tvoří zhruba 

čtvrtinu obyvatel této stomilionové země. Na to konto papež prudce odsoudil vysokou 

míru korupce, která zde tvoří ještě větší nerovnosti ve společnosti a která prakticky 

odvádí zdroje od nejpotřebnější a nejchudší části obyvatelstva. Při zpáteční tradiční 

tiskové konferenci na palubě letadla se však vyjádřil i k nekontrolovanému rodičovství, 

které také neprospívá celkové situaci na Filipínách, kdy rodiče nezvládají uživit své děti 

a tak je raději nechají opuštěné na ulici.  

Další zahraniční cestou toho roku byl jednodenní výlet do Sarajeva v červnu. 

Velkým tématem této návštěvy byla válka, jejíž obrázek se dle papeže pomalu šíří 

světem a společností. Papež však dal právě Sarajevo jako příklad toho, že po dlouhých 

letech, kdy byla tato země sužována válkou, byli místní občané schopni vytvořit 

mírumilovnou společnost, ve které pospolu žijí nejrůznější náboženské komunity.  

I s těmi se František, jak se již stalo jeho oblíbeným zvykem, během své návštěvy 

setkal.  

Krátce po návštěvě Sarajeva následovala další cesta do jeho rodné Jižní 

Ameriky. Během ní navštívil Ekvádor, Bolívii a Paraguay. Oproti loňské návštěvě Jižní 

Ameriky si pro tuto cestu papež úmyslně vybral „periferní“ státy tohoto kontinentu, 

které patří mezi nejchudší. O to více zde pak apeloval na vyrovnání sociální  

a ekonomické nerovnosti, které souvisí s chamtivostí bohaté vrstvy. Rovněž současně 

s odsouzením politiky akcentující finanční profit, zdůraznil nutnost ochrany životního 

prostředí, což taktéž patří mezi jedno z důležitých témat jeho pontifikátu. Zároveň této 

návštěvy využil k důležité omluvě všem místním obyvatelům za brutální přístup 

španělských katolických dobyvatelů během koloniální éry, jejichž příjezd měl tragické 

následky pro místní domorodé kmeny. František se během této cesty setkal s miliony 

věřících, s mnohými z nich je zvěčněn na desítkách selfies, fenoménu dnešní doby,  

a opět zde svou přítomností upozornil na to, že katolická církev je jednou  

z nejvýznamnějších institucí v této oblasti. 

Na podzim roku 2015 se pak František na americký kontinent vypravil ještě 

jednou, tentokrát však na jeho sever. Cestou do USA se stavil i na komunistické Kubě, 
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kde pobyl pár dní. Nejdůležitějšími tématy celé této návštěvy pak bylo sbližování právě 

těchto dvou zemí, ke kterému sám František přispěl zákulisními diplomatickými 

jednáními; důraz na politické kroky, které je potřeba udělat vzhledem ke změnám 

klimatu, dále pak téma rodiny a její důležitosti pro společnost a v případě USA také 

téma migrantů a jejich integrace v americké společnosti.  

Poslední zahraniční cesta roku 2015 směřovala na africký kontinent. Během 

tohoto listopadového výjezdu František navštívil Keňu, Ugandu a Středoafrickou 

republiku. Tato první cesta na africký kontinent náležela pravděpodobně mezi 

nejdůležitější návštěvy toho roku, jelikož Afrika patří mezi oblasti s nejvyšším nárůstem 

katolíků na světě vůbec. Od roku 2005 do roku 2013 zde číslo příslušníků katolické 

církve stouplo o celých 34 %  (pro porovnání - v Americe o 10,5 %, v Asii o 17,4 %)
27

. 

Pro místní katolickou církev tak papežská návštěva znamenala skutečně důležitou 

podporu. Papež František se zde vyjádřil k zásadním tématům pro tuto oblast, kterými 

jsou především chudoba, korupce, nemoci a náboženský extremismus. Nejdůležitějším 

aspektem této cesty tak pro papeže bylo především setkávání s lidmi a jeho mírové 

poselství, které do těchto problémy zmítaných zemí přinesl. Papež, jako důležitá 

morální autorita, tak zde byl vítán nadšenými davy, pro které jeho návštěva znamená 

naději a předzvěst změn k lepšímu. Celá jeho návštěva byla protkána malými, ale pro 

místní obyvatele důležitými gesty, jako když například, i přes všechna bezpečnostní 

doporučení, vstoupil do mešity v nebezpečné muslimské čtvrti středoafrického města 

Bangui, aby zde promluvil o důležitosti míru mezi křesťanstvím a islámem a později se 

společně s místním imámem vydal papamobilem na mši konající se na místním 

fotbalovém stadionu.
28

  

Zatím poslední Františkovou zahraniční misí do tohoto dne byla únorová cesta 

do Mexika v roce 2016. I tato cesta byla skvělým zdrojem nejrůznějších mediálně 

zajímavých momentů. Papež zde opět vyzdvihl mnoho důležitých lokálních témat, jako 

je například boj proti obchodu s drogami a organizovanému zločinu s ním spojeného  

a migrace taktéž vyvolané vysokou mírou násilí a korupce či ochranu domorodých 

komunit. Mezi nejzásadnější mediální okamžiky bych však zařadila dva – první se stal 
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při setkání s mladými umělci, se kterými se papež osobně vítal, nicméně jeden z nich 

byl příliš horlivý a papeže omylem strhl na přihlížejícího vozíčkáře. Papež se v té 

situaci projevil, vzhledem ke svým běžným způsobům, velmi nezvykle a horlivci 

poměrně důrazně řekl, aby nebyl sobecký.
29

 Video s incidentem obletělo svět a ukázalo 

tak, že i tak vstřícný muž jako František má své hranice. Druhý zajímavý moment, který 

vyvolal odezvu médií, se pak stal během obvyklé tiskové konference na palubě letadla 

cestou z Mexika. Kromě jiných padla ze strany novinářů i otázka, jak papež vnímá proti 

imigrantskou rétoriku kandidáta na amerického prezidenta, Donalda Trumpa. Papež se 

na danou otázku vyjádřil, že za křesťana nemůže považovat člověka, který místo stavění 

mostů prosazuje stavění zdí.
30

  

 

Společným jmenovatelem všech zahraničních cest papeže Františka je však 

především charisma jeho osobnosti a způsob, kterým přistupuje nejen k doprovázejícím 

novinářům, ale především pak ke všem věřícím, kteří na něj při jeho návštěvách 

standardně čekají v desetitisícových davech a snaží se ho alespoň na krátkou chvíli 

zahlédnout, ale i nevěřícím, kteří také vzývají jeho tolerantní a všeobjímající přístup 

ke všem lidem bez rozdílu.  

Právě na těchto cestách se ukazuje to, kvůli čemu je papež tak populární – jeho 

upřímná, vstřícná povaha a jednoduchá výstižná poselství si během krátké chvíle 

dokážou získat náklonnost stovek a tisíců lidí a jeho zahraniční cesty jsou tak důležitým 

zdrojem informací o jeho osobě, smýšlení i chování. 
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3 Komunikace papeže Františka 

Vzhledem k tomu, že Františkovi předchůdci, zejména Benedikt XVI., během 

svých pontifikátů nastolili pevný a úspěšný směr v mediální komunikaci Vatikánu  

a papežského stolce, měl František v tomto ohledu poměrně ulehčenou práci a pouze tak 

přirozeně převzal a pokračuje v již nastaveném trendu práce s hromadnými sdělovacími 

prostředky.  

Mezi jeho komunikační kanály tak patří Facebookový profil, účet na Twitteru  

či papežský kanál na Youtube. Existuje také speciální papežská aplikace pro chytré 

mobily, kde se lze dozvědět nejnovější zprávy z Vatikánu. Kdo nemá přístup k této 

aplikaci, dozví se veškeré podrobnosti na oficiálních stránkách papežského stolce 

www.vatican.va, kde také lze dohledat vatikánské novinky, včetně veškeré papežovy 

agendy (projevy, audience, cesty, encykliky, atd.). Zajímavou novinkou z poslední doby 

je pak zřízení papežského účtu na sociální síti Instagram, kde lidé mohou zveřejňovat 

fotografie ze svého života. Účet byl zřízen k třetímu výročí od papežova vstupu do 

úřadu a již během prvního dne se strhla lavina a aktuálně, po necelém měsíci od vstupu 

na síť, má František přes dva miliony sledujících uživatelů. Přes své účty na sociálních 

sítích sdílí František nejrůznější zprávy a zážitky ze svého života, poselství, komentáře  

a obrázky. I zde, formou digitální komunikace, dokazuje svou lidskost, otevřenost, ale  

i smysl pro humor. Samozřejmostí je, že všechny tyto kanály fungují multijazyčně. 

Další konvenčnější formou komunikace, kterou jako tradici zavedl již Jan Pavel 

II., jsou již zmíněné tradiční tiskové konference na palubě letadla během jeho cest. Je 

pravidlem, že novinářům odpovídá na veškeré dotazy, včetně těch méně komfortních. 

V případě, že se však konference z nějakého důvodu odloží či nekoná, jako například 

během 13-hodinového letu do Jižní Ameriky, snaží se papež alespoň osobně pozdravit 

s každým ze skupiny doprovázejících novinářů. 

 

3.1 Hlavní papežovi spolupracovníci v oblasti komunikace 

 

Mnozí si kladou otázku, zda-li za Františkovými kroky stojí pouze jeho 

charisma, či jde o velmi dobře promyšlený plán. Na tuto otázku nelze jednoznačně 

odpovědět, ale je jisté, že František není na své vystupování na veřejnosti sám, ale je 

samozřejmě obklopen celým týmem lidí. Mezi jeho hlavní spolupracovníky pak patří 

http://www.vatican.va/
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především Američan Greg Burke, hlavní vatikánský mediální poradce a otec Federico 

Lombardi, tiskový mluvčí Vatikánu.  

 

3.1.1 Greg Burke 

 

Prvním zmíněným je postava Grega Burka, který má na starosti (nejen) nové 

komunikační strategie a na začátku února 2016 se stal i oficiálním více prezidentem 

Tiskového střediska Svatého stolce. 

Greg Burke, bývalý korespondent televizního kanálu Fox News a časopisu Time, 

dostal v červnu roku 2012  nabídku od Vatikánu, aby mu pomohl s tehdejšími 

„problémy s komunikací“. Církev se dlouhodobě zmítala a otřásala v předchozích 

kapitolách již zmíněnými skandály, zahrnující dlouhodobé problémy s pedofilními 

kněžími i únik tajných dokumentů. K tomu moc nepřispíval fakt, že tehdejší papež 

Benedikt XVI. nepatřil  zrovna mezi oblíbené papeže, byl vždy považován za příliš 

rezervovaného. A právě v této situaci dostal Burke za úkol zlepšit mediální komunikaci 

církve a prakticky jí po všech proběhlých skandálech napravit reputaci a vytvořit 

pozitivnější obraz pro všechny katolíky i zbytek světa. "V podstatě jsem měl formulovat 

'zprávu', kterou chce Vatikán vysílat a musel jsem také zajistit, aby toto sdělení souznělo 

se všemi představiteli církve," vysvětlil Burke a dodal, že při tom zúročil své předchozí 

zkušenosti z médií. "Věděl jsem, co novináři chtějí a jak budou dané informace 

prezentovány v médiích," uvedl.
31

  

Krátce po Burkově nástupu do úřadu vznikl oficiální papežský twitterový účet 

@pontifex, což se ihned stalo světovou senzací. Církev se tak otevřela světu sociálních 

médií a mladší generaci katolíků. Benedikt však twitterového účtu využíval především 

ke kratším sdělením ze svého života a k žádnému většímu experimentu se neodvážil.
32 

Pro Grega Burka však zásadní moment přišel až s Benediktovou abdikací. 

S překvapivým zvolením Jorgeho Bergoglia získal, možná nečekaně, geniálního 

spojence pro tvoření pozitivního mediálního obrazu církve. Jak již bylo zmíněno 

v předchozí kapitole, František je médii oblíbený již od svého prvního veřejného 

vystoupení a Burke této výhody velmi dobře využívá. Sám papeže podporuje i na svém 
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soukromém twitterovém účtu, napsal například i článek „10 věcí, které byste měli vědět 

o papeži Františkovi“
33,

 ve kterém popisuje především papežovy pozitivní vlastnosti  

a přínos světu.
 
Nicméně neustále zdůrazňuje, že veškerá zásluha Františkova úspěchu 

                                                 
33

 GLATZ, Carol. Decoding Francis: Vatican media adviser offers “10 things to know”. In: 

cnsblog.wordpress.com [online]. 2013 [cit. 2016-04-23]. Dostupné z: 

https://cnsblog.wordpress.com/2013/10/22/de-coding-francis-vatican-media-adviser-offers-10-things-to-

know/ 

Volný překlad z článku „Decoding Francis: Vatican media adviser offers 10 things to know“ 

1. Milosrdenství — Příběh marnotratného syna je často opakujícím se námětem a papež neustále říká, že 

Bůh se nikdy neunaví odpouštěním a vítáním svých ztracených dětí zpět domů. „Církev na vás čeká 

s otevřenou náručí“, je dle Burka podstatou této zprávy.  

2. Odvaha/kuráž— „Papež František nás všechny svými činy donutí k zamyšlení, buďte připravení! 

Obzvláště pak ti lidé, kteří žijí pohodlně ve vyspělých zemích. A je to dobře, tak má vypadat pravé 

evangelium,“ říká Burke.  

3. Mise na okrajích společnosti — „František pokračuje v kritice světa rozděleného na majetné a 

nemajetné. Není fanouškem povrchní laciné modlitby a dobrého pocitu z náboženství. Chce vidět 

křesťany, kteří se nebojí ušpinit si ruce“, říká Burke.  

4. Modlitba — Nevěřící si často nevšimnou, jak důležitá je modlitba pro náboženský život. Například 

požehnaná Matka Tereza byla sekulárním tiskem často vnímána jen jako „sociální pracovnice nosící 

hábit“. Dle Burka však papež neustále klade důraz na důležitost modlení a vyzývá, aby tak činili všichni.  

5. Setkání — Papež nabádá společnost k přijetí tzv. „kultury setkání“, kde mají možnost zažít Boha  

a zároveň se potkat s ostatními věřícími, ale i nevěřícími. Dle Burka tento přístup k setkávání rovněž 

začíná již u každého z nás doma, se svou rodinou.  

6. Radost — I v této oblasti získává papež František značné body navíc, protože se nikdy nebojí dát svou 

radost najevo. Dle Františkova mínění jsou největšími nebezpečími a pokušeními zastrašování, svár, 

deprese a ďábel ve všech svých podobách. 

7. Služba — Tím, že si sám zaplatí svůj hotelový účet (i když byl zrovna zvolen papežem), osobně 

telefonuje a píše lidem a dalšími podobnými činy, jde příkladem s jasným poselstvím - „není to o moci 

ani o zvláštních výsadách, pokud jsme tu, jsme tu proto, abychom sloužili“.  

8. Jednoduchost/pokora — Namísto toho, aby žil v apoštolském paláci, zvolil raději jednoduchost 

vatikánského domu pro hosty. Na svých cestách si sám nosí svůj kufr. A dalo by se pokračovat dalšími 

příklady. „Takový papež prostě je a lidé si na to budou muset zkrátka zvyknout, protože podobných 

příkladů uvidíme čím dál více“, říká Burke. 

9. Soucit — Greg Burke dříve vtipkoval, že by všichni měli mít jezuitské vzdělání a že nyní má díky 

papeži Františkovi každý možnost okusit alespoň zprostředkovaně benefity právě tohoto vzdělání. „Soucit 

a prožívání utrpení s druhými je něco, pro co má František zvláštní cit a je to vidět zejména při jeho 

setkáních s jednotlivci, i v rámci větších davů.“  

10. Energie — „Na 76-letého pána má papež vskutku mnoho energie a my se tak můžeme těšit na 

skutečně zajímavou jízdu!“ 

https://cnsblog.wordpress.com/2013/10/22/de-coding-francis-vatican-media-adviser-offers-10-things-to-know/
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leží především na Františkovi samotném – „My Františkovi nahrajeme míč, ale on dává 

góly.“
34

 

Za Burkova působení se rovněž mediální komunikace Vatikánu mnohem více 

otevřela světu a běžnému publiku, je vydáváno i výrazně více oficiálních prohlášení. 

Každou dobrou zprávu Burke obratem využívá pro pozitivní PR, ať už se jedná  

o papeže snídajícího s bezdomovci či papežovy projevy, a spíše než čekání na odvracení 

skandálů, jde do ofenzivního boje a zahlcuje stránky novin a televizní 

kanály pozitivními zprávami, které se ve Vatikánu a kolem papeže Františka dějí. A pro 

negativní zprávy už tak nezůstává mnoho prostoru. 

 

3.1.2 Federico Lombardi 

 

Přestože Federico Lombardi působí na jedné z nejviditelnějších pozic ve 

Vatikánu, o jeho osobě jako takové neexistuje mnoho důvěryhodných zdrojů, proto ho 

zde představím pouze ve zkratce. 

Otec Federico Lombardi, tiskový mluvčí Vatikánu a prezident Tiskového 

střediska Svatého stolce, pochází stejně jako papež František z jezuitského řádu a má za 

sebou bohatou historii působení ve vatikánských médiích. Od roku 1991 působil ve 

Vatikánském rozhlase a posledních 11 let byl i jeho generálním ředitelem (z funkce byl 

odvolán v únoru 2016 z důvodu sjednocování vatikánských mediálních institucí pod 

Sekretariát pro sdělovací prostředky) a zároveň byl i v letech 2001 – 2013 generálním 

ředitelem Vatikánské televize. V roce 2006 ho pak Benedikt XVI., po odstoupení 

tehdejšího tiskového mluvčího Joaquína Navarro-Vallse, jmenoval novým tiskovým 

mluvčím Vatikánu.
35

 

Nicméně zajímavý obrázek, jaký vztah asi panuje mezi Lombardim  

a Františkem, byl nastíněný v rozsáhlém článku o papeži Františkovi od Roberta 

Drapera v srpnovém vydání magazínu National Geographic v roce 2015.  Je zde 

popsána situace, kdy na návštěvu do Vatikánu přijede bývalý mediální poradce 

kardinála Bergoglia, Federico Wals, a během své návštěvy se setká i s Lombardim. 

V rozhovoru s ním pak Lombardi přiznává, že spolupráce s Františkem je diametrálně 
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odlišná od spolupráce s předchozím papežem Benediktem. Oproti přísně 

strukturovanému Němci, od kterého se, jak sám říká, dozvěděl vše potřebné jasně  

a stručně během dvou minut, František opomíjí jakoukoliv politickou strategii a klade 

důraz především na emoce a pocity, které z nejrůznějších setkání získává a ke 

strukturovanosti tak má daleko. Lombardi také dodává, že dříve měl s Benediktem 

podrobný přehled, co právě papež dělá a kde se zrovna vyskytuje, ale u Františka si tím 

nikdy není jist a musí proto neustále obvolávat nejrůznější papežovy pomocníky  

a asistenty  (a občas se o některých událostech stejně dovídá až poté, co proběhnou), 

neboť jediný člověk, který má dokonalý přehled o jeho programu, je jenom sám 

František.
 36

   

 

3.2 Sekretariát pro sdělovací prostředky 

 

Důležitým krokem Vatikánu k upevnění vztahu s médii bylo vydání papežského 

dokumentu nazvaného Současný komunikační kontext, který spatřil světlo světa 

v červnu roku 2015. Na jeho základě byla uveden v činnost takzvaný Sekretariát pro 

sdělovací prostředky, který dostal za úkol sjednotit veškeré vatikánské komunikační 

prostředky. Pod sekretariát spadá: Papežská rada pro sdělovací prostředky, Tiskové 

středisko Svatého stolce, Vatikánské televizní středisko, deník L´Osservatore Romano, 

tiskárna Tipografia Vaticana, Vatikánský rozhlas, fotografická služba, Vatikánská 

internetová služba a nakladatelství Libreria Editrice Vaticana. Zároveň se tento 

sekretariát má starat i o webové stránky Svatého stolce www.vatican.va a papežův 

twitterový účet @pontifex. Každé z médií pokračuje ve své individuální práci jako 

doposud, nicméně úlohou nového sekretariátu je udat všem zmíněným institucím 

jednotný směr, na základě kterého bude církev navenek působit jednotně. Prefektem 

nového sekretariátu je ředitel Vatikánského televizního střediska Mons. Dario Edoardo 

Viganò, sekretářem pak ředitel úřadu Vatikánské internetové služby Mons. Lucio 

Adrian Ruiz, generálním ředitelem šéf italského deníku Avvenire Paolo Nusiner  
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a zástupcem ředitele vedoucí úřadu mezinárodních vztahů Vatikánského rozhlasu 

Giacomo Ghisani.
37

 

 

3.3 Poselství ke světovým dnům sdělovacích prostředků 
 

Za dobu svého pontifikátu stihl do této chvíle papež František vydat již tři 

poselství k světovým dnům sdělovacích prostředků. V rámci těchto poselství papež 

reflektuje svůj pohled na moderní svět médií a komunikaci mezi lidmi.   

První poselství ke 48. světovému dni sdělovacích prostředků neslo téma 

„komunikace ve službě autentické kultury setkávání“. Podstatou tohoto poselství byla 

především myšlenka, že svět se stává stále menším a tím dává příležitost pro větší 

sbližování a vytváření rodinné jednoty, která by měla vést k větší solidaritě mezi lidmi  

a taktéž k úsilí vést důstojnější život. Komunikace nám pomáhá poznávat se lépe mezi 

sebou a být tím pádem ve větším spojení. Nicméně František zmiňuje i problémy, které 

s sebou, především digitální, neustálá a rychlá komunikace nese – tento svět nám může 

místy připadat matoucí a tím může překonávat naši schopnost myšlení a správného 

úsudku. Rovněž se musíme bránit digitální izolaci, kdy nás neustálé internetové  

a mediální připojení sice sbližuje s celým světem, ale fakticky nás odděluje od našich 

nejbližších. Také upozorňuje, že ne všichni mají možnost přístupu k médiím a připojení 

k celosvětové síti a tím pádem se dostávají do izolace od okolního světa a hrozí jejich 

vyloučení ze společnosti. Ke konci svého poselství František shrnuje, že k digitálním 

médiím není třeba přistupovat s obavou, nicméně hlavním úkolem by mělo být jejich 

využívání ve prospěch šíření lásky, něhy a moudra, nikoliv ke konzumismu  

a manipulaci.
38

 

Náplní druhého poselství ke 49. světovému dni sdělovacích prostředků bylo 

„sdílení rodiny: přednostní prostředí pro setkání v nezištné lásce“. Většinová část tohoto 

sdělení pojednává o důležitosti rodiny jako základní jednotky společnosti. Je to první 

místo, kde se učíme komunikovat mezi sebou, a proto návrat k našim kořenům nám 
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může pomoci vrátit se k autentičnosti a lidskosti. Rodina je totiž místo, kde se učíme 

respektovat odlišnosti druhých, učíme se zde komunikovat v našem rodném jazyce či 

objevovat a vytvářet blízkost, vycházet si vstříc a přijímat jeden druhého.  Důležitým 

aspektem v rámci komunikace v rodině je i odpuštění, které podle Františka představuje 

komunikační proces, díky němuž se narušená komunikace napravuje a dále rozvíjí. Dle 

Františka je rodina místem, kde se lze naučit dobrořečit a zlomit tak spirálu zla, které 

v dnešním světě existuje. Moderní sdělovací prostředky pak mohou být komunikaci 

mezi nejbližšími nápomocny ve sbližování nebo jí naopak mohou zabraňovat. V tomto 

místě svého sdělení tak navazuje na své předchozí poselství. František pak ke konci dále 

vyzývá, aby se lidé naučili znovu mluvit a vyprávět si mezi sebou, nejen aby vytvářeli  

a konzumovali informace. Zároveň žádá o celostní pohled na tyto informace a abychom 

je nezjednodušovali. Rodinu nakonec vyzdvihuje jako prostředí, kde se učíme, co 

znamená komunikovat v lásce a vyprávění si navzájem pak znamená pochopit, že naše 

životy jsou propojené do jediné reality, kde každý jeden z nás je nenahraditelný. Rodina 

by tedy měla být vnímána jako základní zdroj společnosti, nikoliv jako její problém či 

přežitá a nedůležitá instituce.
39

 

K 50. světovému dni sdělovacích prostředků si František připravil poselství na 

téma „komunikace a milosrdenství“. Obdobně jako v předchozích poselstvích u stejné 

příležitosti, i zde popisuje důležitost ohleduplného sdílení a komunikace. Říká, že láska 

je ve své podstatě komunikace, která vede k otevřenosti a sdílení a církev je povolána 

k tomu, aby komunikovala bez výjimky s každým. František ve svém textu říká, že 

komunikace má sílu budovat mosty, umožňovat setkání a přijetí a tím obohatit 

společnost. Právě proto by komunikace měla být využívána k šíření dobra a dobrého 

slova, přičemž k tomuto František vyzývá i politické představitele a všechny, kteří mají 

vliv na tvorbu veřejného mínění. Měli by se oprostit od šíření nenávisti a strachu  

a nastolit pozitivní rétoriku. Rovněž dodává, že k tomu, abychom mohli zodpovědně 

promlouvat k druhým, je nutné jim především naslouchat a vést oboustranný dialog. 

Také opět zmiňuje roli digitálních médií a komunikačních platforem. Internet jako 
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prostředník pomáhá budovat zdravou a sdílející společnost, nicméně je nutné k němu 

přistupovat zodpovědně a s respektem k ostatním komunikujícím.
40

 

Jak lze vidět, všechna poselství, která papež František doposud vydal ke dnům 

sdělovacích prostředků, se více či méně stále dotýkají podobných, ale pro současného 

papeže zásadních témat. František klade důraz na „správné“ využití hromadných 

sdělovacích prostředků i jejich obsahů; tyto prostředky mají sloužit především jako 

nástroj dobra a pro šíření pozitivních zpráv sbližujících společnost. Tato poselství tak 

odráží papežův především pozitivní vztah k médiím a digitálnímu světu.  
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4 Metodologie  

4.1 Analýza mediálních obsahů 

 

Ke zkoumání mediálního obrazu papeže Františka budu v této diplomové práci 

využívat metody kvantitativní obsahové analýzy. Ta patří k nejvyužívanějším 

výzkumným metodám v rámci zkoumání mediálních obsahů. Mezi první, kteří se 

kvantitativní obsahovou analýzou začali zabývat, patří Harold Laswell, který položil 

základy postupům této analýzy již během druhé světové války. Nicméně za skutečného 

průkopníka v této oblasti patří Bernard Berelson, který v roce 1952 vydal první manuál 

metody pod názvem Content Analysis in communication research.
41

 

Kvantitativní obsahová analýza se vyznačuje tím, že je schopna vysoce 

strukturovaným a selektivním procesem zpracovat velké množství mediálních obsahů. 

Díky tomu je taktéž možné dosáhnout vysokého stupně ověřitelnosti a zároveň získané 

výsledky přehledně znázornit v číselných hodnotách, tabulkách a grafech. Obecný 

postup kvantitativní obsahové analýzy tvoří několik fází – pro její zpracování je třeba si 

na začátku stanovit výzkumné téma, po kterém následuje jeho operacionalizace, během 

které je třeba téma řádně definovat a nalézt měřitelné ukazatele vlastností v tématu 

vyjádřených. Po operacionalizaci následuje plánování a organizace výzkumu (platí 

především pro velké mediální výzkumy, vyžadující práci větší skupiny), po kterých 

přijde přípravná a ověřovací fáze výzkumu. Po splnění těchto předchozích kroků lze 

přistoupit k samotnému sběru dat a jejich finálnímu vyhodnocení.
42

 Jednotlivé body 

výzkumu však od sebe nelze přísně oddělovat, neboť je možné že se během 

jednotlivých fází bude třeba vracet do fází předchozích, ať už z důvodu zjištění 

neproveditelnosti určité části výzkumu či z důvodu zjištění nových skutečností. 

Vzhledem k tomu, že v této diplomové práci bude kvantitativní obsahová 

analýza provedena pouze mou osobou, určité části výše zmíněného obecného vzorce 

tomu proto budou přizpůsobeny. 

                                                 
41 

REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. str. 21. ISBN 80-7178-

926-7.  
 

42
 SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3., nezměn. vyd. Překlad 

Barbara Köpplová. Praha: Karolinum, 2011. str. 29-31. ISBN 978-80-246-1980-4. str. 29-31. 
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4.2 Cíl práce 

 

Cílem práce je pomocí kvantitativní obsahové analýzy získat strukturovaný 

přehled o medializaci osoby papeže Františka v českých denících za sledované období.  

Vzhledem k tomu, že Česká republika se řadí mezi sekulární státy, bude zajímavé 

zanalyzovat, jakým způsobem a v souvislosti s jakými tématy se o papeži v naší 

republice píše nejvíce. 

 

4.3 Charakteristika výzkumu 

 

V rámci práce budu analyzovat čtyři nejčtenější celostátní seriózní deníky, 

konkrétně pak MF Dnes, Právo, Lidové noviny a Hospodářské noviny. Tyto deníky 

budu sledovat ve vymezeném období od 13. března 2013, tedy od počátku nástupu 

papeže Františka do úřadu, do 13. března 2015. Analýza tedy pokryje první dva roky 

Františkova pontifikátu.  

Základní zkoumanou jednotkou kvantitativní obsahové analýzy bude článek. Pro 

účely této práce bude za článek považována ucelená textová jednotka s titulkem  

a případným doprovodným obrazovým materiálem nebo samostatný obrazový materiál 

s titulkem a doprovodným textem. Pro potřeby zkoumání jsem zařadila všechny 

relevantní články, které jsem našla na základě klíčového slovního spojení „papež 

František“ v mediálních archivech Newton Media Search a Anopress IT. Za relevantní 

článek pak v analýze považuji takový, který je zaměřen na osobu papeže Františka  

a důležitá témata s ním spojená či takový, kde je papež František významněji zmíněn. 

Ostatní irelevantní a duplicitní články jsem v rámci ověřovací fáze z analyzovaného 

vzorku vynechala. Finální výběrový soubor, na základě kterého budu interpretovat 

papežův mediální obraz, tak tvoří 753 článků.  

Jednotlivé části analýzy pak budou zkoumány na základě předem daných 

proměnných, které zde tvoří následující: název deníku, postava papeže, fotografie, 

ročník, datum vydání, umístění článku, rozsah článku, hlavní téma článku, vyznění 

článku. Na základě těchto proměnných pak bude možné odpovědět na předem dané 

výzkumné otázky a ověřit si tak vytvořené hypotézy.  

 

 



   

 

35 

  

4.4 Stručné profily vybraných periodik  

 

4.4.1 MF Dnes 

 

Mladá Fronta Dnes je nejčtenějším seriózním deníkem v České Republice. Její 

historie se datuje až do roku 1945, kdy vycházela pouze pod názvem Mladá fronta. Do 

nynější podoby se ustálila až v roce 1990, nicméně ze své původní podoby přezvala 

prakticky vše, pouze právní forma se změnila.
43

 Zásadní změna ve vlastnictví přišla 

v roce 2013, kdy celé vydavatelství MAFRA, a.s., které bylo ustanoveno v roce 1997, 

koupil koncern Agrofert vlastněný současným ministrem financí Andrejem Babišem. 

Deník Mladá Fronta Dnes vychází od pondělí do soboty s tematickými 

samostatně neprodejnými přílohami. V pondělí vychází příloha Ona Dnes, v úterý Auto 

Dnes, ve středu Doma Dnes, ve čtvrtek Magazín Dnes + TV, v pátek Rodina Dnes  

a v sobotu Víkend Dnes. Zároveň každý měsíc vychází speciální měsíčník City Life, 

který se věnuje životu v Praze.  

MF Dnes vychází standardně v 15 mutacích, které odpovídají jednotlivým 

krajům, přičemž klade velký důraz na regionální zpravodajství. Vydání má 32 stran  

a mezi pravidelné rubriky se řadí: Z domova, Ekonomika, Publicistika, Ze světa, 

Kultura, Názory, dále Zprávy z regionu a Sport.
44

 Aktuálním šéfredaktorem deníku je 

Jaroslav Plesl. Prodaný náklad MF Dnes k únoru 2016 byl 143 929 výtisků.
45

 

 

4.4.2 Lidové noviny 

 

Lidové noviny, jakožto nejstarší český dosud vycházející deník, byly založeny 

roku 1893 v Brně. V průběhu více než staleté historie na jejich stránkách publikovalo 

články mnoho významných českých osobností, mezi nimi například Karel Čapek, 

Eduard Bass, Ferdinand Peroutka a mnoho dalších. Po nástupu komunistické vlády, 

                                                 
43

 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. Vyd. 1. Praha: 

Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1387-1. 

 
44

 Mladá fronta DNES. In: www.mafra.cz [online]. 2016 [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: 

http://www.mafra.cz/portfolio.aspx?y=mafra/portfolio-mfd.htm 

 
45

 Prodaný náklad deníků. In: www.unievydavatelu.cz [online]. 2016 [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/deniky/fakta_cisla_denicich/prodany_naklad_deniku/314-

deniky_celostatni?did=6 
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bylo vydávání Lidových novin v roce 1952 přerušeno a legálně bylo obnoveno znovu až 

po sametové revoluci a to v deníkové formě. Během komunistické éry pak Lidové 

noviny vycházely pouze v ilegální samizdatové podobě, a to až do konce  80. let.
46

 

Stejně jako MF Dnes v dnešní době patří pod vydavatelství MAFRA, a.s.  

a rovněž vychází od pondělí do soboty s pravidelnými i mimořádnými přílohami. Mezi 

ty se řadí Sport, Akademie, Medicína,  Ekonomika Speciál, Servisní LN, Česká pozice, 

Orientace, Relax a magazíny Pátek LN, Esprit LN a Index LN. Vydání Lidových novin 

má 24 stran a mezi denní rubriky se řadí: Domov, Svět, Kultura, Názory, Ekonomika  

a Sport. Šéfredaktorem Lidových novin je od roku 2013 István Léko.
47

 Prodaný náklad 

k únoru 2016 byl 39 663 výtisků.
48

 

 

4.4.3 Hospodářské noviny 

 

Hospodářské noviny začaly být vydávány jako deník od roku 1990. Aktuálně 

vychází pětkrát týdne, od pondělí do pátku a zaměřují se především na ekonomiku  

a politiku. Vydání má od 24 do 32 stran a mezi pravidelné rubriky patří Z domova, Ze 

zahraniční, Názory, Kultura, Sport, Ekonomické zpravodajství, Finanční trhy a Servis 

pro podnikatele. V rámci hospodářských novin vycházejí i pravidelné přílohy jako 

Podnikání (jednou měsíčně), Proč ne?! (jednou měsíčně) a Ego (každý pátek).
49

 

Deník Hospodářské noviny spadá pod vydavatelství Economia Zdeňka Bakaly  

a jeho šéfredaktorem je Martin Jašminský. Prodaný náklad k únoru 2016 byl 29 758 

výtisků.
50

 

 

                                                 
46

 PERNES, Jiří. Svět Lidových novin 1893-1993 : stoletá kapitola z dějin české žurnalistiky, kultury a 

politiky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1993. ISBN 80-7106-056-9. 
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 Lidové noviny. In: www.mafra.cz [online]. 2016 [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: 

http://www.mafra.cz/portfolio.aspx?y=mafra/portfolio-lidovenoviny.htm 

 
48

 Prodaný náklad deníků. In: www.unievydavatelu.cz [online]. 2016 [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/deniky/fakta_cisla_denicich/prodany_naklad_deniku/314-
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 Hospodářské noviny. In: www.periodik.cz [online]. [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: 
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4.4.4 Právo 

 

Deník Právo byl dlouhou dobu jediným plnoformátovým celostátním deníkem, 

který byl ve většinovém vlastnictví českých subjektů. Již od sametové revoluce patřila 

naprostá většina akcií šéfredaktorovi deníku Zdeňkovi Porybnému, který deník Právo 

celou dobu až do nynějška vede.
51

 Deník Právo je prakticky pokračováním 

komunistického Rudého Práva a až 1. listopadu 1995 byl mu byl odebráno přízvisko 

„Rudé“.
52

 Současným vydavatelem deníku je vydavatelství Borgis, a.s. 

Deník Právo vychází od pondělí do soboty a mezi pravidelnými přílohami jsou 

Styl pro ženy, Dům a bydlení, Magazín + TV a Víkend. Mezi pravidelné rubriky pak 

patří Zpravodajství, Trhy a Ekonomika, Kultura, Sport, Kronika dne, Komentáře, Ze 

zahraničí a Regionální zpravodajství. Právo vychází v 12 regionálních mutacích  

a vydání má 24 stran.
53

 Prodaný náklad k únoru 2016 byl 83 558 výtisků.
54
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4.5 Hlavní výzkumná otázka, vedlejší výzkumné otázky, 
hypotézy 

 

Hlavní výzkumná otázka: Jakým způsobem zpravovala média o osobě papeže Františka 

v uvedeném časovém období (13. března 2013 – 13. března 2015)? 

 

Vedlejší výzkumná otázka (1): Jaká byla četnost zpráv o papeži Františkovi v tomto 

období? 

 

Hypotéza (1): Nejvíce zpráv o papeži Františkovi bude vydáno v první části 

sledovaného období, konkrétně od 13. března do 31. prosince 2013, tedy v úzké 

spojitosti s jeho zvolením a fungováním v novém úřadu. Tato hypotéza bude ověřena na 

základě počtu článků ve výběrovém souboru a jejich datu vydání. 

 

Vedlejší výzkumná otázka (2): Jak velká důležitost byla článkům o papeži Františkovi 

přisouzena? 

 

Hypotéza (2): Počet zpráv na titulní straně bude v celkovém měřítku nižší než zpráv 

uvnitř deníků. Tato hypotéza bude ověřena na základě proměnné „strana deníku“, na 

které se bude konkrétní článek vyskytovat, společně s datem uveřejnění. 

 

Vedlejší výzkumná otázka (3): Jaký rozsah měly články o papeži Františkovi? 

 

Hypotéza (3): V rámci výběrového souboru budou převažovat články na čtvrt deníkové 

strany a menší. Tato hypotéza bude ověřena na základě proměnné „rozsah článku“. 

 

Vedlejší výzkumná otázka (4): Jaká témata byla ve spojitosti s osobou papeže Františka 

medializována nejvíce? 

 

Hypotéza (4.1): Nejvíce medializované téma s nejčastějším výskytem ve sledovaném 

období bude zvolení Jorgeho Maria Bergoglia papežem.  
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Hypotéza (4.2): Druhým nejčastěji medializovaným tématem v rámci výběrového 

souboru budou Františkovy zahraniční cesty. 

 

Hypotéza (4.3): Téma oslav výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje bude 

nejčastěji medializováno na stránkách deníku MF Dnes a naopak nejméně na stránkách 

Hospodářských novin.  

Tyto hypotézy budou ověřeny na základě proměnné „hlavní téma článku“. 

 

Vedlejší výzkumná otázka (5): Jaké je nejčastější vyznění článků o papeži Františkovi? 

 

Hypotéza (5): Vzhledem k tomu, že Česká republika patří mezi sekulární státy  

a ani jeden ze zkoumaných deníků se nepřiklání k výraznému náboženskému smýšlení, 

budou tak převažovat neutrálně znějící články. 

Tyto hypotézy budou ověřeny na základě proměnné „vyznění článku“. 
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5 Analýza 

Na následujících stránkách budou pomocí kvantitativní obsahové analýzy  

a přehledných grafů z ní vyplývajících interpretována zpracovaná data. Na základě 

těchto dat budu hledat odpovědi na předem položené výzkumné otázky a potvrzovat  

či vyvracet mnou vyřčené hypotézy. Pomocí vedlejších výzkumných otázek tak 

postupně zodpovím hlavní výzkumnou otázku, tedy jakým způsobem média zpravovala 

o osobě papeže Františka ve sledovaném období.  

V úvodu analýzy bych však nejprve ráda uvedla pár základních údajů, 

nezbytných pro další části této kapitoly. 

 

Z celkového počtu 753 článků bylo 202 článků zveřejněno v MF Dnes, 173 

článků v Lidových novinách, 132 článků v Hospodářských novinách a 246 článků 

v deníku Právo (viz graf 1).  

 

Graf 1  Počet zveřejněných článků v jednotlivých denících 

 

Jak jsem již zmínila v charakteristice výzkumu, pro potřeby analýzy byly 

zařazeny všechny relevantní články, ve kterých se v rámci zkoumání databáze 

objevovalo slovní spojení „papež František“. Tyto relevantní články jsem si pak pro 

potřeby analýzy rozdělila na tzv. „primární“ a „sekundární“. Za primární články jsou 

považovány ty, ve kterých je osoba papeže Františka primární, tedy článek je především 

o jeho osobě a tématech s ním spojených. Sekundární články jsou pak ty, ve kterých je 

papež pouze významněji zmíněn, například v souvislosti s jinou osobou či jinou 

tématikou, která se ho přímo nedotýká. Na základě proměnné „postava papeže“ mi tak 
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vyplynulo, že k primárním článkům se jich řadí 436 a k sekundárním pak 317 (viz graf 

2). 

 

 

 

Graf 2  Počet primárních a sekundárních článků ve výběrovém souboru 
 

Jako vedlejší proměnnou, kterou jsem však nezohledňovala v rámci výzkumných 

otázek a zařadila jsem ji spíše z důvodu zajímavosti a kompletního přehledu 

medializace papežovy osoby, je „fotografie“. Obrazový materiál jako takový jsem 

nezařazovala do rozsahu článků o papeži, jelikož tam jsem zohledňovala pouze znakový 

rozsah, nicméně obrazový materiál považuji za důležitý z hlediska mediální prezentace 

a z toho důvodu ho zde uvádím. V grafu 3 tak lze vidět, že zkoumaných jednotek, které 

neměly doprovodný obrazový materiál zobrazující papeže, je celkem 486. Na druhé 

straně těch, které obrazový materiál měly, je celkem 267. Třetí sloupeček pak zobrazuje 

kolik příspěvků z těchto celkových 267 je vedených pouze jako obrazový materiál (ve 

všech případech doplněný titulkem a krátkým textem).  
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Graf 3 Počet článků obsahujících obrazový materiál 

 

5.1 Četnost výskytu zpráv o papeži Františkovi ve sledovaném 
období 

 

 

Vedlejší výzkumná otázka (1): Jaká byla četnost zpráv o papeži Františkovi v tomto 

období? 

 

Hypotéza (1): Nejvíce zpráv o papeži Františkovi bude vydáno v první části 

sledovaného období, konkrétně od 13. března do 31. prosince 2013, tedy v úzké 

spojitosti s jeho zvolením a fungováním v novém úřadu. Tato hypotéza bude ověřena na 

základě počtu článků ve výběrovém souboru a jejich datu vydání. 

 

Jak lze vysledovat již z grafu 4, právě  v první části sledovaného období, tedy od 

března do prosince 2013, je patrná vysoká medializace osoby papeže Františka a to 

především v měsících březnu, červenci a prosinci. Zejména v měsíci březnu způsobilo 

konkláve a zvolení nového papeže nebývalý zájem o tuto tématiku ze strany médií. 

V červenci pak byla velká medializace způsobená papežovou první zahraniční cestou do 

Brazílie a v prosinci se pak jednalo o větší počet různých témat. Pro zajímavost uvádím 

i graf 4.1, který ukazuje medializaci článků právě v březnu 2013. Jak šlo očekávat, 

největší počet článků byl zveřejněn během prvních dvou dnů po vyhlášení kardinála 

Jorgeho Maria Bergoglia novým papežem. 
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Přestože graf 4 ještě zcela neodpovídá na mnou stanovenou první hypotézu, lze 

z něj vypozorovat poměrně stabilní kontinuálnost medializace papeže v průběhu celého 

stanovaného období. Jediné větší odchylky způsobují již zmíněné tři výraznější měsíce 

v roce 2013 a zároveň poslední sledovaný měsíc, březen 2015, kde je ovšem propad 

odůvodněn ukončením sledování vzorku v polovině měsíce, tedy 13. března 2015.  

Graf 4 Četnost článků o papeži Františkovi v průběhu celého sledovaného období 

 

 

Graf 4.1 Četnost článků o papeži Františkovi v průběhu března 2013 
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Při rozdělení článků do jednotlivých částí sledovaného období již začíná být 

patrná odpověď na danou hypotézu. Při pohledu na graf 4.2 lze vypozorovat, že v první 

části sledovaného období bylo skutečně vydáno nejvíce článků a zmínek  

o osobě papeže Františka. Jak již bylo zmíněno v rámci hypotézy, toto číslo si lze 

vyložit zejména na základě faktu, že šlo o první rok pontifikátu papeže Františka  

a vzhledem k mnoha jeho prvenstvím na papežském stolci a svým přístupem 

k vykonávání tohoto úřadu si získal poměrně velkou oblibu nejen českých médií. Pro 

přehlednost a další potvrzení své hypotézy přikládám i graf 4.3, kde lze vidět, že i při 

rozdělení období na dva roky bylo skutečně nejvíce článků vydáno během prvního roku 

Františkova pontifikátu, tedy od března 2013 do února 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.2 Četnost článků o papeži Františkovi v jednotlivých obdobích 

 

 

Graf 4.3 Četnost článků o papeži Františkovi v jednotlivých obdobích 
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5.2 Důležitost článků o papeži Františkovi na základě jejich 
umístění v jednotlivých denících 

 

 

Vedlejší výzkumná otázka (2): Jak velká důležitost byla článkům o papeži Františkovi 

přisouzena? 

 

Hypotéza (2): Počet zpráv na titulní straně bude v celkovém měřítku nižší než zpráv 

uvnitř deníků. Tato hypotéza bude ověřena na základě proměnné „strana deníku“, na 

které se bude konkrétní článek vyskytovat, společně s datem uveřejnění. 

 

Pro zkoumání důležitosti článků na základě jejich umístění v denících jsem si 

zvolila metodu rozeznávání titulních stran deníků, prvních stran regionálních mutací  

a zároveň označení dalších konkrétních stran uvnitř deníků. Na základě toho bylo 

z analýzy zjištěno, že počet článků umístěných na titulní straně byl skutečně nižší než 

počet článků uvnitř deníků, čímž se potvrdila druhá hypotéza. Zajímavé je ale  

i rozvrstvení článků na stránkách uvnitř deníků. Jak lze pozorovat v grafu 5, nejvyšší 

počet článků uvnitř deníků  se objevil na 6 až 12 straně. Toto číslo si vysvětluji 

především skutečností, že právě na těchto stránkách jsou většinou uváděny „méně 

významné“ zprávy ze zahraničí. 

Graf 5 Počet článků na základě jejich umístění v denících   
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Pro relevanci vyzkoumaných dat zde uvádím další graf, ze kterého lze vyčíst, 

které články se na uvedených stránkách řadily k primárním a které k sekundárním. 

Z grafu tak vidíme, že dvě třetiny článků umístěných na titulní straně patřilo 

k primárním, tedy se věnovaly především osobě papeže Františka. 

 

Graf 5.1 Umístění článků v denících v závislosti na zmínění osoby papeže Františka  

 

5.3 Rozsah článků o papeži Františkovi ve sledovaném období 

 

Před samotnou interpretací výsledků proměnné „rozsah článku“ bych zde 

nejprve ráda popsala, jakým způsobem jsem tuto proměnnou fakticky pojala. Vzhledem 

k velkému počtu zkoumaných jednotek nebylo v mých silách jednotlivé články 

procházet v tištěných verzích deníků, proto jsem zvolila metodu rozsahu počtu znaků, 

které jsem zjistila z elektronické verze článků v mediálních databázích Anopress  

a Newton Media Search. Na jejich základě a zároveň metodou náhodného ověření pár 

vybraných článků v tištěné verzi deníků jsem si rozsah článků stanovila následovně: 

celá strana / 9001 znaků až 17 000 znaků; půl strany / 4601 znaků až 9000 znaků; čtvrt 

strany / 3500 znaků až 4600 znaků; méně než čtvrt strany / 100 znaků až 3499 znaků. 

Zároveň, jak jsem již uvedla v úvodu této části, v rámci analýzy jsem ponechala i pouze 

fotografické příspěvky, které, vzhledem k počtu znaků v doprovázejících textech, jsem 

automaticky řadila k rozsahu „méně než čtvrt strany“. Tímto bych chtěla uvést, že mnou 
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stanovený rozsah nemusí fakticky odpovídat fyzickému rozsahu článků (včetně 

doprovodného obrazového materiálu) v konkrétních denících, ale slouží pouze pro účely 

této diplomové práce. 

 

Vedlejší výzkumná otázka (3): Jaký rozsah měly články o papeži Františkovi? 

 

Hypotéza (3): V rámci výběrového souboru budou převažovat články na čtvrt deníkové 

strany a menší. Tato hypotéza bude ověřena na základě proměnné „rozsah článku“. 

 

Graf 6 Počet článků na základě jejich rozsahu 

 

Z grafu 6 lze poměrně jednoduše vyčíst, že výše uvedená hypotéza se potvrdila 

velmi jednoznačně. Součet článků na čtvrt strany a méně skutečně značně převyšuje 

počet článků rozsahem větších. Osobně mě po ukončení analýzy překvapil malý počet 

článků na celou stranu, nicméně je velmi pravděpodobné, že převážení rozsahově 

menších článků je způsobeno už jen tím, že ani jeden z největších českých deníků se 

nehlásí k žádnému náboženskému směru, což je zapříčiněno především velkým počtem 

ateistů v české společnosti. Takto rozsahově velké články o nejvyšším představiteli 

katolické církve by tedy nejspíše nebyly dostatečně čtenářsky zajímavé.  

 

Zároveň uvádím graf 6.1, ve kterém je opět rozdělen počet primárních  

a sekundárních článků vzhledem k rozsahu článků. V tomto grafu je patrné, že už tak 
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nízký počet článků na celou stranu je ještě navíc z velké části  tvořen právě články 

sekundárními, tedy že články nebyly zaměřeny primárně na osobu papeže. Přičemž 

pouze u kategorie článků na celou stranu převažuje počet sekundárních článků nad 

primárními.  

 

Graf 6.1 Rozsah článků v závislosti na zmínění osoby papeže Františka  

 

 

5.4 Nejvíce medializovaná témata v souvislosti s osobou 
papeže Františka 

 

Vedlejší výzkumná otázka (4): Jaká témata byla ve spojitosti s osobou papeže Františka 

medializována nejvíce? 

 

Hypotéza (4.1): Nejvíce medializované téma s nejčastějším výskytem ve sledovaném 

období bude zvolení Jorgeho Maria Bergoglia papežem.  

 

Hypotéza (4.2): Druhým nejčastěji medializovaným tématem v rámci výběrového 

souboru budou Františkovy zahraniční cesty. 

 

Hypotéza (4.3): Téma oslav výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje bude 

nejčastěji medializováno na stránkách deníku MF Dnes a naopak nejméně na stránkách 

Hospodářských novin.  
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Tyto hypotézy budou ověřeny na základě proměnné „hlavní téma článku“. 

 

Vzhledem k velikosti výběrového souboru a počtu jednotlivých článků  se 

během analýzy objevilo značné množství nejrůznějších témat spojených s papežem 

Františkem. Pro potřeby analýzy jsem proto toto množství zjednodušila roztříděním 

témat do devatenácti tematických celků. Tematické celky jsem určila na základě počtu 

článků vyskytujících se na dané téma. Proto aby se z tématu mohl stát tematický celek, 

muselo být na dané téma zveřejněno alespoň 10 článků. Pokud článků na určité téma 

bylo zveřejněno 9 a méně, zařadila jsem je do tematického celku „Jiné“, kterému budu 

v této části věnovat samostatný graf a rozbor. 

V rámci proměnné „hlavní téma článku“ jsem se pak zaměřovala pouze na 

hlavní téma článku, nikoliv na vedlejší témata.     

 

Graf 7 Počet článků podle tematických celků
55 
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 Vysvětlivky k tematickým celkům uvedeným v grafu 7: 

Biskup luxusu – toto téma se zabývá odvoláním německého biskupa Franze-Petera Tebartz-van Elstema z 

úřadu, více viz kapitola „Františkův efekt“ 

Biskupský sněm – neboli Synoda o rodině, která se odehrála v říjnu roku 2014. Jedná se o sešlost 

svolanou papežem Františkem za účelem projednání nejrůznějších témat 

Homosexuální tématika – články zabývající se vztahem církve k homosexuálům 

Inaugurace – inaugurace po zvolení J.M.Bergoglia papežem 

Nová média a sociální sítě – papežova práce s novými médii, jeho osoba na sociálních sítích apod. 

Nový papež – především články popisující, kdo je nový papež 

Oslavy výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje – viz text 

Papežovy činy – kromě uvedeného například vydání různých dokumentů, proslovy, sváteční akce aj.  

První výročí zvolení – články shrnující první rok působení papeže Františka v úřadu 
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Graf 7 zpracovává všechny tematické celky, které se během sledovaného období 

objevily. Pro účely hypotéz 4.1 a 4.2 nebudu zařazovat tematický celek „Jiné“, jelikož 

se skládá z velkého množství nejrůznějších témat, tedy pro potvrzení či vyvrácení 

hypotézy není relevantní.  

Jak lze z grafu vysledovat, hypotéza 4.1, která tvrdí, že nejvíce medializovaným 

tématem bude zvolení Jorgeho Maria Bergoglia papežem, byla analýzou vyvrácena. 

Toto téma, i s přihlédnutím k tematickému celku „Nový papež“, který se z určité části 

rovněž dá k tématu zvolení nového papeže připojit, se neřadí mezi nejmedializovanější 

témata celého sledovaného období.  

Na druhé straně se však ukázalo, že hypotéza 4.2 se jeví jako správná, neboť 

odhlédneme-li opět od tematického celku „Jiné“, tak papežovy zahraniční cesty byly 

skutečně druhým nejvíce medializovaným tématem a to s celkovým počtem 96 článků. 

Z grafu 7 rovněž vyplývá, že vedle tematického celku „Jiné“ byly 

nejmedializovanějším tematickým celkem „Papežovy činy“ s celkovým počtem 105 

článků. Název této kategorie může být do určité míry zavádějící, nicméně pro účely této 

práce mi přišel jako nejvhodnější. Do této kategorie jsem zařadila všechny články, které 

se nějakým způsobem dotýkaly papežových gest, vystoupení, proslovů a činů, jakým 

bylo například omývání nohou různě handicapovaným lidem během obřadu na zelený 

čtvrtek, jeho telefonáty obyčejným lidem či snídaně s bezdomovci na jeho narozeniny.  

Dalším poměrně vysoce zastoupeným tematickým celkem bylo tzv. „Setkání  

s …“. V rámci této kategorie se umístily všechny články, které odkazují na nejrůznější 

papežova setkání s významnými světovými osobnostmi, mezi ty se řadí například různí 

prezidenti, fotbalisté či zástupci různých náboženství. 

                                                                                                                                               
Reforma církve a římské kurie – články o změnách, které František provedl v rámci interního fungování 

církve a římské kurie 

Restituce – české lokální téma, ve kterém se čeští politici opírali právě o papeže Františka v případě 

schválení církevních restitucí 

Setkání s … - viz text 

Sexuální zneužívání – články zabývající se různými kauzami sexuálního zneužívání v rámci katolické 

církve 

Skromnost papeže – články explicitně pojednávající o pověstné papežově skromnosti 

Svatořečení papežů – články o svatořečení papežů Jana Pavla II. a Jana XXIII. v dubnu 2014 

Vatikánská banka – články zabývající se především změnami v rámci Vatikánské banky po nástupu 

papeže Františka 

Zahraniční cesty – články pojednávající o Františkových zahraničních návštěvách 

Zvolení papeže – viz text  

Jiné – viz text 
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Za tímto tematickým celkem pak následují témata „Oslavy výročí příchodu 

věrozvěstů Cyrila a Metoděje“ a „Nová média a sociální sítě“, mezi které byly zařazeny 

i medializované papežovy příspěvky právě ze sociálních sítí. „Oslavy výročí příchodu 

věrozvěstů Cyrila a Metoděje“ pak byly hojně medializovaným tématem zejména 

z důvodu papežovy možné přítomnosti v Čechách během těchto oslav. Téma bylo 

důležité především z lokálního hlediska a papež zde byl značně zmiňován i ze strany 

různých českých představitelů, mezi nimi i prezidentem  ČR Milošem Zemanem. 

Jako samostatnou kategorii zde rozvedu i tematický celek „Jiné“. Jak již bylo 

uvedeno, do této kategorie spadají všechny články, kterých bylo tematicky pouze devět 

a méně. Pro představu, jaká témata se pod tímto tematickým celkem ukrývají, uvádím 

graf 7.1, který shrnuje nejčastější témata v rámci této kategorie.  

 

Graf 7.1 Počet nejčastějších témat v rámci tematického celku „Jiné“ 

 

Pro zjednodušení a přehlednost jsem do tohoto grafu zařadila pouze ty články, 

kterých bylo tematicky čtyři a více. Ty, kterých bylo méně, byly většinou 

medializovány pouze v jeden den, tedy bez navazujícího opakování. Jak lze sledovat 

v grafu, mezi nejčastější témata v kategorii „Jiné“ patřila především vánoční tématika, 

v tomto případě se jednalo především o články zaměřené na vánoční strom pro papeže, 

který byl do Vatikánu dovezen z České republiky na Vánoce v roce 2013. Mezi další 

témata patřilo vyhlášení papeže Františka osobností roku 2013 magazínu Time, jeho 
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cesty po Itálii, zpřístupnění vatikánského archivu s nepřístupnými dokumenty či jeho 

spojení s mistrovstvím světa ve fotbale v roce 2014 (rodná země papeže Argentina se ve 

finále utkala s rodnou zemí emeritního papeže Benedikta XVI. ve finále). 

V další části této kapitoly se budu věnovat medializaci témat v jednotlivých 

denících a zodpovím tak i poslední hypotézu 4.3. 

 

Graf 7.2 Medializace témat v jednotlivých denících 

 

V grafu 7.2 uvádím celkovou medializaci všech tematických celků na stránkách 

jednotlivých deníků. Graf tedy přehledně zobrazuje, v jakém poměru deníky  

o jednotlivých tématech zpravovaly. Číselně označené jsou ty bloky, které obsahují 10  

a více článků. Nicméně tímto celkovým grafem ještě neposkytuji odpověď na hypotézu 

4.3, a proto zde uvádím další podrobnější graf 7.3, který zobrazuje poměr v rámci 

jednotlivých deníků pro pět nejmedializovanějších témat celkem (opět bez přihlédnutí 

k tematickému celku „Jiné“). 
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Graf 7.3 Přehled pěti nejmedializovanějších témat v jednotlivých denících 

 

Na základě tohoto grafu je již možné přehledně ověřit hypotézu 4.3, která se 

tímto grafem potvrdila. Jak lze vidět, MF Dnes skutečně nejvíce medializovala téma 

oslav výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kdežto Hospodářské noviny se 

tomuto tématu věnovaly jediným článkem. Tento fakt může být způsoben i tím, že  

o těchto oslavách padlo mnoho zmínek v rámci regionálních mutací MF Dnes  

a zároveň, vzhledem k tomu, že se nejedná o ekonomické téma, nebylo pro 

Hospodářské noviny nikterak zajímavé. 

 

Pro kompletní přehled o medializaci jednotlivých témat uvedu i graf 7.4, ve 

kterém je znázorněno, v jakém poměru byla témata rozdělena mezi články primární  

a sekundární. 
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Graf 7.4 Přehled medializace témat v závislosti na zmínění osoby papeže Františka 

 

Jak vidno, v naprosté většině převažují primární články nad sekundárními, pouze 

v případě „Restitucí“, „Svatořečení papežů“ a kategorie „Jiné“ je více sekundárních než 

primárních článků.  

 

 

5.5 Vyznění článků o papeži Františkovi 

 

Vedlejší výzkumná otázka (5): Jaké je nejčastější vyznění článků o papeži Františkovi? 

 

Hypotéza (5): Vzhledem k tomu, že Česká republika patří mezi sekulární státy  

a ani jeden ze zkoumaných deníků se nepřiklání k výraznému náboženskému smýšlení, 

budou tak převažovat neutrálně znějící články. 

Tyto hypotézy budou ověřeny na základě proměnné „vyznění článku“. 
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Graf 8 Počet článků vzhledem k jejich vyznění 

 

Již při prvním pohledu na graf 8 je zcela zřejmé, že hypotéza 5 se skutečně 

potvrdila. Jak lze vidět, naprostá většina článků z výběrového vzorku byla 

medializována jako neutrální. Pouze 34 článků bylo výrazněji pozitivního charakteru  

a jen 15 článků bylo výrazněji negativního charakteru. Vyznění článku jsem pak 

hodnotila na základě celkového vyznění a zaujatosti autora. Za neutrální vyznění jsem 

považovala takové, které bylo prosté jakéhokoliv subjektivního autorova hodnocení či 

citového zabarvení například formou explicitnějších přídavných jmen, ať už jedním či 

druhým směrem, a jednalo se o pouhé faktické popsání konkrétní situace, na základě 

kterého si může čtenář vytvořit vlastní úsudek. V případě pozitivně a negativně 

znějících článků šlo o zaujatý pohled autora článku, či aktéra článku.  

V rámci pozitivně vyznívajících článků se jednalo především o názor někoho na 

papeže Františka (například v rámci rozhovoru) či o hodnocení papežových činů (jako 

například umývání nohou handicapovaným lidem) či názor na papežovo chování vůči 

obyčejným lidem. Na druhé straně negativně vyznívající články reflektovaly především 

obvinění J. M. Bergoglia z období junty v Argentině či jeho kritiku ze strany polské 

církve. Zajímavostí je, že z uvedených 15 negativních článků bylo 9 z nich zveřejněno 

v deníku Právo. Opět přikládám i graf zohledňující zmínění osoby papeže Františka 
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v jednotlivých článcích. Ze zobrazeného grafu 8.1 tak lze vyvodit, že poměr pozitivních 

a negativních článků v závislosti na zmínění papeže odkazuje spíše v papežův prospěch, 

jelikož primárních negativních článků je o poznání méně než těch primárních pozitivně 

vyznívajících. 

 

Graf 8.1 Počet článků vzhledem k jejich vyznění v závislosti na zmínění osoby papeže Františka 

 

 

5.6 Shrnutí analýzy a získaných výsledků 

 

Hlavní výzkumná otázka: Jakým způsobem zpravovala média o osobě papeže Františka 

v uvedeném časovém období (13. března 2013 – 13. března 2015)? 

 

Pomocí jednotlivých vedlejších výzkumných otázek a stanovených hypotéz bylo 

úkolem této analýzy postupně odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, která je 

zobrazena výše. 

Jak je již zmíněno v teoretické části této práce, papež František je osoba  ve 

světě velmi populární, svým chováním a činy proto přitahuje velikou pozornost 

lokálních i světových médií. V rámci našich čtyř nejčtenějších celostátních deníků lze 

sledovat rovněž kontinuální a poměrně pravidelnou medializaci jeho osoby a to i přesto, 

že Česká republika patří mezi sekulární státy. Tyto české deníky relativně zevrubně 
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popisují nejen jeho zvolení do úřadu papeže, ale i veškeré další následující dění kolem 

Františkovy osoby, jak lze vidět například na medializaci jeho činů či zahraničních cest. 

Tím poskytují českému čtenáři relativně ucelený obrázek o postavě papeže, jeho práci  

i myšlenkách. Zároveň mu však svou převažující neutrálností ponechávají prostor 

k utvoření vlastního názoru. Dá se rovněž říci, že deníky o tématu informovaly poměrně 

vyrovnaně, přihlédneme-li ke skutečnosti, že Hospodářské noviny se zabývají 

především ekonomickou tématikou, a proto o osobě papeže Františka neinformovaly tak 

hojně jako ostatní tři deníky. Zajímavé také je, že nejvíce článků reflektujících nějakým 

způsobem papeže Františka se vyskytlo v deníku Právo, který má za sebou v podstatě 

komunistickou historii a i nyní je považován spíše za levicově orientovaný deník, dalo 

by se tedy předpokládat, že o tomto tématu bude informovat spíše méně. Tuto myšlenku 

by bylo zajímavé rozvést například pomocí sociodemografické studie, která by se 

zabývala korelací čtenářů deníku Právo a křesťanů. 

Na základě provedené analýzy se domnívám, že jde skutečně o nosné téma,  

u kterého by bylo přínosné detailněji zpracovat například i analýzu kvalitativní. Ta sice 

není předmětem této práce, přesto ale věřím, že může být vhodným námětem pro další 

diplomovou práci. 

 



   

 

58 

  

Závěr 

Dne 13. března 2013 se po pouhém jednom dni konání konkláve svět dozvěděl 

jméno nové hlavy římskokatolické církve. Po nečekané rezignaci nyní emeritního 

papeže Benedikta XVI. se jí stal argentinský jezuita Jorge Mario Bergoglio, který si pro 

svou novou roli jako první papež v historii vybral jméno František.  

Papež František již od začátku vzbuzoval nebývalý zájem po celém světě, když 

hned záhy po svém zvolení začal dokazovat, že jako nový papež zřejmě povede církev 

zcela jiným směrem, než kudy se doposud ubírala. Na základě jeho slov a skutků lze 

soudit, že by církev rád navrátil k jejím pozapomenutým kořenům, sahajícím až do dob 

Ježíše Krista. Právě otisk této ústřední křesťanské postavy lze vnímat v postojích  

a chování papeže Františka, který stejně jako Boží syn klade důraz především na prostý 

a neokázalý život, milosrdenství, odsouzení pokrytectví a pýchy a zároveň se snaží, aby 

se církev navrátila ke svému původnímu účelu a opět sloužila především bezmocným, 

chudým a potřebným lidem, kteří se ve své nouzi obracejí k Bohu.  

Během dosavadních tří let svého pontifikátu František již stihl být na obálkách 

populárních časopisů, na setkání s ním běžně čekají tisícové davy, přiklání si na svou 

stranu i takové skupiny, které dříve papeže, potažmo církev, rozhodně nemohly brát za 

své spojence. Papež František svým vystupováním a veskrze pozitivní image překračuje 

hranice katolické církve a promlouvá tak nejen k věřícím lidem, ale k celému světu. 

Církev potřebovala po delším období problémů a skandálů skutečně výraznou novou 

tvář, která jí zajistí, aby opět získala na vážnosti, kterou měla v historii. Zdá se, že 

s papežem Františkem v čele by se jí to mohlo podařit. 

 

Hlavním cílem této práce bylo pomocí kvantitativní obsahové analýzy ukázat, 

jak vypadal mediální obraz papeže Františka v počátečních letech jeho pontifikátu, 

konkrétně od 13. března 2013 do 13. března 2015. Pro tuto analýzu mi posloužily čtyři 

české nejčtenější deníky, mezi které se řadí Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Právo  

a Hospodářské noviny. Na základě této analýzy lze prohlásit, že medializace papeže 

Františka je v českých denících poměrně kontinuální a vyznačuje se především svojí 

neutrálností. Dalším cílem bylo rovněž stručně představit osobu papeže Františka  

a pokusit se nastínit důvody jeho obliby nejen v katolické obci, ale zároveň v celé 

společnosti.  
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V závěru této práce si dovolím říci, že osobně vidím Františkův velký úspěch 

v geniálním propojení jeho vlastní osobnosti a skromné povahy s velmi dobře 

odvedenou prací jeho mediálního týmu a dalších poradců. Volbu Jorgeho Maria 

Bergoglia do role nového papeže vnímám jako jeden z nejúspěšnějších kroků katolické 

církve v posledních letech, který jí dává šanci revitalizovat se a opět navázat na pověst 

jedné z nejvlivnějších náboženských organizací na světě. 

 

 

Summary 

On 13
th

 March 2013, after just one day of conclave, world learned the name of 

the new head of the Roman Catholic Church. After the unexpected resignation of now 

emeritus Pope Benedict XVI., an Argentinian Jesuit Jorge Mario Bergoglio became the 

new Pope. For his new role he chose the name Francis as the first Pope in history. 

From the beginning Pope Francis aroused great interest around the world when 

just shortly after his election he began to prove that as the new Pope he is likely to lead 

the Church in a completely different direction than before. Based on his words and work 

it is possible to say that he would like to turn the Church to its semi-forgotten roots, 

reaching as far as to the time of Jesus Christ. The imprint of this main Christian 

character can be clearly seen in the attitude and behavior of Pope Francis, who alike the 

son of God puts emphasis on simple and unpretentious life, mercifulness and 

condemnation of hypocrisy and pride. He is also trying to make the church restore its 

original purpose, which was to serve mainly the powerless, the poor and people in need. 

During the current three years of his pontificate, Francis has managed to be on 

the covers of popular magazines, awaited by crowds of thousands people strong. He 

managed to get support from groups, who even recently were not allies of the Church 

nor the Pope himself. With his appearance and mostly positive image he steps out of the 

usual boundaries of Catholic Church and his words get not only to people in faith, but to 

the whole world. After prolonged period of internal difficulties and scandals the Church 

needed a fresh face, which can regain formal esteem. It appears that things will probably 

enfold that way. 
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Based on the quantitative analysis, the main objective of this thesis was to show 

the media image of Pope Francis during the first two years of his pontificate, 

specifically from 13
th

 March 2013 till 13
th

 March 2015. For the study I have used four 

most read daily newspaper: Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Právo and Hospodářské 

noviny. According to this analysis, the media image of Pope Francis is continuous and 

has mostly neutral bias. Second aim was to introduce the personality of Pope Francis 

and to try to find reasons of his overwhelming popularity among Christians and also the 

rest of the world. 

 

My personal view on the topic is that it is a rare symbiosis of his personal 

qualities and humble nature with outstanding job of his media team and other advisors.  

I perceive the election of Jorge Mario Bergoglio to his current role as one of the 

brightest moments of the Catholic Church in recent years, as it gives the institution  

the chance to revitalize and re-establish its reputation of one of the most influential 

religious organizations in the world. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Kódovací kniha 

 

1. Číslo článku 

1 až 753 (každému číslu odpovídá příslušný titulek článku) 

 

2. Název média 

a) MF Dnes 

b) Lidové noviny 

c) Hospodářské noviny 

d) Deník Právo 

 

3. Regionální mutace 

a) Ano 

b) Ne 

 

4. Ročník vydání 

a) 2013 

b) 2014 

c) 2015 

 

5. Datum – měsíc vydání 

Leden až Prosinec 

 

6. Specifické datum vydání 

Ve tvaru DD.MM.RRRR 

 

7. Umístění článku 

a) Titulní strana 

b) První strana regionální mutace 

c) 2. – 5. strana 

d) 6. – 12. strana 

e) 13. – 20. strana 
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f) 21. – 32. strana 

 

8. Rozsah článku 

a) Celá strana 

b) ½ strany 

c) ¼ strany 

d) Méně než ¼ strany 

 

9. Hlavní téma článku 

a) Biskup luxusu 

b) Biskupský sněm 

c) Homosexuální tématika 

d) Inaugurace 

e) Nová média a sociální sítě 

f) Nový papež 

g) Oslavy výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

h) Papežovy činy 

ch) První výročí zvolení 

i) Restituce 

j) Reforma církve a římské kurie 

k) Setkání s … 

l) Sexuální zneužívání 

m) Skromnost papeže 

n) Svatořečení papežů 

o) Vatikánská banka 

p) Zahraniční cesty 

r) Zvolení papeže 

s) Jiné 

 

10. Vyznění článku 

a) Pozitivní 

b) Negativní 

c) Neutrální 
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11. Fotografie 

a) Ano 

b) Ne 

 

12. Postava papeže 

a) Primární 

b) Sekundární 

 



   

 

68 

  

Příloha č. 2: Fotografie představující papeže Františka v mediálním světě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papež František osobností roku magazínu Time, 2013 

(Zdroj: TIME) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papež František na titulní straně populárního magazínu Rolling Stone, 2014 

(Zdroj: Rolling Stone) 


