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Anotace (abstrakt) 

Diplomová práce se zabývá vybranými aspekty zahraničního zpravodajství, které 

mohou v kontextu rozvoje digitálních technologií a změny komunikačního paradigmatu 

podléhat novým trendům a tendencím. Pozornost je věnována pěti oblastem: zastoupení 

zpravodajských aktérů, zdrojům informací, procesu domestikace, rysu personalizace 

a rámcování. Výzkum práce je proveden na příkladu zpravodajství českých médií 

o konfliktech na Ukrajině a v Sýrii, a to kombinací kvantitativních a kvalitativních 

analytických postupů. Z výsledků šetření vyplynulo, že v českých médiích dominují 

oficiální aktéři v čele s politickými elitami. Dále převládají původní zprávy z redakčních 

zdrojů, podíl domestikovaných zpráv je 20 % a rys personalizace je zastoupen v 17 % 

případů. Co se týče výzkumu rámcování českými médii, šetření ukázalo akcent 

na rámec podobenství o ďáblovi z Východu a čertech, a to shodně u obou konfliktů. 
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Abstract 

The final thesis is focused on selected aspects of foreign news, which might subject 

to new trends and tendencies in the context of the digital technology evolution and 

communication paradigm change. Attention is given to five areas: news actors, sources 

of information, domestication, personalization and framing. The research work 

is carried out on the example of Czech media coverage of the conflicts in Ukraine and 

Syria. It is a combination of quantitative and qualitative analytical procedures. 

The investigation showed that official actors, above all the political elites, dominate 

in the Czech media. News is created by editorial staff mostly, the share of domesticated 

news is small and personalization is insignificant. In regards to the framing research, 

the investigation revealed that Czech media emphasize the frame of the devil from the 

East and daemons identically in both conflicts. 
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Úvod 
  

 Výzkumníci se zpravodajstvím zabývají intenzivně od sedmdesátých let 

dvacátého století. Kromě zájmu o nastolování agendy a mediální obrazy nejrůznějších 

sociálních skupin je pozornost soustředěna také na samotné zpravodajské obsahy 

a jejich charakteristiky (Trampota et al., 2011).  

 V předkládané diplomové práci se autorka soustřeďuje na vybrané aspekty 

zahraničního zpravodajství, které mohou podléhat novým trendům a tendencím, a to 

v kontextu rozvoje digitálních technologií a změny komunikačního paradigmatu. 

Při tvorbě závěrečného textu autorka vycházela primárně ze studie Van Leuvenové, 

Deprezové a Heinricha (2015), jejichž výsledky šetření ukázaly proměnu dosavadních 

charakteristik zpravodajských obsahů. Belgicko-nizozemský tým autorů zkoumal 

zastoupení aktérů a domestikaci zpráv ze zahraniční a zjistil, že v případě zpravodajství 

o tzv. arabském jaru v belgických médiích netradičně nabývá na významu zastoupení 

neoficiálních aktérů. Jeden z jejich zástupců, a to obyčejní lidé, se navíc stal vůbec 

nejvyužívanějším typem aktéra. Jedná se tak o popření výsledků dosavadních šetření, 

které dlouhodobě potvrzovaly dominanci oficiálních aktérů v čele s politickými elitami 

(např. Bennett et al., 2006, Lawrence, 2000; Gans, 1980) a vysoký podíl 

domestikovaných zpravodajských obsahů (např. Clausen, 2004; Gurevitch et al., 1991).  

 Cílem výzkumné části je ověřit výsledky šetření jmenované studie v českém 

prostředí, a to na příkladu zpravodajství vybraných českých deníků o konfliktech 

na Ukrajině a v Sýrii. Výzkum diplomové práce je zaměřen také na další aspekty 

zpravodajství. Pozornost je věnována celkem pěti oblastem – kromě zastoupení aktérů 

a procesu domestikace se autorka zaměřuje na výzkum zdrojů informací jednotlivých 

zpráv, rys personalizace a snaží se identifikovat rámce obsažené v textech. Šetření 

je provedeno kombinací kvantitativních a kvalitativních analytických postupů. 

 Autorka v úvodu práce považuje za nutné popsat a odůvodnit změny oproti 

schváleným tezím, ke kterým v průběhu tvorby textu došlo. Zřejmě největší zásah 

představuje úprava názvu diplomové práce ze Zpravodajství o válečných konfliktech 

v českém tisku (Ukrajina, Sýrie, Egypt) na Zpravodajství o válečných konfliktech 

v českém tisku – autorka odstranila koncovou závorku coby nadbytečnou. Změnu 

představuje také zúžení sledovaných konfliktů – z výběru zemí autorka vyřadila Egypt. 

Cílem výzkumu nebylo válečné zpravodajství jako celek, ale vybrané aspekty 
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zpravodajství, a to na příkladu zpravodajského pokrytí ukrajinského a syrského 

konfliktu. Volbu Ukrajiny a Sýrie proto považuje autorka za dostačující pro potřeby této 

diplomové práce. Dále došlo po bližším seznámení s odbornou literaturou celkově 

ke zpřesnění užívané terminologie – mimo jiné k jasnému odlišení zdrojů coby aktérů 

a zdrojů coby autorů, kteří jsou v tezích v některých případech zaměňováni.  

 Autorka také nestanovovala hypotézy, ale pouze výzkumné otázky, které jí 

umožnily širší popis zkoumaných jevů. Kromě avizované kvantitativní analýzy navíc 

provedla i kvalitativní výzkum v podobě případové studie, která je soustředěna 

na identifikaci rámců obsažených ve sledovaných textech. 
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1 Proměny zahraničního zpravodajství  
 

 Výzkumníci se začali zpravodajstvím intenzivně zabývat od sedmdesátých 

let dvacátého století. Zpočátku se zaměřovali na zjištění vlivu zpravodajských obsahů 

na nastolování témat u veřejnosti, posléze zkoumali i mediální obrazy nejrůznějších 

sociálních skupin v médiích. Pozornost byla posléze soustředěna také na šetření času 

a prostoru věnovaného jednotlivým tématům, aktérům nebo případně postojům. 

(Trampota et al., 2011) 

 Zkoumají se také specifické rysy jako je například domestikace či personalizace, 

šetří se množství zpráv ze zahraničí, užití rámců či přesah zpravodajských témat 

do politické agendy. Cílem následující kapitoly teoretické části je představení 

vybraných trendů a tendencí, kterým zpravodajství podléhalo či podléhá.  

 

1.1 Narušení monopolu zpravodajských agentur 

  

 Zahraniční zpravodajství představovalo do konce osmdesátých let silně 

monopolizované odvětví mediální produkce, které ovládaly mezinárodní 

zpravodajské agentury – americká Associated Press, původně britská Reuters 

a francouzská Agence France-Presse (Boyd-Barrett, 1980). Na mediálním trhu 

figurovalo jen několik málo organizací zajišťujících zpravodajský servis, a to 

v důsledku finanční náročnosti tvorby zpráv ze zahraničí (Hamilton et al., 2004). Tři 

hlavní informační toky se zaměřovaly pouze na elitní země Západu, což se stalo 

předmětem kritiky mnoha autorů (např. Hafez, 2009; Paterson et al., 2004; 

Rantanen et al., 2004). 

 K narušení monopolu zpravodajských agentur došlo nejdříve se vznikem 

čistě zpravodajských televizních stanic, které začaly přinášet nepřetržité zpravodajství 

čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu. Průkopníkem se v tomto ohledu stala 

americká televizní zpravodajská stanice CNN, která byla založena v roce 1980 

(Cushion, 2010). Své kontinuální zpravodajství televize cílila na diváky rozptýlené 

po celém světě a významně přispěla k šíření informací mezi jednotlivými zeměmi 

(Van Leuven et al., 2015). 
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1.2 Rozvoj digitálních technologií 

  

 Další proměna zpravodajství nastala s nástupem internetu a s rozvojem 

digitálních technologií. Nejen, že došlo ke snížení ceny tvorby zpravodajských 

výstupů, přístup ke zprávám se skrze rozšíření nových technologií zaručil lidem 

po celém světě. Rovněž bylo umožněno produkovat zpravodajství také žurnalistickým 

solitérům a menším mediálním organizacím a distribuovat ho globálně. „V éře sítí, 

může každý, kdo je online, vyprodukovat jakýkoli střípek informace a distribuovat ho 

ne lokálně, ale globálně“ (Van Leuven et al., 2015: 575). 

 Digitální technologie spolu s internetovým připojením se staly 

neoddělitelnou součástí výkonu novinářského povolání (tamtéž). Dochází současně 

i k proměně samotného prostředí, ve kterém se zprávy vytvářejí. Původně pouze 

konzumenti mediálních obsahů získávají participační funkce a stávají se aktivními 

přispěvateli (Hermida, 2010; Sambrook, 2010). Vedle profesionálních informátorů – 

novinářů – tak začali fungovat i alternativní poskytovatelé informací jako jsou například 

uživatelé sociálních sítích či přispěvatelé na blog (tamtéž). „Nástup nového systému 

elektronické komunikace je charakteristický globálním dosahem, integrací všech 

dosavadních komunikačních médií a potenciální interaktivitou“ (Castells, 2000: 357). 

Globalizační trend zároveň přispívá k setření časoprostorových hranic (Beck, 2000; 

Appadurai, 1996). 

 

1.2.1 Paradigma síťové komunikace 

  

 V kontextu globalizace a digitalizace informačních toků došlo ke vzniku 

paradigmatu síťové komunikace a potažmo i žurnalistiky (Heinrich, 2011, 2012), 

která se skládá z komplexního systému vzájemně propojených globálních informačních 

uzlů. Digitální sítě jsou v daném paradigmatu charakterizovány jako strukturální vzory 

informační výměny, které vyžadují revizi dosavadních žurnalistických postupů 

při shromažďování, produkci a distribuci informací. Mediální organizace 

v paradigmatu síťové komunikace představují jen jedny z mnoha uzlů, které se sice 

mohou lišit svou velikostí, obsahovým rozpětím i vlivem (např. blog či americká 

zpravodajská televize CNN). Sdílí totožný informační prostor, ve kterém mohou 
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nabývat neomezeného počtu potenciálních kontaktů s dalšími uzly skrze nově 

vybudované digitální sítě (Van Leuven et al., 2015; Castells, 2000). 

 Paradigma síťové komunikace umožňuje budování sítí v celosvětovém 

měřítku. Dochází ke vzniku interdisciplinární aktivní sféry, která zajišťuje vyšší míru 

interakce i informační výměny. Tradiční mediální organizace menší komunikační uzly, 

které pomáhají dávat události do souvislostí, nemohou ignorovat. (Archetti, 2008; 

Hafez, 2009) 

 

1.3 Globalizace komunikace 

  

 To, že se svět stane „globální vesnicí“ předpověděl už kanadský teoretik 

komunikace Marshall McLuhan v šedesátých letech dvacátého století (Reifová, 2004). 

Až v posledních dvou desetiletích se to ale v souvislosti s nástupem internetu jeví 

jako reálné. Globalizace komunikace, umožněna mimo jiné technologickým vývojem, 

má vliv také na tvorbu zahraničního zpravodajství (Thompson, 2004). Na základě 

globalizačního procesu dochází například k zestejňování zpravodajských obsahů 

(Wu, 2003).  

 Někteří autoři (např. Gurevitch et al., 1991) vnímají jako protiklad procesu 

globalizace, kdy „vzájemné propojení různých částí světa dalo vzniknout složitým 

formám interakce a vzájemné závislosti“ (Thompson, 2004: 123), domestikaci 

zpravodajských obsahů. V rámci domestikačního procesu je zpráva, která je 

produkovaná zpravodajskou agenturou a určená tak pro globální publikum, 

přizpůsobena národnímu publiku, a to například tím, že se k homogenizovanému 

obsahu doplní výpověď domácího aktéra (Alasuutari at al., 2013). Tudíž z původně 

globálních obsahů se stávají domestikované produkty. 

 Přestože zahraniční zpravodajství představuje jeden z nejdůležitějších zdrojů 

informací o okolním světě (Friedman, 2006), dochází ke smršťování jeho množství 

(Utley, 1997). V kontextu globalizace se fenomén, který je prokázaný u médií 

v euroamerickém prostoru (např. Utley, 1997; Riffe et al., 1994) i v českém prostředí 

(Novotná, 2015), jeví podle Utleyho (1997) jako paradoxní. 
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2 Sociologie zdrojů  
  

 Za hlavní cíl žurnalistiky je považováno zpravování o aktuálním dění. 

Úkolem novináře je proto o událostech vyhledávat předně relevantní a důvěryhodné 

informace, které lze získat několika způsoby. Pracovník zpravodajství se může stát 

očitým svědkem události, informace si může nezávisle dohledat nebo je může čerpat 

od různých zpravodajských zdrojů. (Dimitrova et al., 2009b; Gans, 1980) 

 V případě zdrojů je možné rozlišovat mezi dvěma různými polohami tohoto 

termínu – lze rozeznat autory zpráv v podobě zpravodajských agentur či redakcí, nebo 

aktéry, kteří ve zprávách figurují. Ve fázi shromažďování informací přitom novinář 

se zdroji pracovat musí, jinak by se nedobral celkového obrazu události, a ani si 

neověřil pravdivost sdělení (Dimitrova et al., 2009b; Manning, 2001; Gans, 1980). 

Znamená to, že „bez ohledu na politické prostředí či ekonomický status média, 

bez zdrojů se žurnalistika neobejde“ (Dimitrova et al, 2009b: 76).  

 

2.1 Aktéři ve zpravodajství  

  

 Zpravodajští aktéři a informace, které poskytují, představují nepostradatelnou 

a vlivnou součást každého zpravodajského příspěvku (Dimitrova et al., 2009b; Bennett, 

1990; Gans, 1980). Jejich výběr proto podléhá přísnému posouzení (Trampota, 2006; 

Gans, 1980). Podle některých autorů (Manning, 2001) aktéři zpravodajství přímo 

tvarují a jejich studium se stává klíčem pro pochopení zpravodajské produkce. 

Konstruování jednotlivých zpráv v souvislosti s výběrem použitých aktérů je proto 

potřeba věnovat dostatečnou pozornost (Gans, 1980). 

 Aktéři, kteří jsou v mediálních obsazích využíváni, pocházejí z různých 

sociálních sfér a jejich role se mohou lišit (Dimitrova et al., 2009b). „Potřeba 

zpravodajských zdrojů1 je konstantní, ale jejich využití je variabilní“ (tamtéž: 76). Podle 

Ganse (1980) je přístup aktérů do zpráv nerovnoměrný a do určité míry reflektuje 

hierarchické uspořádání společnosti. 

 Oproti zdrojům informací například v podobě zpravodajských agentur, 

od kterých pochází celá zpráva, jsou promluvy aktérů ve zpravodajských výstupech 

                                                 
1 Ve smyslu aktérů (poznámka autorky). 
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označeny buď uvozovkami v případě tištěných či online médiích, nebo zvukovým 

ohraničením v případě audiovizuálních médiích. Pasáže aktérů mohou být rovněž 

tlumočeny či převyprávěny mediálním pracovníkem. (Dimitrova et al., 2009) 

2.1.1 Funkce aktérů  

  

 V procesu tvorby zpravodajských příspěvků aktéři zastávají několik funkcí. 

Jde o způsob, jak ověřit pravdivost zprávy, současně se prezentaci dané události přidá 

na důvěryhodnosti a pod časovým tlakem se sníží nejistota ze strany mediálních 

pracovníků. V případě kombinace různých i stejných typů aktérů se zajistí názorová 

pestrost. (Dimitrova et al., 2009; Cook, 2005) 

 Citování aktérů a uvádění zdrojů jednotlivých informací představují techniky, 

kterými ze sebe novinář sejme odpovědnost za uvedené informace a vyhne se nařčení 

z možné předpojatosti (Dimitrova et al., 2009; Tuchman, 1978). Novinář ve zprávě 

může uvádět odlišná stanoviska s tím, že tak problematiku uchopí z více úhlů pohledu. 

Citace či tvrzení aktérů nemusí být dokonce ani pravdivá, mediální pracovník se 

ale vyvaruje možné kritiky (Dimitrova et al., 2009). 

 

2.1.2 Typologie aktérů 

  

 Van Leuvenová, Deprezová a Heinrich (2015) identifikují tři hlavní kategorie 

zpravodajských aktérů, které dále člení na devět základních typů. Jde o oficiální 

aktéry, do kterých patří příslušníci politické reprezentace, státní instituce, zástupci 

korporací, novináři, odborníci (vědci, akademici) a ostatní (známé osobnosti, 

náboženské autority). Druhou kategorii tvoří neoficiální aktéři, jejichž součástí jsou 

obyčejní lidé, netradiční uskupení (nevládní organizace a demonstranti). Poslední 

kategorii zpravodajských mluvčích představují neidentifikovatelní aktéři (anonymní 

a nepojmenované zdroje). (Van Leuven et al., 2015). 

 Obdobné dělení nabízí i Dimitrovová a Strömbäck (2009b), kteří vymezují 

až šest typů aktérů. Jedná se o vládní představitele, úředníky státní správy 

a politiky sdružené pod oficiálními aktéry. Jednotlivé typy aktérů dále shrnuli 

pod anonymizovanými aktéry, běžnými občany, osobami reprezentujícími mezinárodní 

či nadnárodní organizace a společenství jako je například Evropská unie nebo 

Severoatlantická aliance. Jako poslední typ aktérů lze označit akademické odborníky. 
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 Typologie zastoupených aktérů ve zpravodajství se může například lišit 

dle tématu šetření. V případě politické komunikace či výzkumu mediálního pokrytí 

voleb představuje relevantní členění na aktéry domácí politické scény, kampaňové 

specialisty, mediální analytiky a běžné občany (Dimitrova, Strömbäck, 2009). 

 Mluvčí lze obecněji zkoumat i podle dělení na domácí či zahraniční aktéry 

(Dimitrova et al., 2009) nebo ženské a mužské aktéry (Van Zoonen, 1988). 

Ze srovnávacího výzkumu, který provedli Dimitrovová a Strömbäck (2009) například 

vyplynulo, že ve Švédsku, ve kterém se 60 % obyvatel zajímá výrazně o zahraniční dění 

(Andersson, 2007), se dává spíše prostor aktérům z mezinárodních organizací. Oproti 

tomu ve zpravodajství Spojených států vystupují častěji domácí aktéři. Práce 

Van Zoonen (1988) mimo jiné ukázala nepoměrné zastoupení mužů a žen, kteří 

ve zprávách vystupují. 

 

2.1.3 Výběr oficiálních aktérů 

  

 Novináři tradičně v důsledku zaběhnutých mediálních rutin spoléhají na elitní 

aktéry v podobě oficiálních zdrojů (Gans, 1980), mezi něž patří v první řadě vládní 

představitelé, političtí lídři a instituce státní správy. Oficiální aktéry mediální 

pracovníci považují za spolehlivé a efektivní, jejich promluvy považují za informace 

s vyšší výpovědní hodnotou (Dimitrova et al., 2009; Sigal, 1993; Bennett, 1990). Pokud 

je důvěryhodný zdroj, důvěryhodně působí celá zpráva. Citace oficiálních státních 

představitelů jsou tak považovány za autoritativnější zdroje, něž obyčejní lidé (např. 

Manning, 2001; Lawrence, 2000). „Ukazuje se, že novináři mají sklon k rutinnímu 

využívání omezeného počtu již osvědčených zdrojů a zejména zdrojů s byrokratickým 

statusem“ (Trampota, 2006: 80). Navíc panuje představa, že oficiální aktéři mají 

přístup k přesnějším a odbornějším informacích, než většina zbývající populace. 

Popsaná preference z oficiálních aktérů činí tzv. primárně definující témat (Hall et al., 

1978). 

 Nadměrným využíváním oficiálních zdrojů se otvírá možnost politických elit 

tvarovat rámcování událostí ve zpravodajství (Dimitrova et al., 2009b). Silný vliv 

na veřejné mínění tak není dán pouze častým a přímým přístupem do médií, ale 

i možností interpretovat danou problematiku a přikládat jí určitý význam (Lawrence, 

2000; Bennett, 1990). Ze strany novináře je tento vliv limitován, protože výběr 
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konkrétního aktéra, uvedených citací i jejich umístění v zpravodajském příspěvku záleží 

na rozhodnutí jeho osoby (Reich, 2009; Gans, 1980). 

 Vysokou míru závislosti na vládních představitelích, politických lídrech, 

institucích i úřednících státní správy potvrdil hned první empirický výzkum 

(Sigal, 1973) provedený na toto téma, který se zabýval přístupem aktérů 

do zpravodajství amerických deníků The New York Times a The Washington Post. 

Posléze se nadužívání oficiálních aktérů ukázalo také u výzkumů televizního 

zpravodajství (Berkowitz, 1997). Tato praxe je zdokumentována rovněž napříč 

různými zpravodajskými tématy, například u zpráv o válečných konfliktech (např. 

Hallin, 1986), trestných činech (např. Lawrence, 2000) či katastrofách (např. Bennett 

et al., 2006). Závislost na oficiálních aktérech vykazují americká, ale také evropská 

nebo asijská média – Japonsko z 64 % a Jižní Korea ze 44 % (Yoon, et al. 2002). 

 Oficiální aktéři povětšinou představují tzv. hlasy s přístupem, tedy o osoby, 

kteří mají privilegovaný přístup do zpravodajství. Jedná se, kromě politických elit, také 

o známé osobnosti či celebrity, průmyslníky nebo například vědce a odborníky 

(Hartley, 1982), kterými se vyvažuje nadměrné zastoupení politických představitelů 

(Trampota, 2006). 

 

2.1.4 Výběr neoficiálních aktérů 

 

 Neoficiální aktéři v čele obyčejnými lidmi se do zpráv dostávají převážně jako 

oběti, demonstranti, pachatelé trestných činů (Hagen, 1993). Pokud se neoficiální 

aktéři přes přísný výběr do obsahu zprávy proniknou, nezaručuje jim to 

rovnocenné postavení s ostatními zastoupenými aktéry. V obsahu zprávy funguje 

vnitřní hierarchie, tzv. hierarchie přístupu (Eldridge, 1995). Záleží na zpracování 

citace aktéra i jejím umístění ve zpravodajském příspěvku. První zmíněný aktér 

ve zpravodajském obsahu má tu výhodu, že nastavuje interpretační rámec celé 

prezentované události. Zpravodajská narace představuje lineární systém, v němž řazení 

jednotlivých výpovědí není významově neutrální (Trampota, 2006; Eldridge, 1995). 

 K přístupu netradičních aktérů do zpráv v souvislosti s rozvojem digitálních 

technologií dochází mimo jiné prostřednictvím sociálních sítí, které představují 

alternativní komunikační kanály. Nejběžněji užívané nové komunikační online 

platformy představují Facebook, Youtube a Twitter. Novináři citují mluvčího skrze 
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sociální sítě coby dokreslující emotivně naladěné vyjádření běžných lidí, které často 

zařazují mimo hlavní text zprávy. (Heinrich, 2012; Van Leuven et al., 2015) 

 Daná zpráva uveřejněním promluvy obyčejného člověka nezískává žádané 

prohloubení problematiky, ani nový pohledu na téma. Přidanou hodnotu získává 

v důsledku užití citace běžných lidí prostřednictvím sociálních sítí spíše výjimečně 

(Heinrich, 2012). Naopak jejich užívání může vést k tomu, že zpráva na své hodnotě 

ztratí (Habermas, 1974). Podle Ganse (2011) by ale zprávy v médiích měly obsahovat 

hlasy široké veřejnosti a názory běžných lidí, kterými se podpoří veřejný diskurz. Podle 

dalších autorů (McNair, 2009; Dahlgren et al., 2005) to umožňuje předkládanou 

problematiku pochopit z hlediska žité zkušenosti. 

 

2.1.5 Faktory ovlivňující výběr aktérů  

 

 Logika výběru mluvčích se řídí podle čtyř vlastností, které aktérům zajišťují 

přístup do médií. Jedná se o podnětnost, moc, schopnost dodat vhodné informace 

coby rozhodující vlastnost, geografická a sociální blízkost danému médiu, případně 

samotnému novináři. Pro mediální pracovníky jsou zajímaví takoví mluvčí, kteří jim 

vycházejí vstříc, nebo jsou naopak vzpurní. Při výběru promluv mohou aktéři z vyšších 

sociálních vrstev disponující mocí využít svého hierarchicky zvýhodněného postavení. 

O konečném využití aktéra nakonec ještě rozhodují vybrané faktory: produktivita 

aktéra, spolehlivost, důvěryhodnost, autorita a schopnost vyjadřování. Aktéři, kteří 

disponují menší mocí, se do médií dostanou jen s neobyčejnou zprávou. V případě 

aktéra s velkou mocí ale platí, že se pouze nabízí k dispozici – finální slovo má vždy 

novinář. (Trampota, 2006; Gans, 1980) 

 Podstatný je vztah novináře s aktéry, který může být zpodobněný modelem 

směny či konfliktu. Na shromažďování informací od zdroje nahlíží model konfliktu 

jako na neustálou snahu aktérů prosadit do výsledné zprávy jejich interpretaci události. 

Druhý model považuje čerpání informací za výměnu, která však musí být výhodná 

pro všechny strany (Trampota, 2006). 

 Vliv na mediální organizaci, potažmo výběr aktérů může pocházet ze strany 

nejrůznějších PR agentur, odborů, nátlakových skupin i dalších organizací, které jsou 

zainteresované do předkládané problematiky. Tento vliv nemusí být vždy zřejmý. 

Příkladem může být zveřejnění informace uvedené pod příslibem anonymity. „Zdá se, 



 

18 

 

že v amerických médiích se jedná o běžnou praxi“ (Dimitrova et al., 2009b: 77), 

zejména v případě válečných konfliktů (Wulfemeyer, 1985). Může se jednat o důsledek 

toho, že američtí novináři vykazují vysokou míru závislosti na oficiálních aktérech, 

které všem nejsou až tak snadno dostupné (Dimitrova et al., 2009b). 

 Proces, při kterém dochází k utváření zprávy, je ovlivňován imperativy mediální 

organizace a zpravodajskými rutinami. Do tvorby zprávy se kromě jiného promítá 

vlastní osoba reportéra a editora; určitou roli také hrají i technologické, politické, 

kulturní a ekonomické faktory. (Hallin et al., 2004; Manning, 2001)  

 

2.1.6 Současné trendy ve výzkumu aktérů  

 

 Ačkoli doposud ve zpravodajských výstupech dominovali oficiální aktéři, 

z aktuálního výzkumu mezinárodního týmu autorů z Belgie a Nizozemska vyplynulo, 

že na významu nabývají alternativní mluvčí. Nejčastěji užívaným aktérem 

ve zprávách se nestali tradičně politické elity dané země, ale obyčejní lidé 

(Van Leuven et al., 2015). 

 V rámci analýzy zahraničního zpravodajství o tzv. arabském jaru, resp. o situaci 

v Tunisku, Egyptě a Sýrii v belgických médiích autoři Van Leuvenová, Deprezová 

a Heinrich (2015) zjistili, že se novináři uchylovali k běžným občanům v 37 % 

případů. Následovali politici (26,3 %) a s odstupem netradiční uskupení (10 %) 

v podobě demonstrantů či nevládních organizací. Pod hranicí 10 % se ocitli státní 

instituce nebo odborníci. 

 Při komparaci dvou hlavních kategorií mluvčích vyplynulo, že netradiční aktéři 

(46,9 %) jsou vedle tradičních aktérů (52,6 %) rovněž významným informačním 

zdrojem a rozdíl v jejich podílu není příliš markantní. Z hlediska národnosti a etnika 

byli ve vybraných belgických médiích nejčastěji citováni Arabové (54,4 %), posléze 

Belgičané (18,8 %) a osobnosti ze Západu (18 %). Při pohledu na jednotlivé země 

v případě informování o Tunisku (52,3 %) a Sýrii (53,5 %) převažovaly netradiční 

aktéři, v případě Egypta (45,4 %) tradiční. 

 Přestože výsledky šetření ukázaly vysoké zastoupení neelitních aktérů, Van 

Leuvenová, Deprezová a Heinrich (2015) v rámci závěrečné diskuze poukázali na to, že 

dané typy aktérů jsou využívány předně pro ilustraci informací ve zprávě 

již obsažených. Neznamená to tedy, že by oficiální aktéři v mediálních obsazích 
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ztráceli své výsadní postavení. Novináři navíc využívají tradiční aktéry v úvodu 

zprávy a nastavují podle nich interpretační rámce celého textu. 

   

2.2 Informační zdroje 

 

 Další způsob čerpání informací pro tvorbu zpravodajských obsahů představuje, 

jak už bylo výše zmíněno, využití servisu zpravodajských agentur či „vlastních zdrojů“. 

V případě procesu tvorby zpráv ze zahraničí se redakce, pokud nemá v cizí zemi svého 

zpravodaje, práci s agenturním zpravodajstvím nevyhne (Camaj, 2010; 

Dimitrova et al., 2009b). Mnohé mediální organizace si navíc vlastního zahraničního 

zpravodaje nemohou z důvodu ekonomické náročnosti dovolit financovat, což vedlo 

k jejich úbytku (Utley, 1997). Mediální pracovníci se proto častěji spoléhají 

na zpravodajský servis agentur, což vede v kontextu globalizace i k možné 

homogenizaci zpravodajských obsahů (např. Wu, 2003; Boyd-Barrett et al., 1998). 

 Čerpání informací od agentur se navíc jeví podobně výhodné jako užití 

oficiálních aktérů – zpravodajské agentury představují záruku kvality zpráv, mají 

komplexní pokrytí a jsou spolehlivé (Camaj, 2010). 

 

2.2.1 Zpravodajské agentury 

 

 Globální zpravodajský systém byl od druhé světové války výrazně 

hierarchický. Byl řízen prostřednictvím několika západních agentur, a to skrze AFP, 

AP, Reuters a UPI, které představovaly tzv. velkou čtyřku. Fungovaly spolu s dvěma 

hlavními socialistickými agenturami – sovětskou TASS a čínskou Chinoua (Xinhua) 

(Trampota et al., 2011; Boyd-Barrett et al., 1998). Do velké míry podléhaly 

ideologickému boji demokratického Západu a socialistického Východu 

(Clausen, 2010). 

 Podle Clausenové (2010) se ale daný ideologický boj po roce 2000 proměnil 

na boj proti terorismu a islamistickému radikalismu. Západní zdroje ztratily 

dominantní postavení ve prospěch arabských zdrojů. Takovým příkladem může být 

katarská televizní stanice Al-Džazíra, která nabyla na významu v mezinárodním 

prostoru během protivládních protestů v některých arabských zemích v roce 2011 

(Figenschou, 2013). 
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 Podle Camaje (2010) ale vliv zpravodajských agentur zůstává nadále velký, 

předně těch největších jako Reuters, AP a AFP, a to zvláště v souvislosti s tím, že 

mediální domy zmenšují počty svých zahraničních zpravodajů. Podstatný vliv mají také 

na zpravodajství národních agentur, které zajišťují tiskový servis pro danou zemi a které 

jsou v případě zahraničního zpravodajství pro zemi určujícím zdrojem. 

 Posilují dříve lokální agentury EFE či DPA, v případě informování o finančních 

trzích na významu nabyla zas agentura Bloomberg. Společně s agenturou Dow Jones, 

která představuje nejsilnější finanční agenturu ve Spojených státech, a Knight Rider 

konkuruje Reuters. Na poli tištěného, případně online zpravodajství funguje i soukromá 

agentura Interfax, která svůj vliv vytěžila z oslabení socialistické agentury TASS 

v souvislosti s rozpadem socialistického bloku. (Boyd-Barrett, 1997) 

 

2.2.2 Mezinárodní komunikační toky 

  

 Každá ze zpravodajských agentur měla své tradiční oblasti zájmu, což mělo 

vliv také na rozložení mezinárodní informační toky. Ty do určité míry odrážejí 

hierarchické uspořádání světa z hlediska politické, ekonomické i společenské moci. 

Jednotlivé země mají rozdílné finanční dispozice, stejně jako disponují rozdílnými 

prostředky komunikačních technologií. Do mezinárodního komunikačního systému, 

který má vliv na obsah, směr i objem informačních toků, se tak státy zapojují 

nerovnoměrně. (Chang, 1998) 

 Ve výsledku je pro mezinárodní informační toky typické to, že většina 

zpravodajských obsahů jednosměrně proudí z euroamerického prostoru a opomíjí 

tak události, ke kterým dochází v málo rozvinutých zemích (Clausen, 2010). Zprávy 

získávají globální charakter a dochází rovněž k homogenizaci mediálních obsahů 

(Boyd-Barrett et al., 1998; Thompson 2004).  

 

2.2.3 Alternativní komunikační toky  

 

 Publikum se – v kontextu rozvoje digitálních technologií a globální povahy 

zpravodajství – dostává k informacím stále častěji skrze alternativní komunikační 

kanály v čele se sociálními sítěmi. Nové komunikační platformy se vyznačují 

interaktivitou, konektivitu a flexibilitou a svým uživatelům umožňují připojit se 
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téměř odkudkoli na světě. Online prostředí sociálních sítí uživatelům umožňuje sdílet 

odkazy, distribuovat informace a komentovat zprávy, což dosud nebylo možné. Někteří 

z uživatelů sociálních sítí, např. bloggeři, uživatelé Twitteru, Facebooku se skládají 

z občanských novinářů, nátlakových skupin či soukromých osob, jejichž hlavním cílem 

není nutně jednat jako profesionální žurnalisté. Mají ale přístup k fragmentům 

informací, které zprávu mohou doplňovat o nový pohled, informace i pozadí (Heinrich, 

2011, 2012; Castells, 2011). 

 Na druhé straně v důsledku přísunu velkého množství informací, které je 

produkováno na sociálních sítích, se musí novináři vypořádat s informační 

zahlceností, přesyceností, jazykovou bariérou, důvěryhodností zdroje 

(Van Leuven et al., 2015; Hafez, 2009). Další výzkumy ukázaly, že novináři mají 

tendenci se na sociální sítě coby informační zdroje obracet v případě mimořádných 

událostí, dále pokud v dané zemi média nemají zaručenou svobodu slova a podléhají 

ze strany vládního režimu určitým restrikcím, či když se sami novináři přímo na 

vybrané místo události nedostanou (Van Leuven et al., 2015).  
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3 Domestikace  
  

 Další aspekt zahraničního zpravodajství, kterým se autorka diplomové práce 

zabývá, přestavuje proces domestikace2. Jako domestikované zpravodajské příspěvky 

ze zahraničí se označují takové mediální obsahy, které novinář v procesu tvorby zprávy 

přizpůsobuje domácímu publiku s cílem usnadnit porozumění problematice, 

o které zpráva informuje. Zprávu určenou ke spotřebě daným národním publikem se 

mediální pracovník snaží vytvořit atraktivnější, kompatibilní s kulturou a ideologií 

dané společnosti (Gurevitch et al., 1991). 

 Zahraniční zpravodajství lze rozdělit podle Joye (2010) na zprávy čistě 

zahraniční a zprávy domestikované. Zprávy mohou být dále domestikovány 

na několika úrovních – ve větší či menší míře přizpůsobeny danému tuzemskému 

publiku, případně zpracovány ze západního pohledu. Novináři domestikací zajišťují to, 

že se zpráva příslušnému publiku jeví jako srozumitelnější, atraktivnější a relevantnější 

(Joye, 2010; Clausen, 2004). 

 Proces domestikace, který se projevuje vložením domácího kontextu 

do zahraničního zpravodajství, vytváří rovněž představu silnějšího statutu daného státu 

v rámci mezinárodního společenství, než kterým může skutečně disponovat 

(Nečas et al., 2014). 

 

3.1 Výzkum domestikace  

  

 Klíčovou práci ve výzkumu domestikace představuje text amerických badatelů 

Michaela Gurevitche, Marka Levyho a Itzhaka Roeha (1991) z počátku devadesátých let 

dvacátého století. Posléze se daný aspekt zahraničního zpravodajství stal předmětem 

výzkumu i dalších autorů, kteří se Gurevitchem et al. (1991) inspirovali (např. Eide et 

al., 2011; Handley et al., 2010; Ruigrok at el., 2007; Nossek, 2004; Clausen, 2004). 

Výsledky šetření ukázaly tradičně vysokou míru domestikace, tedy podíl nad 50 % 

(Van Leuven et al., 2015). Domestikace je považována za tendenci, kterou se 

vyrovnává tlak globalizačních procesů – ty ze své podstaty působí na mediální obsahy 

                                                 
2 Autorka se přiklonila k českému překladu pojmu z angl. domestication. 
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tak, že může docházet k homogenizaci zpravodajství napříč celým světem (Gurevitch et 

al., 1991). 

 Na zkreslení zpráv domácí perspektivou upozornil už Gans (1979) ve svém 

výzkumu amerického televizního zpravodajství. Novináři zpracovávají takové obsahy, 

které jsou relevantní pro spotřebu americkým publikem, odpovídají americkým zájmům 

či alespoň reflektují jejich hodnoty. Mají tendenci sledovat linku americké zahraniční 

politiky více v souvislosti se zahraniční zprávou, než americká vláda ve vztahu 

ke zprávám z domova.  

 Podle Gurevitche et al. (1991) domestikace představuje způsob, jak si zprávy 

zachovávají národní charakter tím, že novináři do zahraniční zprávy vtisknou 

sociální a politické rámce daného národa. Proto přesto, že zpráva koluje 

prostřednictvím televizního vysílání po celém světě, významy které se jí v jednotlivých 

společnostech přisuzují, mohou být rozdílné. Ve výzkumu byly porovnány mediální 

výstupy z Eurovision News Exchange z 36 národních televizních stanic. Oproti tomu 

Robertson (1992) nahlíží na domestikaci, nikoli jako na protichůdný proces globalizaci, 

ale jako na „prostoupení univerzalizace partikularismem a partikularizace 

univerzalismem“ (Robertson, 1992: 100) a považuje ji za součást globalizace. 

 Podobnou tezi nabízí Alasuutari, Qadir a Creutzová (2013), kteří označují 

domestikaci za celosvětový fenomén a považují proces rovněž za součást 

globalizačních procesů. „Na jedné straně globalizační procesy propojují v důsledku 

síťové komunikace obyvatele různých míst na světě tak, že se dozvídáme o totožných 

událostech, jako jsou války, přírodní katastrofy, sociálně-ekonomické události, různá 

rozhodnutí, nové módní trendy v kultuře i umění, trendy v myšlení i chování lidí. 

V tomto smyslu média přispívají k tomu, že celá populace má k dispozici globální 

agendu událostí. Na druhé straně způsob, jakým jsou tyto globální zprávy podávány pro 

místní publikum je strukturován podle regionálních společností a národních států. 

Zahraniční zprávy jsou tak často konstruovány jako součást domácí společenské diskuze 

a mají dopad na místní politiku“ (Alasuutari et al., 2013: 696). 

 

3.2 Projevy domestikace  

 

 Domestikaci zpravodajství lze rozeznat dle několika indikátorů. Mediální 

obsah může apelovat na emoce, a to tím způsobem, že zpravodajský obsah vytváří 
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přímo zpravodaj, který je na místě dění. Vyhledává výpovědi očitých svědků a snaží 

se publiku zprostředkovat jejich svědectví. Promluvy jsou pronášeny často v přítomném 

čase, přináší se rovněž příběhy hrdinství a solidarity. Publikum si k cizincům coby 

obyčejným lidem vytvoří bližší vztah; podstatné je i užití rétorických technik například 

typu „my stejně jako oni“. (tamtéž) 

 Domestikovaná zpráva může také obsahovat souvztažnost s krajany dané země 

nebo komentář domácího politika. Čím více je daná událost považována za zásadní 

v mezinárodním prostoru, tím je pravděpodobnější, že se v ní stanovisko národního 

vládního představitele objeví.  

 Zahraniční událost může představovat základ pro nastolení tématu v dané 

společnosti. Domestikace se tak může stát nástrojem či výchozím bodem pro otevření 

tématu, který s událostí ze zahraničí nepřímo souvisí. Například jaderná katastrofa 

v zahraničí může otevřít debatu o zpřísnění příslušných zákonů o jádru v jiné 

společnosti. Zahraniční událost se tak stane součástí domácího veřejného diskurzu. 

(tamtéž) 

 

3.3 Současné trendy ve výzkumu domestikace  

  

 Šetření z posledních let ukázala, že domácí optika ve zpracování událostí 

ze zahraničí je na ústupu – zprávy jsou domestikovány v menší míře3. Například 

v případě zpravodajského pokrytí tzv. arabského jara belgickými médii bylo 

na nepokoje pohlíženo optikou lokálních zdrojů (Van Leuven et al., 2015), což odkazuje 

k praktikování síťové žurnalisticky a multiperspektivitě zpráv (Heinrich, 2011; Gans, 

2011). Výsledky výzkumu rovněž ukazují, že když k domestikaci dochází, děje se spíše 

ze strany politických elit, než samotných novinářů (Alasuutari et al., 2013). 

 V případě informování o situaci v Sýrii ale naopak hrály velkou roli netradiční 

aktéři a zprávy byly v menší míře domestikovány (Van Leuven et al., 2015). Někteří 

autoři (Alasuutari et al., 2013) ve výzkumu domestikace zahraničního zpravodajský 

předpokládali, že vyšší míru přizpůsobení bude vykazovat zpravodajství v zemích, 

kterým jsou události kulturně bližší. Šetření v případě mediálního pokrytí protestů proti 

autoritativnímu vládnímu režimu v Egyptě v roce 2011 ale ukázalo, že tendenci 

domestikovat měla západní média (britská, švédská). Naopak pákistánská média, která 

                                                 
3 Méně než 50 % mediálních obsahů je domestikováno. (Van Leuven et al., 2015) 
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jsou egyptským událostem kulturně bližší, přinášela předně čistě zahraniční 

zpravodajství. 

 Zahraniční zpravodajství bylo tradičně po několik desetiletí domestikováno 

pro domácí publika. V souvislosti s rozvojem digitálních technologií v posledních letech 

někteří autoři (Rafael, 2003) začali zkoumat domestikaci v kontextu nástupu nových 

médií včetně sociálních sítí, které umožňují coby alternativní komunikační kanály šířit 

informace jak lokálně, tak globálně (Bryfonski, 2012). 

 V případě domestikace zahraničního zpravodajství v českých médiích je 

charakteristické vyhledávání historických paralel či interpretace zahraničních 

událostí optikou příslušníků domácí politické scény (Nečas et al., 2014). 
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4 Personalizace  
 

 Dalším zkoumaným rysem zahraničního zpravodajství, na který se autorka 

v diplomové práci zaměřila, je personalizace. Představuje takový aspekt zpravodajství, 

kdy se novináři v obsazích zaměřují na osobní prožitky obyčejných lidí – ve smyslu 

občanů bez reprezentativní funkce, veřejnosti, rodičů, očitých svědků či studentů 

(Hardy et al., 2010) –, jejich zkušenosti i emoce. Danou událost v mediálních 

produktech prezentují spíše touto optikou, než z pohledu obecného a analytického 

(McDonald, 1998; Van Santen, 2009; c, 2009; Skovsgaard, 2014). 

 Za významný aspekt zahraničního zpravodajství personalizaci označili 

již v šedesátých letech minulého století norští badatelé Galtung a Rugeová (1965): 

,,Zprávy mají tendenci prezentovat události pomocí konkrétních jedinců nebo kolektivů 

tvořených několika osobami a událost je vnímána jako důsledek činnosti tohoto jedince 

či jedinců” (Galtung et al. 1965: 68). Zúžení zobrazované problematiky na případ 

konkrétního jedince zařadili mezi zpravodajské hodnoty, které jsou během procesu 

gatekeepingu pro novináře žádoucí. 

 Personalizovaná zpráva přispívá, podobně jako domestikace, k pochopení 

předkládané události adresátem (McDonald, 1998). Podle některých autorů 

(Rayfield, 2009) koncept představuje dokonce nejlepší a často jediný nástroj, kterým 

lze porozumění dosáhnout a kterým současně dojde k zapamatování mediálního 

obsahu. 

 V případě personalizace dochází k tomu, že zkušenosti konkrétních jedinců 

jsou upřednostňováni na úkor logické argumentace (Bird, 2000). Emocionálně 

podané svědectví obyčejným člověkem může u publika snáze vyvolat určitou míru 

identifikace a empatie (Bas et al., 2015; Aust et al., 1996). Empatie se ale stává 

předmětem kritiky některých autorů, kteří v ní spatřují kvůli subjektivitě hrozbu 

pro informační hodnotu zpravodajství (Graber, 2001). 

 Výzkumy na toto téma povětšinou sledují dvě linky – širší pojetí počítá 

s personalizací coby příznakem bulvarizace mediálních produktů, užší vymezení 

pojmu zas bývá často zkoumáno ve spojitosti s proměnami politické komunikace. 
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4.1 Personalizace coby příznak bulvarizace médií  

 

 Zprávy obsahující prvek personalizace jsou často označovány za tzv. soft news, 

které jsou charakteristické mimo jiné důrazem na lidsky jímavé příběhy a na dopad 

události na konkrétního jedince (Reinemann et al., 2012). Vyšší míru personalizace 

lze zaznamenat v případě zpravodajství bulvárních médií, než u seriózních médiích. 

Svou podstatou se proto toto širší pojetí konceptu personalizace považuje za jeden 

ze zásadních prvků, který vede k bulvarizaci mediálních obsahů (Skovsgaard, 2014). 

 O významu personalizace zpravodajských obsahů nejenom v zahraničních 

médiích, ale i v českém prostředí svědčí například tematické zastoupení lidsky jímavých 

příběhů v zahraničním zpravodajství v českém seriózním tisku (Novotná, 2015), které 

má dlouhodobě vzestupnou tendenci, či posílení prvků personalizace ve zpravodajství 

veřejnoprávní České televize (Vysloužilová, 2015). 

 

4.2 Personalizace ve výzkumu politické komunikace  

  

 V rámci reflexe proměn politické komunikace bývá personalizace považována 

za klíčový koncept (např. Van Aelst et al., 2012; Hájek, 2012; Jebril et al., 2013). 

Popisuje skutečnost, že zájem médií se přesunul od politických stran a hnutí 

k samotným kandidátům a lídrům, a to s důrazem na jejich vykreslení coby soukromých 

osob (Van Aelst et al., 2012). Trampota (2010) v případě setření hranice oddělující 

veřejnou a soukromou sféru, kdy se zájem médií soustřeďuje na zobrazení osobního 

života politiků, hovoří i o termínu skandalizace. 

 Personalizace politické komunikace odkazuje jak na institucionalizaci politiky 

a jednání politických aktérů, tak na medializaci politiky (Rahat et al., 2007; Jebril et al., 

2013). Personalizace v tomto případě představuje nástroj, kterým se na větší 

problémy společnosti pohlíží prostřednictvím jednotlivých aktérů (např. Bennett, 

2001). Další se práce ve vztahu k personalizaci politické komunikace zaměřují 

na setření hranic mezi veřejnou a soukromou sférou a zobrazování informací z osobního 

života veřejně činných osob (např. Latimer, 1984), dále hodnocení vhodnosti těchto 

aktérů pro výkon veřejné funkce nikoli z hlediska profesních kompetencí, ale z hlediska 

osobnostních rysů (Adam et al., 2010). 
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 Van Santen (2009) sestavil koncept personalizace z míry individualizace 

(důraz na povahové rysy a osobnostní dovednosti politiků), privatizace (kompetence 

politiků) a emocionalizace (projevy emocí politiků). Personalizace je důsledkem 

omezeného prostoru či času, který mají média k zobrazení dané politické problematiky 

k dispozici. Nejsou schopna podat opravdu komplexní obraz politického světa, proto 

vybírají takové aspekty, které jsou schopna přetvořit v mediální produkty přitažlivé 

pro co nejširší publikum (Campus, 2010). 

 Šetření empirických studií se ve svých výsledcích rozcházejí – trend 

personalizace obsahů souvisejících s politickou komunikací byl vesměs ověřen 

v americkém prostředí (např. Wattenberg, 1999), analýzy z evropského, předně 

německého prostředí, tendenci nepotvrdily, či jen v omezené míře (Hájek, 2012). 

V Česku se problematikou kromě Hájka (2012) zabývalo i několik autorů diplomových 

prací (např. Rozmajzl, 2011; Matušková, 2010), kteří skrze výsledky analýz význam 

personalizace potvrdili. 
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5 Rámcování  
  

 V souvislosti s výzkumem zpravodajských obsahů je podle autorky diplomové 

práce na místě se zabývat konceptem rámcování4. Identifikace rámců pomáhá 

analyzovat strukturu zpráv, popsat podmínky jejich vzniku a případně i možný vliv 

na publikum. (Entman, 1993) 

 Rámcování představuje způsob, jakým je daná událost zpracována ve zprávu 

(McCombs, 2004). Objevuje se v případech, ve kterých je možné zpracovávané téma 

uchytit z více úhlů pohledu, rámec tedy představuje určitou perspektivu novináře, 

či kontext, na kterém je zpravodajský obsah vystaven (McQuail, 2009). „Při zpracování 

určité tematické události mohou média některé vlastnosti zdůraznit a jiné potlačí 

nebo vynechají. Jedna událost se dá navíc zpracovat s různým zarámováním“ 

(Trampota, 2006: 122). 

 V širší perspektivě jde o organizační řád, který může být „sociálně sdílený 

a trvalý“ (Reese, 2003: 11) a který strukturuje realitu z hlediska přisuzování významů. 

Nemusí se také omezovat pouze na psané texty, rámce lze nalézt také například 

v muzeích, a to v systému uspořádání obrazů či artefaktů (Reese, 2003). 

 

5.1 Teorie rámců  

 

 Rámci se zabýval už v polovině sedmdesátých let sociolog Ervin Goffman, 

podle kterého je lidé využívají v jejich každodenním životě. Rámce slouží k utřídění žité 

reality a její následné interpretaci skrze zkušenosti. Pomáhají v orientaci ve světě kolem 

nás (Škodová, 2008; Reese, 2003). 

 Goffmanovo sociologické pojetí rámcování následované Entmanem (1993), 

De Vreesem (2005) nebo McCombsem (2009) se soustřeďuje spíše na „kvalitativní 

analýzy zpravodajských obsahů“ (Takeshita, 1997: 24). Rámce ve zpravodajství 

se zkoumají z hlediska konstrukce mediálních obsahů, analýza se posléze zaměřuje 

na použitý styl, zastoupení aktérů, obrazovou složku (např.  Entman, 1993). Oproti 

tomu studie (např.  Iyengar, 1991), které staví na psychologických východiscích, 

                                                 
4 Autorka diplomové práce se rozhodla používat český překlad anglického termínu framing, který je 

užívaný ve většině publikací zabývajících se touto problematikou (např. Škodová, 2010; McCombs, 2009; 

Volek, 2002). 
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zkoumají spíš „vliv rámcování sdělení na členy publika“ (Takeshita, 1997: 24). Analýza 

spočívá v tom, jaké mají rámce vliv na interpretaci události na straně příjemce 

(např. Iyengar, 1991). 

 První empirický výzkum na toto téma provedl na začátku devadesátých let 

Entman (1993), který koncept rámců popsal jako „ústřední organizační myšlenku 

zpravodajského obsahu“ (Entman, 1993: 52) a označil ho za výsledek rutinizované 

práce novináře při shromažďování informací. „Rámcovat znamená vybírat určité 

aspekty vnímané reality a zdůraznit je v komunikovaném textu tak, aby podporovaly 

určitou definici problému, kauzální vysvětlení, morální hodnocení a/nebo preferované 

řešení dané záležitosti“ (tamtéž). Podle McCombse (2009) ale není důležité pouze to, 

jaké informace a aktéři se do zprávy prosadí, ale také to, co zůstane nevyřčeno. 

 Přestože se v průběhu posledních dvou dekád koncept rámcování, který má 

multidisciplinární povahu, stal často využívaným přístupem ke studiu médií 

(např. De Vreese, 2005; Entman, 2004; Reese, 2003; Scheufele, 1999), dosud nedošlo 

k jeho jasnému teoretickému a metodologickému vymezení (Škodová, 2010). Navíc 

jednotliví autoři často koncept rámce a rámcování chápou subjektivně (Lusková, 2013). 

Základem pojetí rámce je pomoci interpretovat okolní svět, a to i v případě událostí, 

které člověku samotnému nejsou známé, a to tím, že je zasadí do kontextu (Škodová, 

2010). 

 Předmětem výzkumů rámcování je „identifikace těch aspektů událostí, které 

média vybírají a zdůrazňují ve svém informování“ (Nečas et a., 2014: 2). Skrze 

výsledky šetření, které se provádí kvalitativními analýzami, lze identifikovat rovněž 

hlavní aktéry událostí využívaných médii a role, které se přikládají jednotlivým 

stranám konfliktu – zda role agresora, nebo oběti. Lze vyšetřit také význam, který se 

přisuzuje jednotlivým aspektům události, jakým způsobem jsou jednotlivé události 

provazovány a které narativy ve zprávě převažují (Nečas et al., 2014; De Vreese, 2005; 

Entman, 2004). 

 

5.2 Proces rámcování  

 

 Proces rámcování vychází z procesu komunikačního aktu (De Vreese, 2005), 

který Entman (1993) dělí na komunikátora, komunikovaný text, příjemce a kulturní 

prostředí, ve kterém ke komunikaci dochází. Jedná se o dynamický proces, 
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tzv. procesní model výzkumu rámcování, který se skládá z několika fází: budování 

rámců a nastolování rámců – tedy, jakým způsobem jsou rámce konstruovány 

a nakolik odpovídají mínění publika. Dále sem patří individuální účinky rámcování 

a vztah mezi mediálními a individuálními rámci (Škodová 2010; De Vreese, 2005; 

Scheufele, 1999). 

 Budování rámců se vztahuje k tomu, jak jsou rámce konstruovány a jaké 

faktory tuto fázi procesu ovlivňují. Možné vlivy lze členit na externí a interní, přičemž 

za externí faktory vlivu je možné považovat dominantní zpravodajské aktéry 

zpravodajství – politické a společenské elity, zájmové skupiny a společenské uskupení. 

Interní faktory se skládají z osobních charakteristik novináře, profesních požadavků, 

i samotné mediální organizace, normativních požadavků, ale také ekonomických 

podmínek či představ o publiku (De Vreese, 2005; Scheufele, 1999). 

 Nastolování rámců odkazuje k tomu, nakolik zpravodajské rámce souzní 

s názorem či postojem publika (Škodová, 2008; De Vreese, 2005). Skrze individuální 

účinky rámcování jsou zkoumány přímo dopady rámcování na chování, postoje 

a myšlení publika. Poslední fáze procesu rámcování, vztah či souvislost mezi 

individuálními a mediálními rámci, zohledňuje skutečnosti, že novináři mají při 

budování rámců tendenci se opakovat a vracet se k těm rámcům, které už jednou 

budovali (Scheufele, 1999). 

 Podle Škodové (2010: 31) je při tvorbě rámců důležitý „výběr, selekce určitých 

prvků a významnost“, jelikož tím, že se některým aspektům události dodá na významu, 

promítne se tato „zvýrazněná významnost“ také do koncové podoby zpracovaného 

mediálního obsahu. „Významnosti může být dosaženo různými prostředky, 

např. umístěním, nebo opakováním, ovšem i jednotlivě zmíněné téma či problém může 

nabýt významu, pokud zapadne do schémat vytvořených u publika“ (tamtéž). 

 Rámcovat události skrze zdůrazňování některých aspektů mohou dle určitých 

principů novináři i sami příjemci prostřednictvím interpretace (McCombs, 2004). 

Důležitou roli v této problematice hrají zpravodajští aktéři, kteří do výsledných 

mediálních obsahů snaží prosadit pro ně prospěšné rámcování (Reese, 2001). Podle 

Entmana (1993) rámce přímo – skrze novinářskou závislost na oficiálních zdrojích – 

odrážejí zájmy politických a ekonomických elit společnosti. Ověřil si to prostřednictvím 

výzkumu rámcování dvou podobných událostí americkými médii, které odráželo 

tehdejší zájmy Spojeným států – sestřelení korejského letadla Sovětským svazem 

a sestřelení íránského civilního letadla americkým námořnictvem. V prvním případě 
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byla událost rámcována jako úmyslný útok, v druhém jako nešťastná tragédie (Entman, 

1993). 

 

5.3 Rámcování ve vztahu k nastolování agendy  

 

 Rámcování zpravodajské agendy se řadí do tzv. druhé úrovně nastolování 

agendy. Nejde tedy o „přenos významnosti (salience) z mediální agendy do agendy 

veřejné“ (Škodová, 2010: 28), do které patří kromě významnosti také zobrazování témat 

a prezentace aktérů, ale o přenos jejich vlastností – atributů. První stupeň nastolování 

agendy tedy charakterizuje „pozornost“ věnovaná vybraným tématům a druhý stupeň 

„porozumění“ či „pochopení“ (Škodová, 2010: 28; McCombs, 2004). Nastolování 

agendy atributů má tak silný vliv na to, jak bude událost vnímat publikum 

(Trampota, 2006). 

 

5.4 Typy rámců  

 

 Ve výzkumech zabývajících se analýzou mediálních rámců lze rozlišit dva typy 

– specifické a obecné rámce. Specifické rámce upřednostňují snahu o hlubší vhled 

do zkoumané problematiky, který může vést k lepšímu pochopení tématu. Specifické 

rámce jsou velmi konkrétní, povětšinou nevyužitelné k aplikaci na jinou problematiku 

a nezačlenitelné do kontextu. Oproti tomu obecné rámce jsou mnohem abstraktnější – 

umožňují zobecnění problematiky a její ukotvení v kontextu. Obsahují tematický přesah 

a jsou proto relevantní pro více témat. Mohou být identifikovány v různém čase, napříč 

tématy i kulturním prostředím. (De Vreese, 2003; 2005) 

 

 

5.4.1 Obecné rámce  

 

 V rámci obecných rámců lze ve zpravodajství rozeznat rámce tematické 

a epizodické. Epizodické rámcování pracuje s konkrétními příklady, na jejichž 

pozadí se daná problematika dále zobecňuje. Médium, které tento typ rámcování často 
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užívá ve zpravodajství, představuje televize. Druhý způsob rámcování se naopak týká 

abstraktnějšího zpracování zprávy, které je pojato ze široka (De Vreese, 2003). 

 V rámci českého prostředí se využívá dominantních rámců, které „mají 

nezřídka podobu 'velkých narativů' – bipolární rozdělení světa na sféry vlivu nebo 

závislé postavení malého českého národa“ (Nečas et al., 2014: 5). Běžné je i rámcování 

v kontextu historických paralel, předně v souvislostmi s událostmi v letech 1848, 1938, 

1948 a 1968 (tamtéž).  

 

5.4.2 Rámcování politického zpravodajství  

 

 Epizodické a tematické rámcování je podle Iyengara (1991) příznačné 

především pro politické zpravodajství, přičemž epizodické rámce vedou k tomu, že 

publikum nevyvozuje zodpovědnost politiků a nastává tak menší kontrola výkonu moci. 

Navíc je pro referování o politice charakteristický rámec strategické hry či dostihů, což 

někteří autoři pokládají za nepříznivý vliv na demokracii, kterým se snižuje 

informovanost a participace občanů. (Aalberg et al., 2011) 

 

5.4.3 Rámcování válečných konfliktů  

 

 U studií, které se zaměřují na výzkum rámcování zpravodajství o válečných 

konfliktech, se objevuje několik specifických rámců. Tím ale, že se identifikují napříč 

různými výzkumy, přetváří se tak podle autorky diplomové práce spíše do rámců 

obecných. 

 V souvislosti s mediální reprezentací bojů lze identifikovat mírové a válečné 

rámcování, které rozlišil norský badatel Johan Galtung a další na něj navazující autoři 

(např.  Fahmy et al., 2014). Rámec mírové žurnalistiky se snaží o vyvážené informování 

o daném konfliktu, zatímco rámec válečné žurnalistiky se zaměřuje na zpravování 

o násilí bez historického kontextu. Jde o boj „my“ versus „oni“, kdy „my“ jsou oběti 

a „oni“ agresoři a zdroj problémů. Významnou roli hraje násilí, propaganda, válka. 

Současně dochází ke zdůrazňování politických, náboženských či kulturních rozdílů 

mezi zúčastněnými stranami. 

 Další typ rámcování představují empatické rámce a distanční rámce. 

Identifikoval je Robinson (2000) v souvislosti s výzkumem amerického mediálního 
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pokrytí válečného konfliktu v bývalé Jugoslávii. Empatické rámcování se zaměřuje na 

osoby zasáhnuté konfliktem coby oběti války. Snaží se, aby se publikum ztotožnilo 

s jejich utrpením. Současně je v něm obsažena kritika vlády kvůli nečinnosti. Naopak 

distanční rámcování nečinnost vládních představitelů podporuje a na možné oběti 

konfliktu pohlíží jako na členy bojujících skupin. 

 V rámci zpravodajství o válečných konfliktech lze dále rozlišit i vyhlazující 

rámcování. Identifikovali ho Gavriely-Nuri a Balas (2010) jako výsledek analýzy 

izraelského televizního zpravodajství o druhé libanonské válce. Zranění vojáci byli 

publiku předkládáni jako hrdinové, zatímco zranění civilisté jako oběti. Mediální 

prezentace byla ale natolik „eufemizována“ a „estetizována“ (Gavriely-Nuri et al., 2010: 

410), že výsledný mediální produkt zobrazoval spíše perfektní zdravotnickou péči, 

nikoli krev nebo hrůzy války. 

 Nejdůležitější rámec v případě zpravodajství o konfliktech představuje válečné 

rámcování, který je hojně využíván americkými médii a který zdůrazňuje konfliktní 

povahu problému s polarizováním zúčastněných stran, dále rámec lidského zájmu 

a odpovědnosti. Ten je příznačný například pro švédská média, stejně jako rámec 

protestní. Méně často využívané rámce v mediálním pokrytí válečných konfliktů jsou 

rámce násilí, ekonomických důsledků a morálky. (Hossain, 2014) 

 

5.4.4 Vybrané rámce v českých médiích  

 

 V českém kontextu se konceptu rámcování, a to konkrétně rámcování zpráv 

o válečných konfliktech, věnovalo ve svých diplomových pracích řada autorů. Z těch 

novějších lze jmenovat například diplomovou práci Luskové (2013) nebo Drejčkové 

(2015). Lusková (2013) se zabývala rámcováním zpravodajství o druhé libanonské 

válce a válce v Gaze ve vybraných českých denících. V souvislosti s mediálním 

pokrytím konfliktů na Blízkém východě identifikovala celkem pět rámců: rámec 

naplněného poháru izraelské trpělivosti, rámec izraelské brutality, rámec střetu 

civilizací, rámec mocenských zájmů a rámec Divokého východu. V závěru práce 

autorka konstatovala, že výsledky šetření do velké míry odpovídají zjištěním 

zahraničních výzkumů; informování o konfliktu skrze názorové texty označila jako 

mírně proizraelské s prvky etnocentrismu a tendencí prezentovat problematiku jako 

„nekonečnou spirálu násilí“ (Lusková, 2013: 79). 
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 Drejčková (2015) se v kvalitativní analýze textů o válce v Chorvatsku v první 

polovině devadesátých let soustředila, spíše než na vyhledání charakteristických rámců 

pro český tisk (srov. Lusková, 2013), na rozpoznání rámců již definovaných. 

Ve zkoumaných denících v souvislosti s konfliktem na jihovýchodě Evropy zjistila 

empatické rámcování v případě Mladé fronty Dnes a distanční rámcování v případě 

deníku Rudé právo. 

 Semetko a Kolmer (2010) se zabývali pokrytím začátku války v Iráku v roce 

2003 napříč médii několika zemí – analyzovali televizní zpravodajství ve Spojených 

státech, v Německu, Velké Británii, České republice, Jihoafrické republice a katarské 

televizní stanice Al-Džazíra. V českém zpravodajství, stejně jako u ostatních 

zkoumaných zemí, dominoval militantní aspekt události, výrazně byla naopak potlačen 

politický rozměr konfliktu. Vedle Německa a Jihoafrické republiky byla pozornost 

médií rozprostřena stejnou mírou zúčastněným stranám; oproti zpravodajství jiných 

analyzovaných zemí, které upřednostňovaly informování o spojeneckých vojskách. 
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6 Metodologická východiska  
 

 Cílem výzkumu překládané diplomové práce je na příkladu zpravodajství 

o válečných konfliktech na Ukrajině a v Sýrii ověřit nové tendence, které v souvislosti 

s vybranými aspekty – domestikací a zastoupením aktérů – popsala Van Leuvenová, 

Deprezová a Heinrich (2015). Současně považuje autorka za relevantní věnovat 

se také dalším rysům zahraničního zpravodajství jako je personalizace a využití 

zdrojů, které mohou rovněž podléhat proměnlivým tendencím. Z výsledků šetření tak 

vyplyne komplexní charakteristika zahraničního zpravodajství a dojde ke zmapování 

aktuálních trendů v českém tisku.  

 Výzkumná část je rozdělena do dvou celků na základě zvolených metod. 

V souvislosti se snahou dobrat se relevantních výsledků výzkumu diplomové práce 

se autorka rozhodla aplikovat na výběrové soubory dat kvantitativní i kvalitativní 

metody šetření. Kvantitativní část pracuje s obsahovou analýzou statisticky 

uchopitelných rysů zpráv, kvalitativní část se zabývá v podobě případové studie 

popisem rámců, které jsou ve sledovaných textech identifikovány skrze jazykovou 

analýzu. 

 

6.1 Kvantitativní část  

 Kvalitativní část je rozdělena do čtyř hlavních výzkumných oblastí: 

charakteristika aktérů, využití zdrojů, domestikace a personalizace. V následující 

podkapitole dojde k zevrubnému formulování, představení a operacionalizaci 

výzkumných otázek. Bude představena metoda práce, autorka popíše princip sestavení 

výběrového souboru, definuje kódovací jednotku, zmíní sledované proměnné a závěrem 

této části předestře techniky zkoumání. 

 

6.1.1 Výzkumné otázky a operacionalizace 

 

 Výzkumné otázky jsou formulovány na základě rešerše zahraniční i české 

literatury k tématu, která byla shrnuta v předchozích kapitolách. Výzkumné otázky 

vycházejí tedy ze „stávajících výsledků šetření“ a rovněž z „kritického zájmu o přesné 

znalosti mediálních obsahů“ (Schulz et al., 2005: 32). 
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 Z dosavadních výsledků šetření ve zkratce vyplynulo, že oproti tradičním 

výzkumům je zahraniční zpravodajství jen v malé míře domestikováno, nejčastěji 

se v mediálních obsazích objevují alternativní aktéři v podobě obyčejných lidí 

(Van Leuven et al., 2015) a úroveň personalizace coby příznaku bulvarizace médií je 

vysoká (Skovsgaard, 2014). 

 

VO1: Jaké jsou charakteristiky aktérů ve sledovaných obsazích? 

 

 Klíčovou prací, která na pole výzkumu zahraničního zpravodajství přinesla 

zjištění možného zvrácení dosavadních trendů v souvislosti s výběrem a užitím aktérů, 

se pro autorku diplomové práce stala studie mezinárodního týmu autorů Sarah 

Van Leuvenové, Annelore Deprezové a Ansgarda Heinricha z belgické Univerzity 

v Gentu a nizozemské Univerzity v Groningenu Foreign reporting and sourcing 

practices in the network sphere: A quantitative content analysis of the Arab Spring 

in Belgian news z roku 2013. Na základě výsledků šetření byla stanovena hlavní 

výzkumná otázka, jejímž cílem je zjistit charakteristiku využívaných aktérů. 

 Inspirací se v této oblasti zkoumání stala také práce Daniely Dimitrovové 

a Jespera Strömbäcka z roku 2009 The Conditionality of Source Use: Comparing 

Source Use in U. S. and Swedish Television News, která obsahuje pečlivou práci s daty 

a křížový popis toho, v jakém kontextu jsou daní aktéři využíváni. 

 První formulovaná výzkumná otázka odkazuje ke snaze nabídnout kvantitativní 

popis charakteristiky aktérů a jejich využití v textu zprávy. Tvoří ji čtyři indikátory: 

poměr mezi oficiálními a neoficiálními aktéry, podíl jednotlivých typů aktérů, 

národnostní složení aktérů a tematické ukotvení aktéra. Výsledky šetření odpoví 

na otázku ohledně zachování dominance oficiálních aktérů v podobě politických, 

ekonomických nebo společenských elit, či to, zda se do popředí dostávají spíše 

alternativní aktéři v čele s obyčejnými lidmi. Z výzkumu dále vyplyne národnostní 

charakteristika zastoupených aktérů i to, k jakým tématům se aktéři vyjadřují. 

 

VO2: Jaké zdroje byly ve sledovaných obsazích využívány? 

 

 Druhá výzkumná otázka cílí na zjištění využití zdrojů informací, rovněž si bude 

autorka v rámci této analyzované oblasti všímat i přítomnosti doprovodných vizuálním 

materiálů a jejich původu. V kombinaci s analýzou aktérů ve sledovaných textech 
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představuje výzkum informačních zdrojů ústředí bod diplomové práce, který podává 

komplexní charakteristiku novinářských textů. 

 

VO3: Jakým způsobem jsou sledované obsahy domestikované? 

  

 Domestikace představuje již dvě dekády popisovaný jev zahraničního 

zpravodajství, který prvně empiricky uchopil na začátku devadesátých let americký 

výzkumník Michael Gurevitch z Marylandské univerzity spolu s kolegy Markem 

Levym a Itzhakem Roehem. Opět Van Leuvenová, Deprezová a Heinrich (2015) 

výsledky svých předchůdců včetně Gurevitche et al. (1991) popřeli tím, že v jejich 

závěrech je míra domestikace zahraničního zpravodajství oproti tradicím nízká. 

Diplomová práce si tak klade za cíl popsat v českém tisku trendy domestikačních 

procesů, kteří někteří autoři (např. Gurevitch et al., 1991) považují za protiváhu 

globalizace. 

 Další prací na toto téma, která přinesla zajímavé výsledky vymykající 

se dosavadním výzkumům, představuje práce komparující zahraniční zpravodajství 

pákistánských, britských a finských médií autorů Perttiho Alasuutariho, Aliho Qadir 

a Karin Creutzové z finských univerzit v Helsinkách a Tampere. Studie nazvaná 

The domestication of foreign news: news stories related to the 2011 Egyptian revolution 

in British, Finnish and Pakistani newspapers publikovaná v roce 2013 přinesla také 

potřebné shrnutí a podrobné představení jednotlivých indikátorů domestikace 

zahraničního zpravodajství. 

 Mezi jednotlivé indikátory domestikace lze zařadit apelování na emoce, které 

je příznačné pro reportéry, kteří jsou přímo na místě dění. Přináší také výpovědi očitých 

svědků či události líčí sami, a to často v přítomném čase. Dochází mimo jiné 

k informování o příbězích „hrdinství'“ a „solidarity“, obyvatelé cizích zemí jsou 

vykreslováni jako obyčejní lidé, využívají se rétorické techniky v podobě 

přivlastňovacích přídavných jmen. Jde například o adjektiva „náš“ a „naše“ 

(Alasuutari et al., 2013: 699–700). 

 Dalším indikátorem domestikace je zohlednění českých krajanů, kteří žijí 

v cizí zemi, v níž se daná událost odehrála či stále odehrává. Podstatným a hojně 

využívaným příznakem domestikace je rovněž komentář domácího aktéra 

k zobrazovanému tématu či popis aktu jeho jednání. Za poslední příznak 
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domestikačních procesů lze považovat nastolení zahraničního tématu v národním, 

domácím kontextu.  

 

VO4: Jaký je podíl sledovaných obsahů s rysem personalizace? 

 

 Poslední ze zkoumaných aspektů zahraničního zpravodajství na příkladu 

válečných konfliktů na Ukrajině a v Sýrii představuje personalizace. V návaznosti 

na popsané změny v trendech zahraničního zpravodajství výzkum sledovaných obsahů 

zahrnuje i popis konceptu personalizace v českém tisku, který může rovněž podléhat 

určité proměně. 

 Doposud výzkumy (např. Skovsgaard, 2014; Van Aelst et al., 2012) vesměs 

potvrzovaly vysokou míru personalizace, která může jednak značit postupnou 

bulvarizaci médií, jednak dokládat proměnu politické komunikace, která se odklání 

od referování o jednotlivých partajích ve prospěch postav lídrů coby soukromých 

postav. 

 Mezi indikátory personalizace autorka diplomové práce řadí přítomnost 

promluvy obyčejných lidí ve smyslu občanů bez reprezentativní funkce, veřejnosti, 

rodičů, očitých svědků či studentů (Hardy et al., 2010), dále uvedení osobní 

charakteristiky aktéra. To se projevuje například důrazem na jeho majetkové poměry, 

povahové rysy, rétoriku či vzhled (Van Aelst et al., 2012; Hájek, 2012).  

 Personalizaci lze rovněž rozeznat skrze uvedení případu konkrétního jedince, 

tedy hluboký lidský příběh. Vypráví povětšinou příběh jedince – obyčejného člověka, 

který něco mimořádné zažil či viděl. Může se jednat například o účastníka dopravní 

nehody či přírodní katastrofy; jedinec může vyprávět svůj osobní příběh či úspěch. 

Hluboké lidské příběhy mají často také emotivní nádech. (Keeble, 2005) 

 

6.1.2 Metoda šetření  

 

 Kvantitativní obsahová analýza, která má svůj původ v sociálních vědách, 

slouží předně výzkumníkům jako postup, kterým lze uchopit velké množství dat. Jde 

o výzkumnou metodu, která je výrazně strukturovaná, podléhá přísným pravidlům a je 

ověřitelná. Schulz (2005) obsahovou analýzu definuje jako „kvantitativní výzkumnou 

metodu pro systematický a intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, 
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vycházející z vědecky podloženého kladení otázek“ (Schulz et al., 2005: 30) s tím, že 

výstupy analýzy v podobě číselných hodnot se dají zpracovat do grafů a tabulek. Právě 

statistické uchopení dat a nezávislost výsledků šetření na výzkumnících se považují 

za největší výhody kvantitativního postupu (Trampota et al., 2010). 

 Kvantitativní popis mediálních obsahů skrze obsahovou analýzu umožňuje 

dobrat se stejných výsledků šetření v případě, že další výzkumníci použijí stejný postup 

a zpracují všechny texty totožným způsobem. Zajištěna je tak reliabilita a validita coby 

„nejdůležitější kvalitativní nároky kladené na vědecká šetření“. (Schulz et al., 2005: 34) 

 

6.1.3 Výběrový soubor 

 

 Výběrový soubor se za účelem reprezentativnosti výzkumu skládá ze zhruba 

čtyř stovek kódovacích jednotek, které byly zvoleny náhodným výběrem. Princip 

určení výběrového souboru byl takový, že autorka práce nejdříve zvolila časové období, 

ze kterého jsou zkoumané texty vybírány. Jelikož výzkum analyzuje zpravodajství 

o dvou zemích, v nichž válečné konflikty nezačaly ve stejných letech, je relevantní pro 

každou zemi stanovit sledovaný časový úsek zvlášť. Jedná se o časové úseky zahrnující 

významné události určující další směřování jednotlivých konfliktů.  

 V případě konfliktu na Ukrajině bylo zvoleno období od února do srpna roku 

2014, které zahrnuje připojení původně ukrajinského poloostrova Krym k Ruské 

federaci a mimo jiné pád civilního letadla malajsijských aerolinek. V souvislosti 

s občanskou válkou v Sýrii autorka práce vybrala časový úsek od použití chemických 

zbraní ve východních předměstích Damašku v oblasti Ghúta až po vzestup džihádistů 

z takzvaného Islámského státu, tedy od srpna 2012 po červenec 2013. V případě 

Ukrajiny tak autorka sledovala zpravodajství o konfliktu v průběhu sedm měsíců, 

v případě Sýrie 12 měsíců. 

 Při výběru relevantních zpravodajských obsahů, resp. jednotek, které se podrobí 

kvantitativní obsahové analýze zkoumáním, se autorka práce rozhodla zabývat texty 

publikovanými v nejčtenějších českých denících – jako podkladový materiál byly 

zvoleny Hospodářské noviny, Mladá fronta Dnes, Právo, Lidové noviny a Blesk. 

 Konkrétní analyzovaná vydání autorka vybrala pomocí funkce programu 

Microsoft Excel Randbetween, tedy výběr náhodného čísla ve stanoveném rozsahu. 
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Pokud se u jednoho média objevilo stejné číslo vydání opakovaně, autorka diplomové 

práce analyzovala vydání následující. 

 

6.1.4 Kódovací jednotka  

 

 Obecně je kódovací jednotka charakterizována coby „jednotka výzkumu, k níž 

se váže měření obsahu a která tvoří základ pozdějšího vyhodnocování“ 

(Scherer, 2011: 41). V případě výzkumu předkládané diplomové práce je kódovací 

jednotka stanovena jako jeden zpravodajský článek týkající se zpravodajství o dění 

na Ukrajině či v Sýrii ve vybraném období. Autorka diplomové práce analyzuje 

články na titulní straně stejně jako vybrané zpravodajské texty umístěné uvnitř sešitů. 

Naopak se nezabývá texty typu úvodníků a komentářů či názorovou publicistikou.  

 Kódovací jednotka se sice vymezuje pouze jako text, který však ve výzkumu 

zohledňuje obrazový materiál připojený k článku a uvedení jeho zdroje. 

 Analýza byla prováděna za pomoci mediálního monitoringu společnosti Newton 

Media Search, tudíž došlo k vyfiltrování textů za použití klíčových slov v příslušném 

období „Ukrajina“, či „Sýrie“. Obrazový materiál byl v rámci výzkumu dohledáván 

v tištěných vydáních jednotlivých deníků. I přestože si je autorka práce vědoma toho, že 

využití programu Newton Media Search není úplně ideální, pro potřeby analýzy to 

považuje za dostačující. 

 

6.1.5 Sledované proměnné 

 

 Tvorba proměnných v obsahové analýze je nutná, jelikož je potřeba „jednotlivé 

elementy předmětu výzkumu převést na měřitelné velikosti a znaky, které musí 

umožňovat zpětnou vazbu na výzkumné téma“ (Schulz et al., 2005: 41). V odborném 

terminologii se označují jako proměnné, protože nabývají různých hodnot, tedy se 

„proměňují“ (Scherer, 2011: 38). 

 Na základě rešerše literatury, která byla předestřena v předchozích kapitolách, 

a zamyšlení se nad relevantností dalších indikátorů vybraných znaků, autorka stanovila 

tři identifikační proměnné a celkem třináct analytických proměnných, které 

nabývají nominálních hodnot: 

 0 – Datum  
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 1 – Médium 

 2 – Země 

 3 – Aktér 

 4 – Citace aktéra 

 5 – Národnost aktéra 

 6 – Téma 

 7 – Domestikace – emoce 

 8 – Přítomnost promluvy, jednání či aktu domácího aktéra 

 9 – Domestikace – krajané 

 10 – Domestikace – problematika 

 11 – Personalizace – osobní charakteristika 

 12 – Hluboký osobní příběh 

 13 – Zdroj 

 14 – Přítomnost grafiky 

 15 – Zdroj grafiky 

 

6.1.6 Techniky zkoumání  

 

 Po identifikaci kódovacích jednotek ve výběrovém souboru dat a aplikaci 

jednotlivých proměnných výsledky šetření ohledně nabytých hodnot se zaznamenávají 

do kódovacího archu. Číselné hodnoty se zanáší elektronicky do statistického programu 

SPSS společnosti IBM, při zpracování dat se využívá také program Microsoft Office 

Excel. 

 Autorka práce se při zanášení výsledků šetření snažila postupovat rychle, ale 

přesto pozorně. „Čím jednodušeji lze šetření uskutečnit, o to spolehlivěji a rychleji je 

lze provést. […] Trvá-li šetření příliš dlouho, může to znamenat, že studii neprovedeme 

v takové úplnosti, jak jsme zamýšleli. To většinu omezí validitu výsledků 

(Schulz et al, 2005: 34–35). Pracovní procedury autorka shrnula v kódovací knize, která 

tvoří přílohu této diplomové práce. 
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6.2 Kvalitativní část 

 

 Kvalitativní část se zaměřuje na identifikaci rámců, které mediální pracovníci 

používají v případě zahraničního zpravodajství o vybraných válečných konfliktech. 

Autorka se v tomto případě uchýlila k výzkumu názorových textů, a to v dlouhodobě 

nejčtenějších5 seriózních denících s celoplošným dosahem – v deníku Právo a v Mladé 

frontě Dnes. Náhodným výběrem bylo ze stejného časového úseku, jako v případě 

kvantitativní analýzy, zvoleno celkem dvanáct obsahů komentátorského charakteru – 

šest textů věnujících se konfliktu na Ukrajině a stejný počet článků zabývajících se 

situací v Sýrii, vždy tři texty z jednoho deníku a další tři z druhého deníku.  

 Výsledky výzkumu kvalitativní části budou shrnuty v podobě případové 

studie, ve které bude autorka práce kombinovat postupy jazykové analýzy i zakotvené 

teorie, kdy se autorka soustředí na užívání adjektiv a přídomků užívaných v souvislosti 

s jednotlivými stranami konfliktu. 

 

6.2.1 Výzkumné otázky  

 

 Výzkum konceptu rámcování zahrnuje identifikaci jednotlivých rámců, a to 

na příkladu zpravodajství o válečných konfliktech na Ukrajině a v Sýrii. Stanovena je 

pro potřeby výzkumu pouze jedna výzkumná otázka, jejíž znění je nasnadě, ale 

pro dobrání se požadovaných výsledků šetření zcela dostačující. 

 

VO5: Jaké rámce využívají ve zpravodajství česká média? 

 

 Identifikaci rámců považuje autorka diplomové práce jako doplňkovou ilustraci 

zpravování o válečných konfliktech ze strany nejčtenějších českých deníků, která může 

vypovídat mnohé o nabízené interpretaci prezentovaných událostí. Rámce také úzce 

souvisí s výběrem aktérů, kteří mají na tvorbu rámců zásadní vliv a pro pochopení 

konstrukce zpravodajství jsou klíčoví. (De Vreese, 2005) 

 Jelikož při výzkumu rámců bude autorka práce postupovat pomocí kvalitativních 

technik, kromě textů o konkrétních obecných i specifických rámcích, které byly 

identifikovány, jak v zahraničních pracích, tak v českých, bude pracovat studiemi 

                                                 
5 Čtenost deníků viz median.cz 
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především o válečném zpravodajství (např. Robinson, 2000) a práce zabývající se rámci 

v českém prostředí (např. Drejčková, 2015; Nečas et al, 2014; Lusková, 2013). 

 

6.2.2 Metoda šetření  

 

 Kvalitativní postupy se aplikují na taková výzkumná témata, která jsou těžko 

změřitelná, nelze je uchopit pomocí statistiky a nedají se popsat skrze kvantifikaci 

(Strauss et al., 1999). Tato metoda si klade za cíl proniknout hlouběji do předkládané 

problematiky a snaží se zkoumanému jevu porozumět (Bryman, 2004). 

 Kvalitativní analýza „zahrnuje vyhledávání skrytých témat mezi řádky 

analyzovaných dokumentů“ (Bryman, 2004: 392); nelze ji přesně opakovat za totožných 

podmínek, oproti kvantitativní analýze je subjektivní a do určité míry závislá 

na vnímání výzkumníka (Hendl, 2005). 

 Ve výzkumu rámců lze postupovat sestavením již odhalených rámců, pro který 

jsou příznačné určité fráze, hesla či obrazy (Tankard, 2003), či pracovat podle 

„mediálního balíčku“ (Gamson et al., 1989: 3–4), do kterého spadá například sledování 

titulku a podtitulku zprávy, výběr aktérů, připojené snímky i jejich popisky apod. 

(Tankard, 2003). 

 

6.2.3 Zakotvená teorie  

 

 Další možností, jak problematiku rámců identifikovatelných ve zpravodajství 

uchopit, představuje tzv. zakotvená teorie (Strauss et al., 1999). Technika umožňuje 

„induktivní cestou abstrahovat od jednotlivých jevů k obecnějším kategoriím“ 

(Nečas et al., 2014: 2). 

 Strauss a Corbinová (1999) kvalitativní metodu definují jako teorii, která je 

„odvozená ze zkoumaného jevu, který reprezentuje. To znamená, že je odhalena, 

vytvořena a prozatímně ověřena systematickým shromažďováním údajů o zkoumaném 

jevu a analýzou těchto údajů. […] Nezačínáme teorií, kterou bychom následně 

ověřovali. Spíše začínáme zkoumanou oblastí a necháváme, ať se vynoří to, co je v této 

oblasti významné“ (Strauss et al., 1999: 14). 

 Po vzoru Nečase a Vochocové (2014) se autorka diplomové práce rozhodla 

částečně přiklonit také k tomuto způsobu bádání, jelikož ho pokládá za jeden 
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z nejvhodnějších způsobů bádání, jak dosáhnout relevantních a původních výsledků 

šetření. Současně tak autorka nebude v kvalitativním výzkumu svázána již vymezenými 

rámci, které budou ale v analýze také zohledněny. 
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7 Analýza vybraných aspektů zahraničního 
zpravodajství  

 

 Autorka předkládané diplomové práce prostřednictvím kvantitativní obsahové 

analýzy analyticky zpracovala 402 zpravodajských textů ve vybraných českých 

denících, které informovaly o válečném konfliktu na Ukrajině a o občanské válce 

v Sýrii. Cílem reprezentativního výzkumu bylo vyšetřit v kontextu českého prostředí 

trendy a tendence zahraničního zpravodajství, které byly zmapovány v zahraniční 

literatuře a které byly zevrubně popsány v předcházející teoretické části předkládané 

diplomové práce. 

 Z výsledků šetření vyplývá komplexní charakteristika užívaných 

zpravodajských aktérů – zastoupení jednotlivých typů, způsob citování jejich 

promluv, národnost, ale také téma, k němuž promlouvali. Dále se autorka práce věnuje 

i využití jednotlivých informačních zdrojů – zkoumána je původnost textů a využívání 

zpravodajských servisů české agentury, ale také zahraničních agentur. Získaná data 

rovněž vypovídají o míře domestikace zpráv ze zahraničí včetně jejich prostředků 

a ukazují také podíl personalizovaných obsahů. 

 

7.1 Charakteristika aktérů 

 

 Z výsledků obsahové analýzy vyplynulo, že ve zkoumaných zpravodajských 

obsazích bylo obsaženo celkem 748 aktérů, kteří byli rozděleny do šestnácti kategorií. 

Každý text obsahoval v průměru zhruba dva mluvčí, kteří mohli být jedné z devíti 

zjištěných národností, či více – co se týče státní příslušnosti – nespecifikováni. Témat, 

kterých se jejich promluvy týkaly, bylo zjištěno rozličné množství. Autorka jich 

ve zkoumaných článcích rozlišila celkem 13.  

 

7.1.1 Typy aktérů 

 

 Prvním krokem k získání celkové charakteristiky zastoupených aktérů 

ve zpravodajských textech je určení užívání jednotlivých typů. Při základním porovnání 

zastoupení oficiálních a neoficiálních aktérů vyplynulo, že oficiální aktéři si zachovali 
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tradičně dominantní postavení. Jejich procentuální podíl ve sledovaných obsazích, 

které referovaly o vybraných válečných konfliktech v českém tisku, byl 74 %. Oproti 

tomu zastoupení neoficiálních aktérů lze vyjádřit podílem 24 %. U zbývajících 2 % 

nebyla další specifikace, která by umožnila zařadit daného aktéra do jedné ze dvou 

hlavních kategorií, explicitně uvedena. Pouze v ojedinělých případech byl však aktér 

uveden jako anonymní, přesto zveřejnění promluvy aktéra pod příslibem anonymity je 

podle zahraničních autorů (např. Dimitrova a Strömbäck, 2009b; Wulfemeyer, 1985) 

hojně využívaným prostředkem právě v případě válečného zpravodajství. 

 Ještě markantnější převahu oficiálních aktérů nabízí při komparaci 

jednotlivých zemí získané údaje pro zpravodajství o konfliktu na Ukrajině – oficiální 

aktéři jsou v textech zastoupeni 83% podílem, neoficiální aktéři se objevují pouze 

v 15 % případů. V případě Sýrie autorka nepovažuje rozdíl v zastoupení elitních a 

neelitních mluvčích za natolik enormní – oficiální aktéři činí podíl 63 %, neoficiální 

mluvčí 34 %. 

 Graf 1: Celkový podíl oficiálních a neoficiálních aktérů 

 

 

 Z podrobnější analýzy jednotlivých typů aktérů dále vyplývá, že nejčastěji 

zastoupeným aktérem byly v textech, a to s obrovským náskokem, politické elity. 

Jejich podíl vůči ostatním aktérům činí 39 %. Většinou se jednalo o vládní politiky, 

v textech vystupovali předně prezidenti, premiéři, zástupci ministerstva zahraničí. 

V případě Ukrajiny tvořili političtí představitelé dokonce skoro polovinu všech aktérů, 

u Sýrie to byla zhruba třetina.  
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 V celkovém hodnocení jsou druhým nejvyužívanějších aktérem s 8 % 

společenské elity. Řadí se do nich jak hlasy odborníků, tak známých osobností jako jsou 

například celebrity nebo náboženské autority, které měly dvojnásobné zastoupení 

v případě zpráv o Ukrajině. Obecně dominovali odborníci, známé osobnosti měly 

v rámci společenských elit pouze 1% podíl.  

 Totožný procentuální podíl obdrželi v souhrnném přehledu i další zástupci 

oficiálních aktérů – novináři a média, a to tedy 8 %. V jejich případě nedocházelo 

k citování jen jednotlivých cizích novinářů, ale i k přímému uvádění promluv 

konkrétních zahraničních deníků. Po 7 % získaly mezinárodní organizace, významné 

figury globální politické scény typu Organizace spojených národů, Severoatlantická 

aliance či zástupci Ligy arabských států. 

 

 Graf 2: Přehled nejčastějších aktérů (podíl nad 5 %) 

 

 

 Z neoficiálních aktérů byli nejběžnějších figurantem ve zkoumaných 

obsazích obyčejní lidé, s podílem 7 % společně s novináři a médii se umístili 

na pomyslné třetí příčce. Jednalo se předně o svědky událostí a obyvatele oblastí 

postižených válečným konfliktem. Jejich častější zastoupení lze zaznamenat u zpráv 

referujících o občanské válce v Sýrii.  

 O procento méně, než obyčejní lidé, obdrželi v celkovém hodnocení opoziční 

představitelé. Jednalo se pouze o aktéry označované v článcích jako syrská opozice, 

zprávy věnující se Ukrajině opoziční aktéry nejmenovaly.  
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 Na 5% hranici ještě dosáhly ekonomické elity v podobě zástupců korporací, ať 

už se jednalo o energetické společnosti či podnikatele, a také armádní představitelé 

včetně zástupců ministerstva obrany. Ostatní sledovaní aktéři se pohybují pod 5% 

hranicí.  

 

 Graf 3: Přehled méně častých aktérů (podíl pod 5 %) 

 

 

 Při pohledu na rozvrstvení typů aktérů v kontextu jednotlivých zemí 

se v článcích o Ukrajině kromě politických představitelů dále nejčastěji objevovaly 

společenské elity (10 %) či ekonomické elity (7 %). Výrazně byli zastoupeni i armádní 

představitelé (6 %), novináři spolu s médii (6 %) a obyčejní lidé (5 %). V případě Sýrie 

lze zaznamenat jako nejhojněji používané mluvčí po oficiálních aktérech opoziční hlasy 

(12 %), dále mezinárodní organizace i novináře a média (oba shodně 10 %). Výrazně 

zastoupených aktérem jsou také obyčejní lidé (9 %), společenské elity (5 %) a neziskové, 

nevládní organizace (5 %). 

 Autorka práce se zabývala i výzkumem způsobu citování promluv aktérů. 

Z šetření vyplynulo, že v 73 % případů byli aktéři citování přímo, v textech o dění 

na Ukrajině byly přímé promluvy aktérů uvedeny ve většině případů (88 %). U Sýrie 

byl výskyt přímých citací nižší, pouze 57 %, zbytek činil ve sledovaných obsazích 

promluvy nepřímé, tedy parafrázované. 
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Tabulka 1: Přehled aktérů – Ukrajina 

Typ aktéra Podíl 

Politické elity (O) 47% 

Mezinárodní organizace (O) 10% 

Obyčejný člověk (N) 7% 

Novinář, média (O) 6% 

Armáda (O) 6% 

Státní správa (O) 5% 

Společenské elity (O) 4% 

Ekonomické elity (O) 4% 

Opozice (N) 3% 

Nezisková, nevládní org. (N) 2% 

Bojovník (N) 2% 

Povstalec (N) 1% 

Neuvedeno 1% 

Aktivista (N) 1% 

Tabulka 2: Přehled aktérů – Sýrie 

Typ aktéra Podíl 

Politické elity (O) 31% 

Demonstrant (N) 12% 

Opozice (N) 10% 

Armáda (O) 10% 

Státní správa (O) 9% 

Mezinárodní organizace (O) 5% 

Nezisková, nevládní org. (N) 5% 

Ekonomické elity (O) 4% 

Novinář, média (O) 3% 

Aktivista (N) 3% 

Neuvedeno 2% 

Společenské elity (O) 2% 

Obyčejný člověk (N) 2% 

Bojovník (N) 1% 

 

7.1.2 Národnost aktérů 

 Národnostní složení aktérů se jeví s ohledem na vybranou tematiku 

zpravodajství jako očekávatelné. Zjištěnou státní příslušnost lze rozčlenit do dvou 

hlavních oblastí, a to podle sledované země – pro každý konflikt je z hlediska 

národnosti specifický vlastní okruh aktérů. Dále lze identifikovat takové 

národnosti aktérů, kteří figurují ve zpravodajském pokrytí obou států.  

 
Obrázek 1: Národnostní rozložení aktérů 

 

 Z obsahové analýzy vyplynulo, že v textech o Ukrajině dominují předně 

ukrajinští aktéři s téměř třetinovým podílem, dále čeští (16 %) a ruští aktéři (15 %). 

Typičtí jsou pro zpravodajství o ukrajinském konfliktu také příslušníci Evropské unie 

(8 %) a Američané (4 %).  

 V případě Sýrie je národnostní složení aktérů o něco pestřejší – kromě Syřanů, 

kteří s 30% podílem převládají s velkým náskokem, jsou výrazně zastoupeni Američané 
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s 10 %, dále příslušníci Evropské unie s 8 %. Z dalších národností, které se v kontextu 

dění v Sýrii objevují, je možné jmenovat Čechy, Rusy, Turky, Egypťany, Íránce, 

Iráčany, Araby, či Izraelce. Zmíněné národnosti se pohybují už pod hranicí 5 %.  

 Při celkovém pohledu, který je autorkou považován za rozhodující, jsou 

nejčastěji zastoupeni Syřané (15 %) v podobě předně opozičních představitelů, 

zástupců armády, obyčejných lidí nebo neziskových organizací. Druhého 

nejběžnějšího státního příslušníka tvoří Ukrajinci s 14% podílem, typicky se jednalo 

o politické a společenské elity. Třetí pomyslnou příčku obsadili čeští aktéři (10 %), 

mezi kterými vévodili političtí představitelé či ekonomické elity. Významné zastoupení 

lze ve sledovaných textem přiřknout i Rusům (9 %), příslušníkům Evropské unie (8 %) 

i Američanům (7 %).  

 

 Graf 4: Podíl národností aktérů 

 

 

 U třetiny všech aktérů národnost nebyla explicitně uvedena. I přesto, že se 

jejich národnost dala logicky vyvodit i například podle známého jména, byli tito aktéři 

považování z hlediska národnosti za neidentifikovatelné, proto je jejich podíl natolik 

výrazný. Nejčastěji se to týkalo ekonomických a společenských elit či mezinárodních 

organizací. Běžné bylo neuvedení národnosti i v případě různých typů „bojovných“ 

aktérů jako byli povstalci, bojovníci, radikálové, demonstranti či aktivisté. Naopak 

u politických elit, státní správy, kterou představovali například policisté, hasiči či lékaři, 

a armádních představitelů byla národnost ve většině případů uvedena. 
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7.1.3 Tematické ukotvení aktérů 

 Na základě předvýzkumu bylo definováno třináct tematických okruhů, 

ke kterým se aktéři mohli vyjadřovat. Tematicky se zpravodajství o vybraných 

válečných konfliktech nejčastěji týkalo diplomatických jednání a politických 

rozhovorů v souvislosti s vývojem situace v daných zemích. Na základě výsledků 

šetření lze tématu přisoudit více než třetinový podíl. Často se jednalo o informování 

o výroku, či jednání politického aktéra, na kterém byl vystavěn celý text, nebo 

o politických rozhovorech o možném řešení konfliktu. 

 V pořadí druhé téma, kterému byl zpravodajský obsah nejčastěji věnován, 

představuje informování o průběhu bojů s podílem 25 %. Typické bylo v tomto 

případě informování o dobytých oblastech ať už povstaleckými – rétorika využívaná 

v případě informování o Ukrajině – či opozičními bojovníky, nebo naopak ukrajinskou 

armádou či vládními vojsky v případě Sýrie.  

 Referování o situaci v zemích postižených válečnými konflikty souviselo 

často také s dopadem války na obyvatelstvo daného státu (11 %) či obecně 

s ekonomickými důsledky (9 %). Konkrétně se například v případě Sýrie řešilo použití 

chemických zbraní, ve zpravodajství o ukrajinském konfliktu byly zas hojně 

reflektovány ekonomické sankce. 

 Z méně zastoupených témat, které získaly zhruba 4 %, lze uvést zprávy 

informující o humanitární pomoci. Z hlediska tématu je zajímavé i zastoupení zpráv, 

které referovaly o syrském prezidentovi Bašáru Asadovi a jeho rodině (4 %). K této 

agendě se předně vyjadřovaly neziskové a nevládní organizace (12 %). 1 % je ještě 

předstihlo referování o počtech mrtvých, případně zraněných civilistů, armádních 

představitelů, bojovníků i povstalců.  

 Témata, která odrážel dopad konfliktů na Českou republiku a tuzemskou 

politiku v souvislosti s děním v cizích zemích, obdržela zhruba po 2 %. Původně 

autorka jako samostatné téma vydělila i tematiku mezinárodních a lidských práv, 

ke svému překvapení zjistila, že žádný ze zkoumaných zpravodajských obsahů nebyl 

této tematice věnován, tudíž byla daná tematická kategorie vyřazena. 
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 Graf 5: Podíl jednotlivých témat 

 

 

 Při rozdělení celkových výsledků na jednotlivé země lze najít mírné 

odlišnosti v tematické agendě zkoumaných médií. Zatímco zpravodajství o Ukrajině 

nabídlo obdobné výsledky ohledně nejčastěji zastoupených témat jako v případě 

celkového hodnocení, zprávy o Sýrii se z hlediska tematického ukotvení mírně liší – 

před ekonomickými dopady dávají přednost referování o počtu obětí války (7 %) 

či informacím o syrském prezidentovi Bašáru Asadovi a jeho rodině (8 %). V kontextu 

syrské občanské války se oproti zpravodajství o Ukrajině v textech neřešil dopad 

konfliktu na Česko či česká politika vůči Sýrii. 

 

7.1.4 Křížová charakteristika 

 Při bližším zkoumání nejčastěji zastoupených aktérů lze křížením jednotlivých 

údajů vytvořit jejich komplexní charakteristiku. Ze získaných dat vyplývá, že například 

političtí představitelé jsou nejčastěji ukrajinské národnosti (21 %). Následováni 

jsou ruskými politiky (18 %), dále elitními představiteli politické scény Česka (16 %) 

a Spojených států amerických (13 %). Významnou roli hrají i političtí zástupci 

Evropské unie (12 %) či Sýrie (8 %). Ve zprávách nejčastěji vystupují v souvislosti 

s politickou agendou a diplomatickými tématy (31 %). Vyjadřují se ale často 

i k průběhu bojů (26 %) a v menší míře i k ekonomickým dopadům (10 %) či dopadům 

přímo na obyvatelstvo (9 %) 
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 U společenských elit je národnostní rozdělení o něco pestřejší. Skládají se 

předně z Ukrajinců (15 %), Rusů (13 %), příslušníků EU (9 %), Syřanů (6 %) i Čechů 

(6 %). Ovšem nejčastěji (40 %) jejich národnost nebyla jasně uvedena. Společenské elity 

se podobně jako političtí aktéři nejčastěji v textech objevují v souvislosti s diplomacií 

(34 %) či vývojem konfliktu (21 %). Podobné národnostní rozvrstvení lze vysledovat i 

u novinářů, kteří jsou citování v třetině případů v kontextu probíhajících bojů, ale i 

diplomatických jednání. 

 

 Graf 6: Nejčastější tematické ukotvení vybraných aktérů 

 

 

 Obyčejní lidé jsou nejčastěji složeni z obyvatel zemí, ve kterých se dané 

konflikty odehrávají, tedy z Ukrajinců (23 %) a Syřanů (38 %). Jejich hlasy jsou 

v textech obsaženy v souvislosti s dopady války na obyvatelstvo. Vystupují často ale 

i v souvislosti s informováním o průběhu bojů nebo s politickou tematikou. Stejné 

zastoupení jako obyčejní lidé mají mezinárodní organizace a vyjadřují se nejčastěji 

i ke stejným tématům. 
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Graf 7: Nejčastější národnostní složení vybraných aktérů 

 

 

 V případě opozičních aktérů dominují Syřané (74 %), opět se dominantně 

objevují u tří hlavním témat – diplomacie, průběh bojů, dopady války na obyvatelstvo. 

Armádní představitelé se skládají předně z Ukrajinců (29 %), Američanů či Syřanů 

(shodně 25 %) a převažují u nich podobná témata jako u předchozího zmíněného aktéra, 

tedy diplomacie, dopady války, průběh bojů a navíc i referování o humanitární krizi. 

Ekonomické elity zástupců korporací jsou předně Češi (26 %), kteří se vyjadřují 

k ekonomickým dopadům. 

 

7.2 Informační zdroje zpravodajských obsahů 

 

 Kromě podrobného výzkumu zastoupení jednotlivých typů aktérů a jejich rysů 

se autorka diplomové práce v analyzovaných obsazích soustředila i na šetření zdrojů 

uveřejněných zpráv. Autorka práce na základě rešerše literatury k tématu 

a předvýzkumu počítala s tím, že sledované obsahy tvoří jednak agenturní zprávy, 

jednak původní redakční texty, a posléze jejich nejrůznější kombinace, což se potvrdilo. 

Obdobné myšlenkové postupy autorka aplikovala i v případě výzkumu přítomné grafiky 

a doprovodného obrazového materiálu, který byl v některých případech 

ke zpravodajským textům připojen. 
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7.2.1 Zpravodajské texty 

  

 Nejčastěji české deníky v případě vybraného zpravodajství o válečných 

konfliktech na Ukrajině a v Sýrii publikovaly původní texty označené jménem 

redaktora, či pouze redakční zkratkou. Jejich podíl činil při celkovém hodnocení 

získaných dat 48 %, tedy téměř polovinu. Zpravodajské obsahy, které byly ve výzkumu 

označeny jako původní články, byly nejčastěji věnovány politickým tématům, kromě 

toho ale i informování o průběhů bojů, ekonomických dopadech i dopadech války 

na obyvatelstvo.  

 Vysoká míra zastoupení původních textů ve zpravodajství může být zapříčiněno 

i tím, že užití zpravodajských agentur mediální pracovníci v některých případech 

přiznávali uvnitř samotné zprávy, která byla celkové označena jako původní, což bylo 

pro autorku ve výzkumu rozhodující. Redaktoři odkazovali uvnitř textu nejenom 

na zpravodajské agentury, ale i například na konkrétní média, případně je přímo citovali 

– v takovém případě se dané médium považovalo za aktéra, se kterým se dle vymezené 

metodologie dále v šetření pracovalo. 

 

  Graf 8: Podíl zdrojů informací 

 

 

 20% zastoupení měly zprávy, které byly vytvořené redaktorem 

ve spolupráci se zpravodajskou agenturou. Tyto texty nebyly vesměs podepisovány 

celým jménem redaktora, ale pouze jeho zkratkou a připojen byl název příslušné 

agentury. Třetím nejužívanějším zdrojem se stala u sledovaných textů Česká tisková 

kancelář (18 %). Naopak jedna konkrétní zahraniční agentura nebyla podepsána 
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u žádného ze zkoumaných článků, a to i v případě, že jí bylo autorství části textu 

či konkrétní informace uvnitř zprávy přiznáno. Uváděly se pouze kombinace 

zahraničních agentur (5 %). Ojediněle se objevovaly i texty, které čerpaly 

ze zahraničních médií (1,5 %). 

 Při srovnání jednotlivých zemí vyplývá, že původní texty oproti souhrnnému 

pohledu ještě více dominovaly pokrytí situace na Ukrajině (62 %). V případě Sýrie byl 

podíl redakčních obsahů zhruba třetinový, ve zpravodajství byla upřednostňována mimo 

jiné častější práce s českým agenturním servisem (25 %). 

 

7.2.2 Doprovodná grafika a obrazový materiál 

 

 V předkládané diplomové práci je zohledněna i přítomnost doprovodné grafiky 

a obrazového materiálu, který se mohl u sledovaných obsahů vyskytovat. Autorka 

zjistila, že obrazová složka byla připojena k 40 % zveřejněných textů. V případě 

Ukrajiny se jednalo o podíl 46 %, u Sýrie bylo toto číslo o něco nižší – pouze 32 %.  

 

        Graf 9: Podíl zdrojů doprovodného materiálu 

 

 

 Zatímco u samotných textů dominoval redakční zdroj, v případě grafiky a 

fotografií to byla s velkým náskokem agentura Reuters6, od níž pocházelo 46 % 

doprovodného materiálu. Následovala kombinace agentur (16 %), jejíž výrazné 

zastoupení lze vysvětlit přebíráním fotografií Českou tiskovou kanceláří od 
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zahraničních agentur, předně AP, což je reflektováno posléze i v označení zdroje 

u zveřejněných snímků v podobě ČTK/AP. Třetí příčku obsadily snímky, případně 

doprovodná grafika, která byla vytvořena přímo pracovníky redakce – obdržely podíl 

14 %. U Sýrie byl výskyt agentury Reuters coby zdroje o něco markantnější, 

zpravodajská agentura dominovala podílem 55 %. 

 

7.3 Domestikace zpravodajství 

 

 Přizpůsobení zpravodajských textů domácímu publiku za účelem zvýšení 

atraktivnosti a srozumitelnosti zahraničních zpráv bylo další z oblastí, které se staly 

předmětem výzkumu předkládané diplomové práce. Z výsledků šetření vyplynulo, že 

celkem pětina sledovaných obsahů byla přizpůsobena domácímu publiku. 

V případě Ukrajiny byla míra domestikace o něco vyšší – jednalo se téměř o třetinový 

podíl, u Sýrie zdomácnění zpráv proběhlo na úrovni 11 %.  

 Proces domestikace ale nemusí probíhat pouze na národní úrovni, může 

fungovat i v obecnější rovině, a to na základě určité společné kultury, historie 

a sdílených hodnot. V případě českého prostředí, tak může být domestikace nastolena 

i z hlediska západních aktérů, kteří přinášejí pohled na události z hlediska západní 

civilizace. Po vzoru Van Leuven, Heinricha a Deprezové (2015) se autorka rozhodla 

nabídnout ve výsledcích výzkumu i tento údaj. S přihlédnutím k výskytu západních 

aktérů, tedy k příslušníkům EU a Američanům, kteří společně tvoří 15% podíl všech 

aktérů, by mohla být domestikace ze západních pohledu 35 %. 

 Autorka práce zkoumala míru domestikace pomocí čtyř indikátorů, které jsou 

vymezeny a definovány v teoretické i metodologické části textu. Umožňuje to následně 

stanovit způsob, kterým byla domestikace nejčastěji prováděna. Ve zprávách byla 

sledována apelace na emoce, přítomnost promluvy českého aktéra, nastolení zahraniční 

agendy v českém prostředí a informování o českých krajanech. 

 Nejužívanější způsob, jakým domestikace probíhala, byl na základě 

předvýzkumu vcelku očekávaný. Stalo se tak prostřednictvím uveřejnění výpovědi 

domácího aktéra, či popisu určitého aktu, který k tématu podnikl. Tento prostředek 

domestikace zahrnuje i popis jednání národního aktéra. V souhrnném šetření 

i při pohledu na zpravodajství jednotlivých zemí se míra tohoto způsobu domestikace 

                                                                                                                                               
6 Celý název agentury Thomson Reuters není reflektován, proto ho nepoužívá ani autorka práce. 
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pohybuje okolo 60 % z celkového podílu. Zprávy domestikované prostřednictvím 

domácích, resp. českých aktérů obsahovaly nejčastěji výpovědi politických 

představitelů, kteří promlouvali předně k diplomatickým tématům, a pocházely 

od redakčního zdroje.  

 V celkovém hodnocení lze z výsledků šetření zjistit, že domestikace skrze 

apelace na emoce je v rámci výzkumu zastoupena v obdobné míře jako 

domestikace skrze otevření dané problematiky v českém prostředí (shodně 17 %). 

Ve zprávách, které obsahovaly emoční apel, často figurovali obyčejní lidé a političtí 

aktéři. Texty s potenciálem vyvolání na straně příjemce emotivní zážitek byly nejčastěji 

spjaty s referováním o dopadu válečného konfliktu na obyvatelstvo a rovněž se jednalo, 

jako u přechozího způsobu domestikace, o redakční zdroj. U blízkovýchodní země 

byla zastoupena apelace na emoce více, než v případě Ukrajiny. Političtí aktéři 

převládají striktně v případě domestikace skrze nastolení agendy, věnují se ale spíše 

diplomatickým tématům a ekonomickým dopadům konfliktů. V obou případech opět 

převládají redakční zdroje.  

 Poslední tak zůstává domestikace prostřednictvím uvedení souvislosti s českými 

krajany v dané zemi. Daný způsob zdomácnění zprávy tvoří podíl 5 %, častěji se tento 

způsob objevoval v souvislosti se zprávami o Sýrii, které se týkaly ekonomických 

dopadů probíhající občanské války v zemi. 

 

 Graf 10: Přehled domestikace 
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7.4 Personalizace zpravodajských obsahů 

 

 Poslední aspekt zahraničního zpravodajství, který autorka diplomové práce 

s cílem zjistit aktuální trendy a tendence podrobila kvantitativní obsahové analýze, 

představuje personalizace. Rys personalizace, který byl zkoumán pomocí třech 

indikátorů na příkladu zpravodajství o vybraných válečných konfliktech, se ve výsledku 

výrazně neprojevil. Při celkovém zhodnocení výsledků šetření lze podíl 

personalizovaných obsahů v rámci všech zkoumaných textů vyjádřit podílem 

zhruba 17 %. 

 Míra personalizace složena z přítomnosti osobní charakteristiky aktéra 

a informování o hlubokém lidském příběhu byla pouze 12 %, personalizace skrze důraz 

na osobnostní rysy či majetkové poměry se vyskytovala mírně častěji, než osobní příběh 

aktéra. V případě Ukrajiny byly personalizovány předně ukrajinští političtí 

představitelé, u Sýrie se personalizace týkala ve většině případů syrského 

prezidenta Bašára Asada a jeho rodiny, na níž byl kladen větší důraz, než na jeho 

majetkové poměry či povahové rysy. 

  Graf 11: Přehled personalizace 

 

 

 O personalizaci dále vypovídá přítomnost promluv obyčejných lidí. 

Ve sledovaných textech z celkového podílu textů činily pouze 5 %. U Sýrie toto číslo 

bylo vyšší, celkem 9 %. Souvisí to i s častějším výskytem hlubokých lidských příběhů, 

které referovaly o dopadu na obyvatelstvo.  

 Příznačnějšími aktéry se pro jev personalizace stali političtí představitelé, což 

ukazuje spíše na projev fenoménu politické personalizace. Potvrzuje to i tematické 

ukotvení mluvčích, kteří se objevovali v souvislosti s diplomatickými tématy. 

Ve většině případů se jednalo o původní texty redakce zkoumaného deníku.  
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8 Případová studie  
 

 Případová studie v závěru předkládané diplomové práce slouží jako dokreslující 

materiál. Vznikla s cílem doplnit popis proměn zahraničního zpravodajství v českém 

tisku, který autorka zkoumala prostřednictvím kvantitativních postupů na příkladu 

mediálního pokrytí dvou probíhajících konfliktů a který shrnula v předchozí kapitole. 

Studie je soustředěna na zjištění rámců, které lze v českém prostředí vysledovat 

v případě informování o situaci na Ukrajině a v Sýrii. Kvalitativní výzkum byl proveden 

na základě vybraných názorových textů deníků Mladá fronta Dnes a Právo. 

 V případě názorových textů, které se zaměřovaly na komentování válečného 

konfliktu na Ukrajině, bylo možné vysledovat rámců hned několik. Jednotlivé 

rámce se navíc místy prolínaly. V článcích lze v obecné rovině rozpoznat vyšší míru 

zaujatosti ze strany mediálních pracovníků, kteří se problematice nevěnovali povrchně, 

ale ve snaze rozklíčovat nejrůznější aspekty konfliktu šli takzvaně do hloubky. Nabízeli 

nové pohledy na problematiku, dotýkali se historie Ukrajiny a procesy, ke kterým 

v zemi docházelo či stále ještě dochází, uváděli v kontextu, rozebírali je a hodnotili. 

Současně lze v textech pozorovat snahu dobrat se příčin válečného konfliktu či najít 

jeho řešení. 

 Autorka vysledovala rámec krvácejícího pacienta v kómatu, který je podpořen 

příslušnou zdravotnickou terminologií. Ukrajina byla vylíčena jako muž na smrtelném 

lůžku, který je „na kapačkách“ s „mohutně krvácející ranou“ a odtrženou končetinou. 

Bodná rána byla způsobena „ruskou dýkou“, kterou má země stále ještě „zaraženou 

v zádech“. Je s ní navíc otáčeno tak, aby byl pacient nadále udržen „v kómatu“ 

(Palata, 2014a: 12). 

 Ukrajina je popisována jako země konfliktem paralyzovaná a bez funkční vlády. 

Za „zhroucený stát“, jehož armáda se nachází v „katastrofálním stavu“, mohou podle 

sledovaných médií elity revolučních dob, ze kterých se prozatímní vláda skládala 

či stále ještě skládá (Balabán, 2014: 6). „Revoluční vláda“ si totiž neudržela popularitu 

a nedokázala plně naplnit představy pojící se s porevolučním obdobím 

(Palata, 2014b: 11). Naděje jsou posléze vkládány do současného prezidenta Ukrajiny 

Petra Porošenka, ten se ovšem v očích tisku také neosvědčí. Nakonec to ale nevadí, 

protože demokratické procesy, leč nepříliš podařené, se dějí ve jménu svobody. 

Z mediálních obsahů totiž vyplývá, že je to považováno za přípustnější a atraktivnější, 
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než situace za minulého režimu. Zmíněné lze označit za rámec boje za svobodu 

a demokracii, kdy svoboda je považována za nejvyšší možnou hodnotu, a to i přesto, že 

společnost se s ní prozatím nedokáže vypořádat. Předchozí uspořádání je považováno 

za „chaotické, zkorumpované, zlodějské, hospodářsky nefunkční“ (Palata, 2014a: 12). 

Stejně tak je napadáno pojetí svobodné společnosti protivníka, zrádce, který stále drží 

ruku na rukojeti dýky. Situace v Rusku je popisována jako „loutková kulisa“, která 

se příliš neliší od komunistického režimu v tehdejším Československu (tamtéž). 

 Autorku to přivádí k dalšímu rozpoznanému rámci, a to k rámci historické 

paralely, který se projevuje připodobňováním zahraniční události k momentu z české 

historie. Jak už popsal Nečas s Vochocovou (2014), týká se to především osmičkových 

roků: „Ve skutečnosti nová ukrajinská vláda není o nic méně legitimní, než byla 

kupříkladu ta československá mezi prosincem 1989 a červnem 1990“ (Pehe, 2014: 6). 

 Autoři publikovaných textů se dotýkají ale i samotných příčin konfliktu. Vládní 

představitelé rekrutovaní z řad elit revolučních časů, kteří jsou charakterističtí „zuřivým 

protiruským nacionalismem“, vládnou ve většinovém zastoupení lidem, kteří tíhnou 

spíše k Rusku (Balabán, 2014: 6). V důsledku „mocenské nerovnováhy“ se tak vytváří 

prostor pro „mocenské vměšování“ (tamtéž). Situace na východě země je situace 

„výbušná“ (tamtéž), přičemž nevole vůči směřování země směrem k Západu 

se interpretuje jako strach tamních obyvatel z neznámého. Současně se radí řešení 

situace prostřednictvím mírových rozhovorů: „Tato změna musí zahrnovat rozhovory 

s východní částí Ukrajiny, která nebyla na výsledky Majdanu připravena a má 

z příklonu k Evropě a odklonu od Ruska strach“ (tamtéž). Popsané lze označit za rámec 

strachu z neznámého. 

 Agresora v konfliktu jednoznačně představuje Rusko, resp. „neproniknutelná 

a diktátorská Putinova říše“, která drží Ukrajinu ve svých spárech. Ruský prezident 

Vladimir Putin je líčen jako diktátorský ďábel, kterému se lze zaprodat kvůli „teplu 

v našich domovech“, tedy plynu (Palata, 2014a: 11). Lze tak pozorovat rámec 

podobenství o ďáblovi z Východu a čertech. Jeho nástrojem jsou ozbrojení separatisté, 

rebelové, případně teroristé bojující v jeho službách na východě Ukrajiny: „Kyjev má 

nyní co do činění s nejasně vzniklými a bůh ví kým vyzbrojenými i vycvičenými 

separatistickými skupinami […] V každé normální zemi se takovým lidem říká 

teroristé“ (Pehe, 2014: 6). Kvůli neschopnosti ukrajinských vládních představitelů 

zbývá jediný zachránce, který by mohl situaci v zemi stabilizovat, a to Západ v čele s 

Evropskou unií, což ukazuje na rámec zachránce ze Západu. 
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 Ve snaze vyšetřit zjevné rámce v případě informování o občanské válce 

v Sýrii bylo provedení výzkumu znatelně náročnější. Zpravování o syrském konfliktu 

bylo oproti popisu ukrajinské problematiky o něco povrchnější a nezanícené. Autoři 

se zaměřili – oproti Ukrajině, kde akcentovali politický rozměr konfliktu – na 

informování předně o počtech obětí, dopadech na obyvatelstvo či to, kdo poskytuje 

syrskému konfliktu finanční podporu. V textech o Sýrii tak dominuje rámec krvavého 

dramatu dle Eichlera (2012: 6): „Krvavé drama v Sýrii graduje: občanská válka ničí 

zemi, statistiky obětí jsou stále tragičtější, vlna uprchlíků sílí.“ 

 Zjevně menší zájem o dění v blízkovýchodní zemi lze interpretovat skrze 

zpravodajské hodnoty, v případě Ukrajiny totiž jasně dominuje hodnota etnocetrismus, 

jak je definovali v polovině šedesátých let minulého století Galtung a Rugeová, tedy 

určitá blízkost Ukrajiny k hodnotám české kultury. Podstatnou roli hraje také fakt, že 

ukrajinský konflikt mohl mít tehdy mnohem markantnější dopad na české obyvatelstvo 

i ekonomiku. V současné době je vidět i více syrský konflikt, a to právě z toho důvodu, 

že má válečná situace v zemi přímý dopad na celou Evropu v podobě uprchlické krize. 

V případě Sýrie se navíc autoři názorových textů shodují, že situace v zemi je natolik 

nepřehledná a konflikt zdlouhavý, že této problematice nikdo pořádně nerozumí. 

 Stejně jako v případě názorových textů týkajících se konfliktu na Ukrajině lze 

také u Sýrie vysledovat obdobu rámce podobenství o ďáblovi z Východu a čertech. 

Funkci ďábla ale tentokrát zastává syrský prezident Bašár Asad, podle tisku se jedná 

o „diktátora, jehož pozice se drolí a jehož dny jsou sečteny“ (tamtéž). Nové čerty 

ztělesňují právě povstalci neboli syrská opozice, která je ale nejednotná. Političtí 

představitelé také ponoukají opozici k dalším bojům, jelikož podle nich není dialog 

s Asadem možný. Země Evropské unie jsou rovněž kritizovány za to, že „schválily 

ukončení zbrojního embarga na dodávky zbraní syrským povstalcům“ 

(Balabán, 2013: 6). Tentokrát tedy Západ povstalce vyzbrojuje místo, aby – stejně jako 

v případě konfliktu na Ukrajině – podporoval mírová řešení a je za to kritizován.  

 Právě dialog je, stejně jako v případě Ukrajiny, považován za nejlepší řešení. 

Tentokrát by měla být jeho zprostředkovatelem Organizace spojených národů, která by 

například podle Schnura (2012: 6) měla nalézt nenásilné východisko formou dohody: 

„Úkolem OSN nejsou změny režimů. Má konflikty hasit, nikoli přitápět“. Autorka 

v tomto případě rozeznává rámec zachránce ze Západu.  
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 Dalším ze zjištěných rámců představuje rámec „klub přátel šaríe“, jehož 

příslušníci – radikální islamisté – představují „ohrožení státu“ (tamtéž). Stovky z nich 

navíc pocházejí přímo z Evropy: „[…] tito už tak potenciálně nebezpeční agresivní lidé 

budou mít po návratu domů přístup ke zbraním a výbušninám. To, že se mezi 

islamistickými a zločineckými kruhy vytváří takový vztah, je velmi znepokojující“ 

(Balabán, 2013: 6). Rámcování skrze náboženství je informování nejenom o Sýrii, ale 

o celém Blízkém východu příznačné. 

 Lze vypozorovat i náznaky rámce boje za svobodu a demokracii, kdy i přes 

existenci všech zachránců a prostředníků musí ve finále o budoucím směřování země 

rozhodnout syrský lid. (Schnur, 2012). 

 Z již definovaných rámců, které autorka shrnula v jedné z předchozích 

teoretických kapitol předkládané diplomové práce, lze ve sledovaných mediálních 

obsazích rozpoznat mimo jiné empatické rámcování v podobě důrazu na oběti 

válečných konfliktů (Robinson, 2000) či válečný rámec, kdy je akcentována konfliktní 

povaha problematiky a polarizují se jednotlivé zúčastněné strany (Hossain, 2014). 
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Závěr 
 

 Z šetření provedeného v rámci diplomové práce vyplynulo, že 

ve zpravodajských textech dominují oficiální aktéři v čele s politickými představiteli 

(VO1). V českých médiích se na příkladu zpravodajství o válečných konfliktech 

na Ukrajině a v Sýrii proměna trendu, kdy nabývají na významu neoficiální aktéři, 

nepotvrdila. V případě zpravování o situaci na Ukrajině měli oficiální aktéři dokonce 

většinové zastoupení. Pomyslnou druhou příčku obsadily společenské elity, do kterých 

spadají hlasy odborníků i známých osobností; na třetím místě skončili novináři a média. 

Obyčejní lidé, kteří představují hlavní skupinu neoficiálních aktérů, se umístili 

(společně s mezinárodními organizacemi) až čtvrtí. Z hlediska národnosti se nejčastěji 

objevovali Syřané, Ukrajinci a Češi. Ve třetině případů však nebyla státní příslušnost 

explicitně uvedena. Promluvy zastoupených aktérů byly ve zprávách většinou citovány 

přímo a předně se týkaly diplomatických a politických témat, informování o průběhu 

bojů či dopadu daného válečného konfliktu na obyvatelstvo.  

 V případě analýzy zdrojů jednotlivých zpráv (VO2) se ukázalo, že akcent je 

kladen na původní texty. Zprávy podepsané jménem redaktora či redakční zkratkou 

měly podíl 50 %. V pětině případů byla uvedena spolupráce se zpravodajskou 

agenturou. Zhruba obdobné zastoupení měly obsahy zdrojované z České tiskové 

kanceláře. Jednotlivé údaje mohou být ale zkresleny, jelikož se jednotlivé zdroje 

uváděly i uvnitř zprávy, pro autorku byl ale rozhodující uvedený autor zpravodajského 

příspěvku. Oproti tomu u zdrojů uváděných u doprovodného obrazového materiálu 

či grafiky stojí v čele s velkým náskokem zpravodajská agentura Reuters. Druhým 

nejčastěji zastoupeným typem zdroje se stala kombinace redakčního zdroje a některé 

ze zpravodajských agentur. 

 Výzkum procesu domestikace (VO3) provedený opět v návaznosti na studii 

Van Leuvenové, Deprezové a Heinricha (2015) ukázal zmírnění jevu, jehož zastoupení 

se dosud pohybovalo na vysoké úrovni. Obdobně jako v případě šetření mezinárodního 

týmu autorů z výsledků zkoumání vyplynul 20% výskyt zpráv, ve kterých bylo užito 

prostředků domestikačního procesu. Pokud byly zpravodajské obsahy domestikovány, 

tedy přizpůsobeny pro domácí publikum, bylo to ze strany mediálních pracovníků 

nejčastěji provedeno prostřednictvím uveřejnění promluvy českého aktéra.  
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 Rys personalizace (VO4) autorka diplomové práce zkoumala jako doplňkovou 

charakteristiku zahraničního zpravodajství, která může rovněž podléhat proměnám. Jev, 

který je příznačný v užším vymezení pro politickou komunikaci, v širším pro proces 

bulvarizace, se ve zkoumaných obsazích týkajících se zpravování o konfliktech 

na Ukrajině a v Sýrii projevil 17% podílem. 

 Poslední oblastí výzkumu diplomové práce se stala identifikace rámců (VO5). 

Těch společných pro oba sledované konflikty lze nalézt hned několik. Nejvýraznější 

zjištěný rámec představoval rámec podobenství o ďáblovi z Východu a čertech, kdy 

ďábla zpodobňovali ruský prezident Vladimir Putin a syrský prezident Bašár Asad 

označovaní za diktátory. V případě konfliktu na Ukrajině čerty představovali separatisté 

bojující na východě země; u Sýrie naopak představitelé zemí Evropské unie, kteří 

syrský konflikt podporovali tím, že opozičním bojovníkům dodávali zbraně.  

 Další ze společných rámců, které šlo vysledovat, představují rámec zachránce ze 

Západu, ať už v podobě Evropské unie, či OSN, nebo rámec boje za svobodu 

a demokracii, kdy svoboda je považována za nejvyšší ceněnou hodnotu. Pro jednotlivé 

země jsou specifické vlastní rámce – ty, které se týkají zpravování o průběhů bojů lze 

pro Ukrajinu nazvat jako rámec krvácejícího pacienta v kómatu, pro Sýrii rámec 

krvavého dramatu.  

 V samotném závěru předkládané diplomové práce si autorka dovoluje shrnout 

veškeré poznatky a zjištění v podobě ilustrace zpravodajského příspěvku příznačného 

pro česká média na příkladu pokrytí vybraných válečných konfliktů. Typická zpráva 

pochází z redakčního zdroje, pokud je k ní připojena grafika či fotografie, vytvořil ji 

pracovník agentury Reuters. Zpráva není personalizovaná, ani domestikovaná. 

Zastoupení v ní jsou předně politické elity, které promlouvají prostřednictvím přímých 

citací, a to k politické či diplomatické problematice. Nejčastěji se ve zprávách, které 

jsou rámcovány v duchu podobenství o ďáblovi z Východu, vyskytují Ukrajinci.  

 Při zamyšlení nad doporučením pro další výzkumníky, kteří by se případně 

chtěli tematice vybraných aspektů zpravodajství dále věnovat, dospěla autorka 

diplomové práce k závěru, že by bylo vhodné aspekty zkoumat nikoli na příkladu určité 

rámcové události jako je vybraný konflikt, ale v obecné rovině a zabývat se také jejich 

proměnou v čase.  
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Summary 
 

 The research of the final thesis showed that the official actors headed by the 

political leaders dominate in the news outlets (RQ1). Trend about importance of 

unofficial actors has not been confirmed. The research work is carried out on the 

example of Czech media coverage of the conflicts in Ukraine and Syria. In the case of 

the situation in Ukraine official actors even had majority representation. The second 

position is occupied by the social elite which experts and celebrities belong to. The 

journalists and the media are in the third place. The ordinary people, who represent the 

main group of unofficial actors, are in the fourth place. The international organizations 

are in the same place. Syrians, Ukrainians and Czechs were appeared most frequently 

from nationalities. In a third of cases nationality was not explicitly mentioned. 

Statements of actors were mostly quoted directly and were focused on diplomatic and 

political issues, coverage of fighting or the impact of the conflict on the population. 

 The research of the sources of the messages (RQ2) showed that the coverage of 

the wars conflicts is mostly represented by original texts. News was signed by the name 

of journalist or his acronym. There was a 50 % share. In a fifth of cases it was 

mentioned cooperation with the intelligence agency. The content produced by the Czech 

News Agency had similar representations. Results of research can be distorted, because 

sources were reported also inside messages. For the author of the thesis key was the 

author of a news explicitly mentioned. In the contrast, the sources of photos or graphics, 

which were attached to the report, is leading by the news agency Reuters. A 

combination of editorial sources and some of the news agencies has become the next 

most represented type of source. 

 Research of domestication (RQ3) carried out also according to study Van 

Leuven, Deprez and Heinrich (2015) showed to mitigate of the phenomenon, whose 

representation was moving at a high level. Like in the case of an investigation of an 

international team of authors results of the research emerged a 20% share of 

domesticated news. If the news were domesticated, that means adapted for the national 

audience, it was made by the publishing of statement of Czech actors.  

 Personalization feature (RQ4) was researched by author of the thesis as an 

additive characteristic of foreign news, which also be subject to variations. This 

phenomenon is characteristic for a political communication in the narrow definition, in 
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a broader term is a process of dumbing down. Results showed a 17% share of 

personalized news.  

 The frames and its identification were the last area of research (RQ5). The 

author of thesis found a few same frames for the both monitored conflicts. The frame of 

devil from the East and daemons is the most important. By the journalist there are 

Russian President Vladimir Putin and Syrian President Bashar Assad which are 

presented like the devils and also labelled as dictators. Separatists which are fighting in 

the east of the country were presented like the daemons in the case of Ukraine. In the 

case of Syria, leaders of European Union countries who supported opposition fighters of 

Syrian by weapons. 

 Another of common frame which could be traced is a saviour from the West. A 

saviour are representatives of the European Union or United Nations. Frame of fight for 

freedom and democracy is also common – freedom is considered the highest prized 

value. Country-specific custom frames are bleeding patient in a coma for Ukraine and 

bloody drama for Syria. There are the frames about reporting of fighting.  

 At the end of the thesis, the author allows to summarize all the knowledge and 

findings in the form of illustration typical news which are characteristic of Czech 

coverage of wars conflicts. A typical news is made by editorial sources, if it is 

connected with graphics or photos, it was created by Reuters. The typical report is not 

personalized and it is also not domesticated. The political elites are the most 

representative actors, which are quote direct. Statements of this actors are about political 

and diplomatic issues. The devil from the East and daemons is the most important frame 

of the news outlets. Ukrainians are most frequently like the actors in the news. 

 Recommendation for future researchers who would want to focused into the 

topic of selected aspects of foreign news is the research of whole news agenda of media, 

not only selected news. The author of the thesis thinks that research of transformation 

over time is also relevant.  
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Kódovací kniha (tabulka) 

 

Kód 
proměnné Název proměnné Popis proměnné 

Numerický 
kód hodnoty Název hodnoty 

D datum formát dd.mm.yyyy     

          

          

M médium   1 
Hospodářské 
noviny 

      2 Mf Dnes 

      3 Lidové noviny 

      4 Právo 

      5 Blesk 

          

          

Zem země konfliktu   1 Ukrajina 

      2 Sýrie 

          

          

A1 aktér 1 první citovaný aktér 1 
političtí 
představitelé 

      2 příslušníci armády 

      3 povstalci 

      4 

zástupci 
neziskových a 
nevládních 
organizací 

      5 

zástupci 
mezinárodních 
organizací 

      6 ekonomické elity 

      7 novináři a média 

      8 odborníci 

      9 známé osobnosti 

      10 obyčejní lidé 

      11 demonstranti 

      12 státní správa 

      13 aktivisté 

      14 bojovník  

      15 opozice 
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      16 radikálové  

      88 jiné 

      98 neuvedeno 

      99 nelze určit 

          

          

A1C citace aktéra 1   0 ne 

      1 ano 

          

          

A1N národnost uvedena explicitně 1 česká 

    
(zdroj: vlastní 
předvýzkum) 2 ukrajinská 

      3 ruská 

      4 příslušník EU 

      5 syrská 

      6 egyptská 

      7 americká 

      8 íránská, irácká 

      9 turecká 

      10 arabská 

      88 jiné 

      98 není uvedeno 

      99 nelze určit 

          

          

A2 aktér 2 druhý citovaný aktér 1 
političtí 
představitelé 

      2 příslušníci armády 

      3 povstalci 

      4 

zástupci 
neziskových a 
nevládních 
organizací 

      5 

zástupci 
mezinárodních 
organizací 

      6 ekonomické elity 

      7 novináři a média 

      8 odborníci 

      9 znamé osobnosti 

      10 obyčejní lidé 

      11 demonstranti 
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      12 státní správa 

      13 aktivisté 

      14 bojovník  

      15 opozice 

      16 radikálové  

      88 jiné 

      98 neuvedeno 

      99 nelze určit 

          

          

A2C citace aktéra 2   0 ne 

      1 ano 

          

          

A2N národnost uvedena explicitně 1 česká 

    
(zdroj: vlastní 
předvýzkum) 2 ukrajinská 

      3 ruská 

      4 příslušník EU 

      5 syrská 

      6 egyptská 

      7 americká 

      8 íránská, irácká 

      9 turecká 

      10 arabská 

      88 jiné 

      98 není uvedeno 

      99 nelze určit 

          

          

A3 aktér 3 třetí citovaný aktér 1 
političtí 
představitelé 

      2 příslušníci armády 

      3 povstalci 

      4 

zástupci 

neziskových a 
nevládních 
organizací 

      5 

zástupci 
mezinárodních 
organizací 

      6 ekonomické elity 

      7 novináři a média 
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      8 odborníci 

      9 známé osobnosti 

      10 obyčejní lidé 

      11 demonstranti 

      12 státní správa 

      13 aktivisté 

      14 bojovník  

      15 opozice 

      16 radikálové  

      88 jiné 

      98 neuvedeno 

      99 nelze určit 

          

          

A3C citace aktéra 3   0 ne 

      1 ano 

          

          

A3N národnost uvedena explicitně 1 česká 

    
(zdroj: vlastní 
předvýzkum) 2 ukrajinská 

      3 ruská 

      4 příslušník EU 

      5 syrská 

      6 egyptská 

      7 americká 

      8 íránská, irácká 

      9 turecká 

      10 arabská 

      88 jiné 

      98 není uvedeno 

      99 nelze určit 

          

          

T téma 

(Drejčková, 2015; 
Vysloužilová, 2013) 
+ vlastní 
předvýzkum 1 průběh bojů 

      2 zranění, mrtví 

      3 diplomacie, politika 

      4 
dopady války na 
obyvatelstvo 
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      5 ekonomický dopad 

      6 dopad na ČR 

      7 humanitární pomoc 

      8 politika ČR 

      9 příčiny války 

      10 média 

      11 demonstrace 

      12 Bašár Asad 

      13 radikalizace 

      88 jiné 

      99 nelze určit 

          

          

DE domestikace - emoce   0 ne 

      1 ano 

      9 nelze určit 

          

DOMA 

přítomnost promluvy, 
jednání či aktu 
domácího aktéra   0 ne 

      1 ano 

      9 nelze určit 

          

DK domestikace - krajané   0 ne 

      1 ano 

      9 nelze určit 

          

DP 
domestikace - 
problematika   0 ne 

      1 ano 

      9 nelze určit 

          

P 
personalizace - 
osobní charakteristika   0 ne 

      1 ano 

      9 nelze určit 

          

HLP osobní příběh   0 ne 

      1 ano 

          

Z zdroj   1 Reuters 

      2 AP 

      3 TASS 

      4 ČTK 
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      5 
redakční článek 
(jméno, zkratka) 

      6 

kombinace 
agentura + 
redakční článek 

      7 kombinace agentur 

      8 zahraniční médium 

      98 neuvedeno 

      99 nelze určit 

          

          

Gr přítomná grafika?   1 ano 

      2 ne 

          

ZGr zdroj grafiky   1 Reuters 

      2 AP 

      3 TASS 

      4 ČTK 

      5 redakce 

      6 jiné 

      7 kombinace agentur 

      8 Profimedia 

      9 

kombinace 
redakčního článku 
a agentury 

      98 neuvedeno 

      99 nelze určit 

 


