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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce je sekuritizace imigrace v českých médiích v období od 

1. 1. 2015 do 30. 6. 2015. Sekuritizace byla zkoumána skrze obsahovou analýzu 

tištěných deníků Právo, Lidové noviny, Aha! a Blesk. Práce předkládá řadu poznatků 

k charakteru sekuritizace imigrace v českých tištěných médiích.  

 

Abstract 

The topic of this bachelor thesis is the securitization of immigration in Czech media 

from 1. 1. 2015 to 30. 6. 2015. The securitization was analyzed using the research tools 

of content analysis on contents of the chosen Czech newspapers. The chosen 

newspapers were Lidové noviny, Právo, Aha! and Blesk. The thesis provides several 

remarks on the securitization of immigration in the Czech printed media. 
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Úvod 

Cílem této práce je ověřit, zda docházelo k sekuritizaci migrace v prostředí 

českých médií, a pokud ano, tak jakým způsobem.  

 

Sekuritizaci budu definovat jako konceptuální rámec, který primárně vychází 

z práce Bezpečnost, nový rámec pro analýzu od autorů Barry Buzana, Jaap de Wilde a Ole 

Waevera, poprvé vydané roku 1997. Nebudu se však držet pouze této publikace, ale ve 

své práci budu pracovat i s novými poznatky. Současně hodlám využívat i pokročilé 

uchopení metodologických rámců, které předkládá sborník editovaný Thierry Balzacqem 

Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve vydaný roku 2011. 

Ve své práci dále neopomenu další autory sekuritizace, jako například Willama Walterse, 

Didiera Bigo či Ceyhana a Tsoukalu.  

 

Proces sekuritizace budu zkoumat na vzorku českých médií, a to konkrétně ve 

výstupech tištěných médií Právo, Lidové noviny, Blesk a Aha!. V první polovině roku 

2015. Pro samotný výzkum využiji metodologické nástroje poskytované obsahovou 

analýzou. V rámci obsahové analýzy budu primárně vycházet z práce Renáty Sedlákové 

Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. (2016) 

 

Výstupem mé práce by měl být faktický, kvantitativně vyjádřený soubor 

informací ohledně způsobu, jakým se na počátku migrační krize referovalo o migraci 

v českých médiích, a to v kontextu teorie sekuritizace. 

 

V první kapitole konceptualizuji pojem imigrace, tedy fenomén, který budu skrze 

nástroje sekuritizace a obsahové analýzy v médiích zkoumat. V druhé kapitole 

konceptualizuji mé uchopení teorie sekuritizace. Ve třetí kapitole krátce zrekapituluji 

pravidla obsahové analýzy. Poté ve čtvrté kapitole představím strukturu výzkumu, jehož 

výsledky budu posléze interpretovat v páté kapitole.  

 

Pro účely naplnění cílů této práce jsem stanovil dvě výzkumné otázky, který nyní 

představím. Výzkumná otázka č. 1 (VO1) zní: Docházelo ve zkoumaných denících ve 

vybraném období k sekuritizaci imigrace? Navazující výzkumná otázka č. 2 (VO2) je 
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následující: pokud k sekuritizaci imigrace docházelo, jakým způsobem byla imigrace 

sekuritizována? 

 

Od původního projektu jsem se ve své práci musel značně odchýlit, jelikož si kladl 

příliš ambiciózní cíle. Při hlubší rešerši se mimo jiné ukázalo, že jsem při přípravě 

projektu podcenil náročnost metody diskurzivní analýzy. Aplikování diskurzivní analýzy 

by totiž vyžadovalo rozsáhlejší analytické schopnosti výzkumníka, než kterými disponuje 

student bakalářského studia politologie. Následující proces analýzy médií skrze 

obsahovou analýzu je sám o sobě adekvátní k bakalářské práci. A má potenciál poskytnou 

poskytnout odpovědi na výzkumné otázky. Realizace výzkumu v plném rozsahu 

původního projektu má dle mého názoru spíše potenciál diplomové práce. Dalším 

odchýlením od projektu je zkoumané období. Zkoumané období jsem zkrátil, opět 

z důvodu rozsahu bakalářské práce a mých vlastních kapacit, na leden až červen roku 

2015 oproti původnímu podzimu 2014 až létu 2015. Rozsah zkoumaného vzorku však 

byl dle mého názoru dostatečný. Společně s výrazným zjednodušením práce došlo 

i k výrazné změně v předpokládané struktuře. 

 

 

1. Migrace 

V rámci výzkumu budu pojednávat o sekuritizaci fenoménu imigrace. Abych 

mohl tento fenomén zkoumat, musím představit, co vlastně míním pojmem imigrace. 

Jako všeobecná definice imigrace je obvykle uznávána definice Mezinárodní organizace 

pro migraci (dále jako IOM). Ve výkladovém slovníku migrační terminologie vydaném 

právě IOM, nalezneme následující, velice prostou definici imigrace: „[Imigrace je] 

proces usídlování cizinců na území určitého státu.“ (Andrlová, nedatováno). Ministerstvo 

vnitra, pro český kontext další relevantní zdroj, využívá definici: „imigrace - změna místa 

pobytu směrem na území jiného než domovského státu; imigrace je procesem při němž se 

na území států usídlují cizinci“ (MVČR, ©2017) 

 

Předmětem mého výzkumu budou texty pojednávající o tématu imigrace 

v českých médiích. Texty pojednávající o tématu imigrace budu definovat jako články, 

které se týkají přísunu přistěhovalců na území České republiky. Tato kategorie zahrnuje 

i pojednání o imigraci (na území České republiky) jakožto fenoménu. V rámci 
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zkoumaných textů je autory často zohledňována i migrace do Evropské unie, kterou budu 

(v případě že bude do celku Evropské Unie zahrnuta i Česká republika) taktéž zahrnovat 

do zkoumaného vzorku. Ve zkoumaném časovém období se nejčastěji jedná o imigraci 

ze zemí blízkého východu a Afriky, druhým často zmiňovaným tématem je migrace 

obyvatel Ukrajiny, ve spojitosti s probíhajícím konfliktem. Vzhledem k tomuto 

vymezení, spadá do mé definice imigrace několik rozdílných pojmů využívaných 

novináři. Jedná se tedy o pohyb osob označovaných za imigranty, migranty, ekonomické 

migranty, uprchlíky, ekonomické uprchlíky, běžence a další. Vzhledem k povaze 

zkoumaného vzorku (masová média) jsou tyto termíny často používány v nesprávném 

kontextu. Uprchlíci jsou často zaměňováni za migranty apod. Autoři také často používají 

nepřesná metaforická přirovnání jako je migrační vlna, migrace se valí a další. Ačkoliv 

se jedná o přirovnání, která neodpovídají definici imigrace, texty, kde jsou tato označení 

používána, rovněž řadím do svého výzkumu. Tato označení jsou dle mého názoru bez 

pochyby drtivou většinou obyvatelstva reflektována jakožto pojmy, které se vážou 

k procesu usídlování cizinců do České republiky, což je řadí do vzorku, který ve své práci 

zkoumám. 

 

Ve svém výzkumu naopak nezohledňuji texty, které se týkají jiných aspektů 

migrace než těch, které se přímo vážou na imigraci do České republiky v první polovině 

roku 2015. Tedy texty hovořící například o odchodu obyvatel z České republiky, či o 

minulých migračních fenoménech, které se přímo nevztahují k aktuální imigrační krizi. 

Jedná se například o články, které se zabývají uprchlíky z období druhé světové války, 

nebo uprchlíky z období jugoslávských konfliktů devadesátých let.  

 

 

2. Teoretická východiska – teorie sekuritizace a 

imigrace 

2.1. Imigrace a bezpečnost 

„Skoro se zdá, jako kdyby, tak jako pověstný šťastný pár, pro sebe byli stvořeni.“ 

(2012, s. 218–219) 
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Touto větou William Walters částečně charakterizuje vztah mezi migrací 

a bezpečností. Dále tvrdí, že sekuritizace imigrace není fenomén nový, ale naopak 

fenomén historický. V jeho interpretaci Foucoultovo pojmu bezpečnosti poté zachází až 

k tomu, že kořeny sekuritizace imigrace lze nalézt již v době, kdy se jednotlivá města 

otevírala obchodu a bořila své hradby. Waltersův příspěvek je jedním z mnoha, který 

dokazuje, že imigrace není pro výzkumníky sekuritizace novým tématem. 

 

Důkazem atraktivity migrace pro teoretiky sekuritizace může být i otázka 

Ceyhana a Tsoukaly, kteří se na konci svého článku táží: „Můžeme tedy potvrdit, že 

vnímání své identity na základě podobností a trvalá přítomnost hrozby, od teď nahrazuje 

koncept společenské smlouvy jakožto dominantní ideu v západní politice?“ 

 (2002, s. 36). 

 

Další autoři, jako například Bigo (2002), dokonce definují sekuritizaci imigrační 

tématiky jako inherentní existenci státu, liberalismu a moderní společnosti jakožto 

takové. Imigrace se podle Biga stává hrozbou i v okamžiku, kdy jednotlivé organizace 

bojují za práva uprchlíků, neboť se logicky vymezují vůči těm přistěhovalcům, kteří 

přicházejí ilegálně (Bigo, 2002, s. 80). 

 

Všeobecně si dovolím shrnout, že imigrace je v rámci studií sekuritizace 

aktuálním a hojně zkoumaným tématem. To mi umožňuje se pro mou studii opřít 

o širokou teoretickou základnu. 

 

 

2.2. Sekuritizace a imigrace v českých médiích 

V České republice je v posledních letech imigrační krizi, problematice uprchlictví 

a imigraci věnováno velké množství mediální pozornosti. To se mi jeví, vzhledem 

k marginálnímu počtu imigrantů1 a i nízkým odhadům budoucího nárůstu přistěhovalců 

či žadatelů o azyl, jako zarážející. Pro vysvětlení přílišného zájmu o problematiku, která 

                                                 
1 V roce 2015 v české republice žádalo o azyl 1525 osob, v rámci nelegálního pobytu bylo zadrženo 

celkově 8 563 osob. (MVČR, ©2017) V přepočtu na počet obyvatel ČR se pohybujeme na úrovni desetin 

procenta. Ekonomické náklady jsou ve srovnání s jinými aspekty státní správy minimální. 
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však nemá reálný přesah do společnosti a jejího fungování, se teorie sekuritizace a s ní 

spojené analytické nástroje jeví ze své podstaty jako vhodné, nebo dokonce ideální. 

 

Sekuritizací zde obecně míním proces konstrukce hrozby, kdy je publiku2 

sekuritizujícím aktérem3 prezentováno téma takovým způsobem, že je pro publikum 

ospravedlnitelné, aby byly podniknuty bezpečnostní kroky, které by jinak byly pro 

publikum nepřípustné (Buzan, 2005; Balzacq, 2011). Samotná aplikace této široké 

definice však předkládá před výzkumníka výrazné metodologické problémy.  

 

Prvním problémem je otázka škálování, tedy vertikální rovina analýzy: do kdy se 

jedná o pouhý mediální výstup a od kdy se jedná o sekuritizující mediální výstup? Pro 

toto škálování použiji ve své práci analytické nástroje představené již samotnými 

zakladateli teorie sekuritizace Buzanem, Waevrem a Wildem. Ti rozdělili možnost 

prezentace tématu na politizaci a sekuritizaci. Protiklady těchto termínů jsou pak 

označovány jako depolitizace a desekuritizace. Sekuritizaci jsem již definoval výše, a pro 

zbylé termíny budu pracovat s těmito definicemi: 

• Politizací je míněn proces, kdy je sémiotický konstrukt převáděn 

z depolitizované sféry diskurzu do politizované sféry diskurzu. To 

znamená, že stát je nucen na jeho řešení alokovat prostředky a řešit jej 

v rámci standardních politických procedur (Buzan, 2005). 

• Desekuritizací míním proces opačný k procesu sekuritizace – kdy se aktér 

snaží téma, vnímané jakožto bezpečnostní hrozbu, převést do sféry 

politické. (Buzan, 2005). 

• Depolitizací vnímám jako proces opačný k procesu politizace, kdy se aktér 

snaží téma převést ze sféry politické mimo sféru veřejného zájmu. 

 

Skrze výše popsané pojmy mohu tedy zkoumat, zda vybraná média sekuritizovala, 

či nikoliv. Proto, abych zjistil jak média sekuritizovala, využiji jiného analytického 

nástroje, který byl představen v Bezpečnosti, Novém rámci pro analýzu. Jedná se 

o sekuritizační sektory.  

                                                 
2 Publikem v kontextu české republiky míním čtenáře analyzovaných periodik. 
3 V kontextu Českých médií budu za sekuritizujícího aktéra považovat toho, kdo se dopouští sekuritizace. 

V případě mediálního textu to mohou být: externí aktér, který je v textu citován, či samotný autor textu, 

který téma v textu sekuritizuje. (Balzac, 2011)  
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Sekuritizační sektory v zásadě umožňují rozdělit sekuritizační procesy do různých 

horizontálních kategorií. Buzan, Waever a Wilde (2005), představili pět různých sektorů: 

vojenský, environmentální, ekonomický, societární a politický. Ve své analýze se 

pokusím rozdělit zkoumané texty do sektorů, vycházejících z tohoto konceptu. Konkrétně 

do vojenského, ekonomického a společenského. Jednotlivé sektory sice vycházejí 

z konceptu Buzana, Waever a Wilde (2005), avšak pro potřeby mnou zkoumané 

problematiky a výrazně odlišné datace mého výzkumu od datace jejich práce, si některé 

ze sektorů upravím a zohledním v nich změnu veřejné debaty a rozdílnou dataci mého 

výzkumu. Oproti původnímu sektorovému rozdělení jsem nucen se vypořádat konkrétně 

s dvěma častými argumenty, které se vyskytují v negativních diskurzech migrace: hrozba 

terorismu a účast/přetížení v systému sociálního zabezpečení. Mnou definované sektory 

tedy budou spíše vycházet z novějších výzkumů, kde autoři aplikovali diskurzivní 

analýzu. Klíčovými pro mne budou již zmiňovaní Ceyhan a Tsoukala (2002). Ti ve svém 

textu představili čtyři osy, okolo kterých se konstruuje sekuritizační diskurz migrace: 

 

„1) socioekonomická osa, v rámci které je migrace spojována s nezaměstnaností, 

vzrůstem šedé ekonomiky, krizí sociálního státu a zhoršení městského životního prostoru. 

2) bezpečnostní osa, kde je migrace spojována se ztrátou narativu kontroly, který 

je spojován se záležitostmi bezpečnosti, hranic a vnitřní i vnější bezpečnosti. 

3) identitární osa, ve které jsou migranti považování za hrozbu vůči národní 

identitě a demografické rovnováhy přijímající země. 

4) politická osa, v rámci které se u politiků očekává použití protiimigračních, 

rasistických a xenofobních diskurzů, neboť se očekává, že zajistí politické body“. 

(Ceyhan a Tsoukala, 2002, s. 24) 

 

Z diskurzů, které výše zmínění autoři definovali však využiji pouze tři. 

Socioekonomický, bezpečnostní a identitární. Politickou osu vynechám, neboť se jedná 

o abstraktnější pojem, který by byl těžko použitelný v samotném výzkumu. 

 

Každý text tedy budu zkoumat ve dvou osách: 

a) horizontální – zda sekuritizuje, depolitizuje, politizuje či desekuritizuje 

imigraci. 
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b) Vertikální – v jakém sektoru je na imigrace sekuritizována. Identitárním, 

ekonomickém nebo bezpečnostním. 

 

Pro definici samotných kategorií považuji nejprve nutné představit metodologická 

východiska obsahové analýzy, které rozvedu v následující části. 

 

3. Metodologická východiska – obsahová analýza 

textových výstupů deníků 

3.1. Definice obsahové analýzy 

Obsahová analýza je metodou, která má kořeny ve výzkumech poloviny 

devatenáctého století, kdy docházelo k rozvoji masového tisku. Pojmenování obsahová 

analýza se objevuje ve čtyřicátých letech dvacátého století, kdy procházela největším 

rozvojem. Hlavním využitím obsahové analýzy bylo zkoumání propagandy a marketingu. 

Jedním ze známých teoretiků, kteří obsahovou analýzu využívali pro své výzkumy byl 

Harold Lasswell. (Sedláková. 2014) S tradiční definicí přišel Bernard Berelson, který 

obsahovou analýzu popsal jako „výzkumnou metodou, jejímž smyslem je vytvořit 

objektivní, systematický a kvantitativní popis vyjádřeného významu komunikace“  

(Berelson, 1952 cit. podle Sedláková, 2014, s. 291) 

 

Berelson obvykle bývá označován za otce obsahové analýzy. Toto pojmenování 

mu často bývá přiřknuto na základě toho, že byl prvním, kdo obsahovou analýzu 

metodologicky ukotvil v jeho publikaci Content Analysis in Communication Research 

(Sedláková, 2014).  

 

Obsahová analýza se od padesátých let využívá v celé řadě oborů k nejrůznějším 

účelům. Ať už se jedná o psychologii, politologii, sémantiku či obligátní mediální studia, 

všechny tyto obory nalézají v obsahové analýze využití. (Sedláková, 2014). Vzhledem 

k srozumitelnosti výsledků a snadné povrchové interpretaci se obsahová analýza hojně 

využívá i v soukromé sféře, ať už se jedná o využití v marketingu, médiích či PR.  
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V průběhu času se metodologií obsahové analýzy zabývala celá řada autorů – 

mezi několika jmenovanými by mohli být Cartwright, Janis, Osgood, Krippendorf, či 

Neundorfová. Většina z výše jmenovaných autorů přišla s vlastní upravenou definicí 

obsahové analýzy. Pro potřeby mého výzkumu však postačí základní definice představená 

Berelsonem.  

 

 

3.2.  Obsahová analýza a teorie sekuritizace 

Obsahová analýza je historicky spojena se sociologickou teorií masové 

komunikace, která v procesuálním pojetí pracuje s konceptem komunikace jako 

s přenosem informace od podavatele z bodu A, do bodu B určitým kanálem (Sedláková, 

2014, s. 292). Toto pojetí komunikace není nepodobné modelu, se kterým pracují teoretici 

sekuritizace – sekuritizující aktér skrze určité kanály a sekuritizující texty sekuritizuje 

publikum (Buzan. 2005). Ačkoliv se obsahová analýza v sekuritizaci používá v kontrastu 

s diskurzivní analýzou spíše minoritně, není autory zabývajícími se sekuritizací 

zatracována. Například Balzacq (2011, s. 51) o obsahové analýze v jím editovaném 

sborníku říká, že je jedním z vhodných nástrojů, pro zkoumání sekuritizace. 

 

Při aplikaci teorie sekuritizace ve spojení s obsahovou analýzou se výzkumníkům 

obvykle vyjeví, že problematickým aspektem při užití této metody je určení míry 

sekuritizace (Balzacq. 2011, s. 52) tedy že je těžké poznat, kdy se v textu jedná 

o politizující řečový akt a kdy už o sekuritizující. Jako řešení tohoto problému Balzacq 

předkládá pouze důslednou práci při kódování. Tu ve svém výzkumu budu aplikovat i já. 

 

Mezi teoretiky sekuritizační teorie panuje všeobecná shoda, že média hrají při 

sekuritizaci významnou roli (Balzacq, 2011; Ceyhan a Tsoukala, 2002). V procesu 

sekuritizace média vždy plní úlohy kanálu, přes který sekuritizační aktér sekuritizuje své 

publikum. K publiku se sekuritizující řečový akt nejčastěji přenese skrze výstupy médií. 

V případě imigrační krize je toto splynutí sekuritizačních aktérů s kanály sekuritizace, dle 

mého názoru, velmi pravděpodobné, vzhledem k samotné povaze migrace jakožto 

mediálního tématu. O imigraci se totiž v médiích referuje v kontextu zahraniční situace, 

o které většinou referují samotní novináři. Vyjádření politiků k této problematice jsou 
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naopak méně časté, vzhledem k tomu, že se migrace v této době samotných českých 

politiků příliš netýkala. 

  

I přes to, že v rámci mého výzkumu mohu neúmyslně zkoumat sekuritizující 

aktéry, cílem této práce nejsou závěry ohledně sekuritizujících aktérů či publika, ale 

pouze o samotném sekuritizačním procesu v médiích. Pozice a postoj aktérů a publiku by 

bylo v kontextu sekuritizace potřeba podrobit mnohem robustnějším analytickým 

nástrojům než samotné obsahové analýze, v práci odlišného formátu, než je tato.  

 

 

3.3. Limity obsahové analýzy 

Obsahová analýza, stejně jako každá jiná výzkumná metoda, disponuje řadou 

úskalí, která je třeba zohlednit při jejím využití ve výzkumu. Jednou z nejčastějších 

námitek je problém vnímání obsahu mediálního sdělení – výzkumníkova interpretace 

významu zkoumaného sdělení se může zcela zásadně lišit od způsobu, jakým sdělení 

interpretuje publikum, jemuž byl text primárně určen. (Sedláková. 2014) Dalším 

problémem, který při užití obsahové analýzy vyvstane, vychází ze samotného 

předpokladu obsahové analýzy – objektivitě výzkumu. Kódování jednoho výzkumníka, 

může být výrazně odlišné od kódování jiného (Sedláková, 2014; Balzacq, 2011). Tento 

problém se standardně řeší využitím více kodérů a srovnání shody jejich výsledků 

kódování. Varianta s více kodéry však v případě bakalářské práce nelze využít, pro její 

realizaci se jeví jako vhodnější práce širšího rozsahu. 

 

Teoretici obsahové analýzy odpovídají na oba limity tím, že oba problémy lze 

redukovat důkladnou a promyšlenou přípravou kódovací knihy. O to se ve své práci 

pokusím i já. 

 

 

3.4. Výběr dat 

Pro svůj výzkum jsem se rozhodl vybrat dva deníky, které se řadí mezi tzv. 

bulvární média a poté dva seriózní deníky. Předpokládám, že rozdíly v obsahovém složení 
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a publiku, které se k dichotomii – standardní zpravodajství oproti bulvárním médiím – 

váže, by mohly rozšířit perspektivu mého výzkumu. 

 

Pro definici bulváru zde využiji text ze slovníku mediální komunikace od Reifové 

a kol.: 

„Kategorie tisku odvozená od formy distribuce pouličním prodejem (kolportáží, 

na rozdíl od distribuce odběratelům na základě předplatného). Pojem pochází z 

francouzské tradice tisku prodávaného od druhé poloviny třicátých let 19. století na 

bulvárech. (…) Pouliční způsob prodeje a zaměření na cílovou skupinu vyžadovaly 

postupně, podmíněny technologickým rozvojem, i novou grafickou úpravu – nápadné 

titulky, velké ilustrace, později fotografie, popřípadě barevné odlišení papíru, ještě 

později i barevný tisk.“  

(2004, 287) 

 

Barbora Osvaldová (2016, s. 9) hned v úvodu sborníku Co je bulvár, co je 

bulvarizace k pojmu bulvár dodává, že se jedná o pojem zjednodušující. V akademickém 

prostředí se spíše, nežli samotný pojem bulvár používá pojem bulvarizace. Jedná se o 

označení procesu, který Osvaldová (2016, s. 11) definuje takto: „Bulvarizací se pak 

zjednodušeně řečeně rozumějí ekonomické změny v chování médií, a to především proces 

marketizace mediálních organizací, komercionalizace mediálních aktivit a unifikace 

mediálních produktů.“ Z této definice vyplývá, že se bulvarizace je procesem, který je 

specifický pro každé médium, v které k ní dochází. Způsob marketizace a 

komercionalizace mediálních obsahů se vztahuje ke konkrétnímu prostředí, ve kterém 

média působí. V případě Británie se ekvivalent českého bulváru označuje jako penny 

press a název vychází z ceny jedné tiskoviny v devatenáctém století. Jiným termínem je 

poté označení yellow press, který se vztahuje k barvě tisku amerických novin na konci 

devatenáctého století (Osvaldová, 2016, s. 9). Regionálním specifikům bulvarizace 

neunikly ani česká bulvární média. Z tohoto důvodu nebudu pro definici bulváru používat 

světově uznávané teoretiky, ale budu vycházet z českých publikací a autorů. Konkrétně 

použiji definici Karla Hvížďaly, který hovoří o pěti strukturální prvcích, které k bulváru 

řadí:  

 

„Za prvé seznamují lidi, kteří většinou moc nečtou, s nejdůležitějšími politickými 

problémy v přiměřeně zjednodušené formě. Za druhé přinášejí bezplatný právní a sociální 
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servis pro nemajetné vrstvy společnosti, které nemají na právníky. Za třetí stimulují kult 

úspěšnosti. Za čtvrté kanalizují neukojenou potřebu po krvi a sexu u některých skupin 

obyvatelstva. Za páté mívají nejlépe redakčně zpracované sportovní rubriky, které tvoří 

někdy až polovinu rozsahu novin.“ 

(Hvížďala, 2016, s. 51) 

 

Z těchto strukturálních prvků mne v rámci akademického zájmu zajímá zejména 

onen aspekt „potřeby krve“ kdy bulvární média spoléhají na to, že prací s pocity strachu 

a násilí přilákají více čtenářů. Tyto aspekty by z hlediska prostého rozumu měly 

vyhovovat potřebám sekuritizačních aktérů, kteří usilují o vytvoření obrazu uprchlíka 

jakožto hrozby. Za bulvární deníky zde v souladu s Hvížďalou považuji deníky Blesk a 

Aha!.  

 

 

3.5. Vybrané deníky 

 

Deník Blesk je nejprodávanějším a nejčtenějším českým celostátním deníkem 

(Hvížďala, 2016; CZECH NEWS CENTER, nedatováno). Vydavatelem deníku Blesk je 

společnost CZECH NEWS CENTER a. s. (dále jako CNC) se sídlem na adrese 

Komunardů 1584/42, Holešovice, 170 00 Praha 7 (Justice.cz, ©2012-2015b). CNC 

vydává celou řadu tištěných i online titulů, uveďme jako příklad Info.cz, Reflex či E15.cz. 

CNC na svých webových stránkách k deníku Blesk dodává, že se jedná o „barevný deník 

nové doby, přinášející aktuální zpravodajství, zajímavosti a senzace z domova i ze světa, 

doplněné rozsáhlým obrazovým materiálem.“ (CZECH NEWS CENTER, nedatováno). 

 

Blesk začal v České republice vycházet v roce 1992, pod vydavatelstvím Ringier 

(dnešní CNC). Jedná se o první bulvární titul, který v České republice začal po revoluci 

vycházet (Hvížďala, 2016, s. 52). Dlouhodobě se také jedná o nejčtenější český tištěný 

deník. (Hvížďala, 2016, s. 52). V první polovině roku 2015 měl deník Blesk průměrnou 

denní čtenost 993 000 čtenářů. Průměrný denní náklad byl pak 246 719 kusů (Unie 

vydavatelů, 2015). Tato čísla činní z deníku Blesk suverénně nejčtenější titul na českém 

trhu. Vzhledem ke snaze sekuritizujících aktérů o co největší dosah v rámci veřejnosti, se 

nejčtenější český titul jeví ideálním titulem pro můj výzkum. 
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Deník Aha! spadá stejně jako Deník blesk pod vydavatelství CNC. Na svých 

webových stránkách o něm toto vydavatelství uvádí, že se jedná o „Zpravodajský deník 

se zaměřením na showbyznys. Na českém trhu působí přes deset let a obsahuje nejen 

aktuální informace ze společnosti, ale i politiku, krimi, sport, zábavu a TV program.“ 

(CZECH NEWS CENTER, nedatováno).  

 

Na českém trhu Aha! působí od října roku 2005. Hvížďala (Hvížďala, 2016) jej 

označuje za největšího konkurenta Blesku na českém mediálním trhu. V roce 2007 jej 

koupilo nakladatelství Ringier (dnešní CNC), které se tímto okamžikem stalo majitelem 

všech relevantních bulvárních deníků na českém trhu. Deník Aha! četlo v první polovině 

roku 2015 průměrně 233 000 čtenářů denně a vycházel v denním nákladu 58 940 kusů. 

(Unie vydavatelů, 2015) To z něj činí druhý nejčtenější bulvární deník na českém trhu. 

To je také důvod, proč jsem jej vybral jako druhý zkoumaný titul. 

 

Jakožto příklad standardního (nebulvárního) tisku jsem si vybral tištěné deníky 

Právo a Lidové noviny.  

 

Vydavatelem deníku Právo je společnost BORGIS, a. s., sídlem na adrese Praha 

2, Slezská 2127/13, PSČ 12150, založenou v roce 1990. (Justice.cz, ©2012-2015a) 

Vydavatelství Borgis je zároveň vlastníkem internetového zpravodajství Novinky.cz. 

Právo je nástupcem stranického deníku Rudé Právo, který vycházel od roku 1921, jakožto 

hlavní tiskový orgán KSČ. V roce 1995 byl přejmenován z Rudého Práva pouze na Právo 

(Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011). Právo, na rozdíl od většiny ostatních významných 

českých deníků, nevychází ve webové mutaci podobě. Do zkoumaného vzorku jsem 

Právo zařadil vzhledem k jeho specifickému postavení na českém mediálním trhu, tedy 

pro neexistenci internetové mutace a fakt, že masově vycházelo i mezi lety 1948 až 1989. 

Tyto faktory by měly do určité míry ovlivňovat složení čtenářské obce i způsob redakční 

práce. V první polovině roku 2015 mělo Právo průměrnou denní čtenost 298 000 čtenářů 

a vycházelo v denním výtisku 88 847 kusů (Unie vydavatelů, 2015). V pořadí bylo třetím 

nejčtenějším tištěným deníkem, který v České republice vycházel. 

 

Druhým nebulvárním deníkem, který jsem v rámci své analýzy zkoumal je deník 

Lidové noviny. Lidové noviny vycházejí pod vydavatelstvím MAFRA a. s., adresou 
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Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 15000 (Justice.cz, © 2012-2015c). Pod vydavatelství 

MAFRA spadá celá řada velkých titulů. Mezi ně patří Mladá fronta DNES a její webová 

mutace či webová mutace samotných Lidových novin Lidovky.cz (MAFRA, a. s., 

©2017). 

 

MAFRA a. s označuje na svých webových stránkách Lidové noviny za nejstarší 

dosud vycházející deník v České republice (MAFRA, a. s., ©2017). Lidové noviny 

vznikly 1893 a staly se jedním z nejvýznamnějších deníků předválečného období. Do 

Lidových novin přispívala celá řada významných autorů, například Ferdinand Peroutka. 

K jejich omezení došlo v období druhé světové války a k jejich zakázání poté v roce 1952 

(Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011). Na konci 80. let začaly znovu vycházet samizdatově 

a po revoluci se opět staly plnohodnotnou součástí českého mediálního prostoru 

(Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011). Od roku 1998 spadají do nakladatelství MAFRA a. s., 

které v roce 2013 koupila skupina Agrofert, v té době patřící předsedovi politické strany 

ANO 2011, Andreji Babišovi. 

 

Lidové noviny měly v první polovině roku průměrnou denní čtenost 210 000 

čtenářů a vycházely v nákladu 39 994 kusů (Unie vydavatelů, 2015). Tato čísla je řadí na 

pozici šestého nejčtenější deníku v České republice. Lidové noviny jsem vybral do svého 

výzkumu kvůli srovnatelnému množství čtenářů s deníkem Právo a kvůli jejich 

proklamované profilaci „jako kvalitní celostátní zpravodajský list se speciálním zájmem 

o politiku, ekonomiku, kulturu a vzdělání.“ (MAFRA, a. s., ©2017) Druhou možnou 

alternativou byla Mladá fronta DNES, ta však svou čteností a nákladem převyšovala 

Právo skoro dvojnásobně a nepřišla mi tedy jako srovnatelný deník.  

 

Hesla, s jejichž pomocí jsem vyhledával relevantní články, byla imigrace, 

uprchlík, imigrant, přistěhovalec, běženec, kvóty, "syrské rodiny" a migrace4, tato hesla 

se zakládají na předběžném, rozsahově menším, výzkumu, který jsem provedl před 

samotnou hlavní částí analýzy. 

 

                                                 
4 Příkaz, který jsem použil ve vyhledávači databáze Newton-media vypadal následovně: „Imigrace OR 

uprchlík OR imigrant OR přistěhovalec OR běženec OR kvóty OR "syrské rodiny" OR migrace“. 
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Vnějšímu pozorovateli se při analýze mého výzkumu pravděpodobně vyjeví 

dotaz: proč autor nevyhledal termín: cizinec či osoba cizího původu? Důvod je 

následující: ačkoliv se ve své práci zabývám migrací a zmíněná hesla jsou spojena 

s migrací a přistěhovalectvím, pro potřebu zkoumání sekuritizace imigrace nezkoumám 

postoj k identitě cizinců, ale postoj k příchodu cizinců. V případě, že bych zkoumal 

pojmy jako cizinec, či osoba cizího původu, budu již zkoumat vnímání odlišných 

etnických skupin. Dle mého názoru by se jednalo o zkoumání rozdílného fenoménu – 

v diskurzu sekuritizujících aktérů se ostatně jedná o různé fenomény – jazykem 

sekuritizace: imigrace je fenomén pohybu, etnické skupiny jsou statický objekt.  

 

 

4. Struktura výzkumu 

4.1. Postup analýzy 

Při aplikování obsahové analýzy se standardně používá ustálený postup. 

Jedná se o:  

1) Operacionalizaci zkoumaných proměnných, zvážení vhodnosti použité 

metodologie. 

2) Výběr zkoumaných dat 

3) Příprava kódovací knihy  

4) Kódování 

5) Interpretace získaných dat. (Sedláková 2014, 313) 

 

První bod jsem již načrtnul v rámci předchozích kapitol. Výběru dat a přípravě 

kódovací knihy se budu věnovat v následujících kapitolách. Samotné kódování probíhá 

mimo pole samotného textu této práce. 

 

4.2. Tvorba kategorií 

Jak jsem již naznačil v přechozích kapitolách, můj výzkum má za úkol odpověď 

na dvě otázky. První otázkou je, jak docházelo v médiích v období od 1. ledna 2015 do 

30. 6. 2015 k sekuritizaci migrace v médiích? Pokud bude odpověď na tuto otázku ano, 

budu se poté dále ptát: v rámci kterého sektoru k sekuritizaci docházelo? V následujícím 
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textu převedu tyto výzkumné otázky do proměnných, které budu moci využít pro svou 

obsahovou analýzu.  

 

Pro posouzení, jakým kódem má být kódovaný článek označen v kategorii P4 

(vertikální úroveň analýzy, sekuritizace), budu pracovat se standardním výkladem 

Buzana, Wilda a Waevra, který jsem představil v kapitole 2.2. 

 

 

4.3. Operacionalizace způsobu sekuritizace 

Pokud v rámci své obsahové analýzy dospěji k tomu, že článek je sekuritizující, 

budu pokračovat výzkumem toho, v jakém sektoru5 článek sekuritizuje. Kategorie pro 

účely obsahové analýzy budu používat čtyři: identitární, ekonomickou, bezpečnostní a 

žádnou.  

 

 Do identitárního sektoru článek zařadím, pokud bude imigraci vykreslovat jako 

hrozbu pro národní identitu, nebo demografickou rovnováhu České republiky. Pokud 

článek vykresluje imigraci jako bezpečnostní hrozbu, konkrétně hovoří o kriminalitě 

migrantů, hrozbě teroristických útoků, či „pouze“ volá po uzavření hranic, zařadím jej do 

bezpečnostního sektoru. Pokud bude text vykreslovat imigraci jako hrozbu pro oblast 

zaměstnanosti či sociálního systému, případně pokud bude definovat migraci jako 

hlavního viníka existence šedé ekonomiky, zařadím jej do sektoru ekonomického. 

Čtvrtou kategorii, tedy nesekuritizující v žádném sektoru, jsem vytvořil pouze jakožto 

technickou proměnou, kterou budu článek kódovat pokaždé, pokud sekuritizace nebude 

přítomna. Tato proměnná má tedy pouze technický význam. 

 

 

4.4. Kódovací kniha 

Jedním ze základních aspektů obsahové analýzy je její systematičnost 

a objektivita. Proto, aby se tyto aspekty dodržely, je potřeba zřetelně a srozumitelně 

dopředu načrtnout, jakým způsobem se při kódování postupuje, je tedy potřeba vytvořit 

                                                 
5 O vymezení sektorů pojednávám v kapitole č. 2. 
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kódovací knihu Ta neslouží pouze jako opěrný nástroj pro výzkumníka potažmo kodéra, 

ale měla by sloužit i jako návod, podle kterého by se dal výzkum znovu replikovat 

(opakovatelnost je jedním z dalších klíčových atributů obsahové analýzy) (Sedláková 

2014, s. 315; Roberts, 1997). 

 

Kódovací kniha má podobu tabulky, ve které je stručně představen každý 

zkoumaný indikátor, jeho označení a proměnné, které se k němu vztahují. Kódovací kniha 

je přílohou č. 1 této práce. 

 

 

5. Interpretace výzkumu  

5.1. Průběh výzkumu – upřesňující poznatky 

Celkový výzkumný vzorek po vyhledání pojmů obsahoval 1214 článků. Pro každý 

z těchto článků jsem, na základě výzkumného záměru, stanovil 5 proměnných. První tři 

proměnné (P1, P2, P3) plní pouze funkci identifikační proměnné. Zbylé dvě (P4 a P5) 

jsem pak použil pro interpretaci a zodpovězení výzkumných otázek.  

 

Z celého vzorku jsem 780 článků vyhodnotil jako relevantních k tématu imigrace. 

Právo se tématu imigrace věnovalo celkem v 339 článcích. Lidové noviny obsahovaly 

320 článků, Aha věnovalo migraci 32 článků a Blesk 89. Pro lepší přehlednost ještě 

uvádím tato čísla v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 1 – počet článků týkajících se imigrace rozdělených podle médií. 

Název média Počet článků týkajících se imigrace 

Právo 339 

Lidové noviny 320 

Aha 32 

Blesk 89 

Celkový součet 
článků 780 

 

Z uvedených výsledků je možné soudit, že deníky Právo a Lidové noviny 

věnovaly tématu imigrace přibližně stejné množství obsahu. Rozdíl naopak můžeme 
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zpozorovat u deníků Blesk a Aha!. Oba bulvární deníky se imigraci věnovaly výrazně 

méně, než deníky Lidové noviny a Právo, tedy deníky nebulvární. Tento rozdíl odpovídá 

definičním znakům, které se bulvárním médiím obvykle přisuzují (Hvížďala, 2016) a to, 

že bulvární média se příliš nevěnují politickým tématům. Na základě tohoto výsledku si 

dovolím představit několik hypotéz, které se mohou stát podnětem pro další výzkum 

přesahující hranici této práce. Hypotéza č. 1 tvrdí, že: na sekuritizaci imigrace se bulvární 

tištěná média nepodílí v takové míře, jak se obvykle ve veřejném diskurzu předpokládá. 

Tuto hypotézu je potřeba dále testovat, neboť je otázka, do jaké míry se pro publikum 

seriózní a bulvární média překrývají při funkci sekuritizačních kanálů (je pravděpodobné, 

že čtenář čte buď pouze serózní média, nebo pouze bulvární média). Další hypotéza, 

kterou vyvozuji z prvních předložených poznatků, tvrdí, že bulvární média svůj obsah 

přizpůsobují až tomu, jaká témata se ve veřejném prostoru objevují. Jako závěrečný 

poznatek k množství článků o imigraci bych rád zmínil rozdíl mezi deníkem Blesk a Aha!, 

kdy deník Aha! věnoval imigraci výrazně menší část obsahu. Odpověď na tento rozdíl by 

nejspíše bylo třeba hledat ve způsobu, jakým deníky Aha! a Blesk vytvářejí svůj obsah. 

Výše zmíněné hypotézy mohou být zajímavým podnětem pro budoucí výzkum, ovšem 

v této práci nebudou figurovat, jelikož nedisponuji potřebnými kapacitami a prostředky. 

 

 

5.2. Způsob referování o imigraci 

V rámci výzkumu bylo 780 článků určeno jakožto referujících o imigraci, tedy 

relevantních pro další zkoumání. Z těchto 780 článků, bylo 374 vyhodnoceno jako bez 

hodnotového zabarvení, tedy odpovídající proměnné P4 ve variantě 5. 174 článků bylo 

vyhodnoceno jakožto sekuritizujících (proměnná P4 ve variantě 4). 142 jakožto 

desekuritizujících (proměnná P4 ve variantě 3). Jako politizující (proměnná P4 ve 

variantě 2) bylo vyhodnoceno celkem 81 článků. Jakožto depolitizujících (proměnná P4 

ve variantě 1) pak bylo vyhodnoceno celkem 9 článků. V následující tabulce tato čísla 

uvádím v přehlednější podobě. 

 

Tabulka č. 2. vertikální rozdělení sekuritizace v článcích o imigraci. 

Způsob referování o 
imigraci 

Počet článků v jednotlivých 
kategoriích 

Depolitizující 9 
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Politizující 81 

Desekuritizující 142 

Sekuritizující 174 

Bez hodnotového 
zabarvení 374 

Celkový součet 780 

 

Z těchto výsledků vyplývá, že vybraná média, v daném časovém úseku nejčastěji 

odpovídala variantě 5 proměnné P4, tedy referovala o imigraci bez hodnotového 

zabarvení. Jedná se primárně o články, ve kterých je všeobecně referováno o imigrační 

krizi. Typickým příkladem je krátký text s nadpisem: Ve středozemním moři utonulo 400 

uprchlíků. Jiným typickým příkladem je referování o výsledcích politického jednání o 

tzv. kvótách, kdy článek popisuje, jak probíhala politická jednání. Na základě těchto dat 

usuzuji, že zajímavé výsledky by mohla přinést i aplikace kvalitativní obsahové analýzy 

na rozdíly ve způsobu referování o dílčích tématech imigrace, i tato analýza by mohla být 

podnětem pro budoucí širší zpracování tohoto tématu. 

 

V kontextu sekuritizačních a desekuritizačních textů můžeme prohlásit, že 

imigrace byla sekuritizována a desekuritizována ve vyrovnaném poměru. 

 

 

5.3. Způsob sekuritizace 

Sekuritizujících článků bylo dohromady 174 (proměnné P4 ve variantě 4). Z nichž 

38 sekuritizovalo v oblasti identitární (proměnné P5 ve variantě 1) a 29 v oblasti 

ekonomické (proměnné P5 ve variantě 2). Nejvíce k sekuritizaci docházelo 

v bezpečnostním sektoru a to ve 109 článcích (Proměnné P5 ve variantě 3). Pro 

přehlednost opět uvádím tabulku shrnující rozdělení výsledků analýzy sekuritizačních 

sektorů. 

 

Tabulka č. 3. distribuce sekuritizačních sektorů v rámci sekuritizujících článků. 

Sektory Spadající články 

Identitární 38 

Ekonomický 29 

Bezpečonstní 107 

Celkový součet 174 
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Na základě výsledku zkoumání sektorů, ve kterých byla imigrace sekuritizována, je 

zjevné, že na počátku imigrační krize bylo riziko imigrace spojováno nejčastěji s otázkou 

bezpečnosti. Důležitým faktorem pro nastolení tohoto sekuritizačního diskurzu byly dle 

mého názoru útoky na Charlie Hebdo. Ty byly na počátku zkoumaného období ve 

článcích často s imigrací spojovány. V identitárním a ekonomickém sektoru byla 

imigrace sekuritizována minimálně. V identitárním sektoru se nejčastěji sekuritizovalo 

v kontextu populačního růstu. Zde mne zaujalo, že téma práva šaría, či postavení žen 

v islámském světě nebylo příliš často zmiňováno. V ekonomickém sektoru byla imigrace 

nejčastěji spojována s využíváním sociálního systému evropských zemí. Problematika 

trhu práce (přistěhovalců přebírajících místa Evropanů) byla zmiňována minimálně.  

 

 

5.4. Případové studie jednotlivých deníků 

 

5.4.1. Blesk 

Ve zkoumaném období bylo v deníku Blesk celkově 89 článků věnováno imigraci. 

Z těch byl pouze jeden označen jako politizující. 11 článků bylo označeno jakožto 

desekuritizujících a 39 jako sekuritizujících. Jako články bez hodnotového zabarvení jich 

bylo vyhodnoceno celkem 38. V následující tabulce uvádím pro přehlednost distribuci 

článků o imigraci v Blesku na vertikální úrovni. 

 

Tabulka č. 4. distribuce článků o imigraci v deníku Blesk. 

Zabarvení 
článků 

Počet článků v 
kategorii 

Politizující 1 

Desekuritizující 11 

Sekuritizující 39 

Bez zabarvení 38 

Celkový součet 89 

 

Deník Blesk tak dodržel předpoklady, které se bulvárním médiím přisuzují. Tedy, že spíše 

nežli vyváženému zpravodajství, dávají přednost emočně zabarveným textům. Největší 
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veličinou byly sekuritizující texty. Drtivá většina (konkrétně 31) ze sekuritizujících 

článků sekuritizovala imigraci v oblasti bezpečnosti. Překvapivě však bezpečnostní 

aspekt imigrace nebyl spojován s oblastí teroristických útoků, ale většinou se jednalo o 

rizika spojená s kriminalitou. Akcentované byly problémy s kriminalitou uprchlíků 

v Calais (v souvislosti s osobní zkušeností řidičů kamiónů), dále pak se jednalo o jakýsi 

nevyřčený potenciál kriminální činnosti, kterou by mohli migranti s sebou přinést do 

Evropy. Ekonomické problémy nebyly ve spojitosti s migrací zmiňovány v podstatě 

vůbec. Zajímavou epizodou je potom samotná desekuritizace. Zhruba polovina 

desekuritizujících textů představovala osobní příběhy uprchlíků. Před začátkem 

prázdninové sezóny (sic!) se ale v Blesku začala objevovat celá řada desekuritizujících 

textů, ve kterých autor (Robert Schuster), na základě přímého svědectví z řeckých ostrovů 

akcentoval, že uprchlíci na řeckých ostrovech nepůsobí žádné problémy turistům. Zde 

byla imigrace zcela jasně a viditelně desekuritizována v ekonomické oblasti.  

 

5.4.2. Aha! 

Deník Aha! referoval o imigraci celkově v 32 článcích. Z těch bylo 21 bez 

zabarvení, 9 sekuritizujících a 2 desekuritizující. V následující tabulce uvádím jednotlivé 

údaje ve srozumitelnějším formátu. 

 

Tabulka č. 5 distribuce článků na vertikální úrovni v deníku Aha!. 

Kategorie Počet z sekuritizace 

Desekuritizující 2 

Sekuritizující 9 

Bez zabarvení 21 

Celkový součet 32 

 

Ačkoliv bylo sekuritizujících textů výrazně více nežli těch sekuritizujících, nemyslím si, 

že by celkové statistiky měli zásadní vypovídající hodnotu. Deník Aha! se očividně 

mnohem více věnoval jiným tématům než samotné imigraci. Převážná absence tématu 

imigrace tak dle mého názoru přímo vypovídá o určitém nezájmu deníku Aha! o toto 

téma. 

 

 



   

 

22 

  

5.4.3. Lidové noviny 

V Lidových novinách bylo o imigraci referováno celkem ve 320 článcích. 

Z těchto 320 článků bylo celkem 158 bez hodnotového zabarvení. 49 článků bylo 

vyhodnoceno jako sekuritizujících a jako desekuritizujících jich bylo vyhodnoceno 72. 

Celkem 36 článků pak bylo označeno jako politizujících a 5 jakožto depolitizujících. Opět 

uvádím tabulku pro lepší srozumitelnost. 

 

Tabulka č. 6. distribuce článků v horizontální úrovni v rámci Lidových novin. 

Kategorie Počet článků 

Depolitizující 5 

Politizující 36 

Desekuritizující 72 

Sekuritizující 49 

Bez 
hodnotového 
zabarvení 158 

Celkový součet 320 

 

V porovnání s oběma bulvárními médii referovali Lidové noviny o imigraci 

mnohem více. Největší podíl článků také referoval o imigraci mimo rámce sekuritizace. 

Většinou se jednalo o faktické zprávy, které se v textu vyhýbaly hodnotovým označením. 

Tyto texty se většinou věnovaly faktickému zpravodajství. Dílčí témata se v referencích 

o imigraci neprojevovala příliš významně, pouze v období jednání o imigračních kvótách 

se zpravodajství zintenzivnilo. Zajímavý je poměr mezi sekuritizujícími a 

desekuritizujícími články. Na základě nepoměru ve výsledků můžeme říci, že obsah 

Lidových novin spíše přispíval do desekuritizujícího diskurzu. Výskyt 36 textů, které 

téma politizují odpovídá předpokladům ohledně „seriózních médií“, které by primárně 

měli o problémech referovat bez použití hodnotových soudů. Vyšší počet sekuritizujících 

textů, oproti politizujícím však svědčí o tom, že i „seriózní médium“ má tendenci 

zpracovávat téma imigrace jako hrozbu či riziko.  

 

Sekuritizační sektory byly v případě lidových novin zastoupeny v jiném poměru, 

nežli u ostatních zkoumaných deníků. 23 sekuritizujících článků bylo sekuritizováno 

v rámci bezpečnosti. 9 v ekonomickém sektoru a 17 v sektoru identitárním. 
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Kategorie Počet článků 

Identitární 17 

Ekonomické 9 

Bezpečnostní 23 

Celkový součet 50 

 

V bezpečnostním sektoru nijak výrazně nepřevažoval žádný konkrétní 

bezpečnostní rámec. V identitárním sektoru byla imigrace sekuritizována ve spojitosti 

s rizikem rostoucí populace přistěhovalců. V ekonomickém sektoru se jednalo o 

argument přetěžování sociálního systému přistěhovalci a jejich potomky. 

 

 

5.4.4. Právo 

V deníků Právo se v průběhu zkoumaného období vyskytlo 339 článků, které se 

dotýkaly imigrace. Jako články bez zabarvení jich bylo označeno 157. 77 článků z nich, 

bylo označeno za sekuritizující. Desekuritizujících článků pak bylo v Právu 

identifikováno o dvacet méně, tedy celkem 57. Do kategorie politizujících bylo zařazeno 

celkem 44 článků a 4 byly označeny za články depolitizující. Pro přehlednost níže uvádím 

tabulku se srovnáním míry sekuritizace. 

 

Tabulka č. 7. distribuce článků o imigraci na vertikální úrovni v deníku Právo. 

Kategorie Počet článků 

Depolitizující 4 

Politizující 44 

Desekuritizující 57 

Sekuritizující 77 

Bez 
hodnotového 
zabarvení 157 

Celkový součet 339 

 

Stejně jako v případě Lidových novin, i v Právu odpovídá vysoké množství textů 

bez zabarvení povaze nebulvárních médií“. Vyšší počet sekuritizačních článků oproti 

desekuritizačním, však naznačuje určitou tendenci deníku Právo přispívat k sekuritizaci 

imigrace v České republice. Je ovšem nutné upozornit, že se do tohoto výsledku výrazně 

promítla výměna názorů mezi Janem Kellerem a Jiřím Pehe. Na jedné straně Jan Keller 
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ve svých komentářích pravidelně sekuritizoval imigraci v ekonomickém sektoru, 

konkrétně hovořil o tom, že migranti budou využívat sociální systém a brát pracovní 

pozice nejchudší třídě evropské společnosti6. Na straně druhé pak tato tvrzení 

v pravidelných komentářích vyvracel Jiří Pehe, který zpochybňoval Kellerův postoj 

z pozic humanismu. Právě tato debata dvou komentátorů dle mého názoru přispěla 

k tomu, že celé výsledky horizontální analýzy jsou pro deník Právo rozdílnější, než pro 

Lidové noviny.  

 

Nejvíce zastoupeným sekuritizovaným sektorem byl v případě Práva 

bezpečnostní sektor se 44 články. Ekonomický sektor byl zastoupen 18 články a 

identitární 15. Níže pro větší přehlednost uvádím tabulku se zastoupením sektorů 

sekuritizace v rámci sekuritizujících článků. 

 

Tabulka č. 8. distribuce sektorů sekuritizace v rámci článků o imigraci v deníku Právo. 

Kategorie Počet článků 

Identitární 15 

Ekonomický 18 

Bezpečnostní 44 

Celkový součet 77 

 

V kontextu bezpečnosti byla imigrace nejčastěji spojována s rizikem 

teroristických útoků, dále pak s rizikem kriminální činnosti a možností nepokojů7.  

V oblasti identitární byla imigrace obvykle sekuritizována v kontextu vysoké porodnosti 

přistěhovalců a z ní plynoucích změn způsobující rozdílné etnické složení společnosti. 

Desekuritizační argumentace naopak obvykle dekonstruovala tuto tezi8, na základě 

existujících výzkumů porodnosti potomků přistěhovalců.  

 

 

                                                 
6 Která podle něj již tak trpí nefungujícím sociálním systémem západní Evropy 
7 Zde často docházelo k predikci nepokojů podobných těm, které se odehrávali v Pařížských předměstích, 

autoři většinou nespecifikovali, o jaké konkrétní nepokoje se jednalo 
8 O vysoké porodnosti migrantů v následujících generacích. 
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5.5. Bulvární deníky oproti nebulvárním deníkům 

V této kapitole provedu srovnání deníků, které byly označeny jako bulvární (tedy 

Blesk a Aha!), s deníky Právo a Lidové noviny. Cílem tohoto srovnání, je zjistit, zda 

bulvární a nebulvární média9 informovala o imigraci rozdílným způsobem. Tedy zda 

docházelo k větší míře sekuritizace a zda byly odlišně zastoupeny sektory, ve kterých 

byla imigrace sekuritizována. Tato kapitola se tak pokusí předložit pomocnou hypotézu 

srovnání bulvárních a nebulvárních médií, což povede k jednoduššímu zodpovězení 

výzkumných otázek. 

 

Prvním výrazným rozdílem mezi jednotlivými médii je množství článků 

týkajících se imigrace. Zatímco deníky Aha! a Blesk, v této práci označovány jako 

bulvární, dohromady publikovaly 121 článků, deníky Právo a Lidové noviny publikovaly 

669 článků. Jedná se tedy o více než trojnásobné zastoupení. Tento rozdíl sám o sobě 

napovídá, že Právo a Lidové noviny se v daném období více podílejí na politizování 

imigrace ve veřejném prostoru. Zároveň je však otázka, jaký má jednotlivý článek 

nebulvárního média dopad na čtenáře ve srovnání s bulvárním. Pro ověření této hypotézy 

by bylo potřeba provést konkretizovaný výzkum vlivu textů bulvárních a seriózních médií 

na čtenáře. Daný výzkum by však svým rozsahem vyžadoval jinou práci samu o sobě. 

Níže předkládám pro větší srozumitelnost graf výskytu článků o imigraci zkoumaných 

denících.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Tak jak byla definována v kapitole č. 2. 
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Graf č. 1. – četnost článků o imigraci. Srovnání jednotlivých deníků. 

 

 

 

 

 

 

 

Následuje otázka, jakým způsobem bylo o imigraci referováno. Jak již bylo 

zmíněno výš, bulvární média o imigraci referovala celkově ve 121 článcích. Z toho ve 48 

článcích se jednalo o sekuritizaci. Sekuritizujících článků tedy bylo, v případě bulvárních 

médií, 39,9 % všech článků týkajících se imigrace. U seriózních médií bylo 

sekuritizujících článků 126 z celkových 659 článků, což se rovná 19,1 % všech článků o 

imigraci. V celkové sumě článků tedy docházelo u bulvárních médií k sekuritizaci o 

necelých 20 % více. Z analýzy tedy lze odvodit, že bulvární média mají větší tendenci 

sekuritizovat.  

 

Další srovnání, které se na základě výsledků analýzy vybízí, je poměr 

desekuritizujících textů. Seriózní deníky desekuritizovaly ve 129 článcích, z celkových 

659, a to odpovídá 19,5 % všech zkoumaných článků. U bulvárních deníků bylo jako 

desekuritizující vyhodnoceno 13 článků. To odpovídá 10,7 % z celkových 121 
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zkoumaných článků. Rozdíl je téměř dvojnásobný. Na základě této analýzy docházím 

k tvrzení, že bulvární média mají menší tendenci desekuritizovat nežli seriózní deníky. 

 

 

5.6. Shrnutí interpretace  

V rámci výzkumu bylo analyzováno celkem 780 článků. Samotné množství 

článků ohledně imigrace je zajímavým ukazatelem. Ve čtyřech významných denících 

vycházelo v této době 5.2 článků o imigraci denně. To je samo o sobě vypovídající 

hodnotou ohledně vnímaní imigrace v českém mediálním prostoru. Rozdíl je i v množství 

obsahu, které jednotlivé deníky věnovaly imigraci. Zatímco Lidové noviny věnovaly 

imigraci 320 článků, Právo věnovalo imigraci 339 článků, Blesk 89 článků a Aha! 

pouhých 32. Všeobecně lze tedy prohlásit, že téma imigrace bylo výrazně méně obsaženo 

v bulvárních médiích, než v médiích nebulvárních.   

 

Z analyzovaných článků bylo 48 % vyhodnoceno jakožto bez hodnotového 

zabarvení. 22 % jako sekuritizujících. 18 % jako desekuritizujících. 10 % jako 

politizujících a 1 % jako depolitizujících. Výsledky této analýzy by bylo potřeba spojit 

s výzkum relevance obsahu tištěných médií. V kontextu jednotlivých médií se způsob 

referování výrazně lišil v rámci dichotomie bulvární proti seriózním deníkům. Seriózní 

média sekuritizovala průměrně ve 20 % analyzovaných článků, bulvární deníky oproti 

tomu sekuritizovaly ve 40 % analyzovaných článků. Mimo rozdílu bulvární, proti 

nebulvárním deníkům nebyly rozdíly výrazné. Rozdíly v pojetí desekuritizace byly opět 

patrné pouze na úrovni rozdílu mezi nebulvárními a bulvárními médií. Zatímco seriózní 

média desekuritizovala ve 20 % případů, bulvární média desekuritizovala pouze v 10 % 

článků. Rozdílné výsledky dále panovaly v oblasti politizace. V nebulvárních médiích se 

průměrně vyskytovalo 12 % politizujících článků. V bulvárních médiích to poté bylo 0,8 

%. V oblasti článků bez zabarvení a článků depolititizujících poté výsledky byly 

v podstatě shodné. Procentuální zastoupení článků bez hodnotového zabarvení se 

pohybovalo u bulvárních i seriózních médií v rozmezí 47 % až 49 %. Množství 

depolitizujících článků se poté pohybovalo v rozmezí 0 až 1,5 %. Na základě těchto 

výsledků můžeme prohlásit, že k sekuritizaci docházelo více v bulvárních médiích.  
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Ze 174 sekuritizovaných článků bylo 62 % sekuritizováno v oblasti bezpečnosti. 16 % 

v oblasti ekonomiky a 21 % v oblasti identitární. Dominantním sektorem sekuritizace 

byla tedy bezpečnostní oblast. V rámci jednotlivých médií se opět potvrdil rozdíl mezi 

bulvárními a seriózními deníky. Zatímco články ze seriózních médií sekuritizovaly v 53 

%, bulvární deníky sekuritizovaly v bezpečnostní oblasti v 85 % článků. Zde se můžeme 

vztáhnout k Hvížďalovo (2016) strukturální funkci bulvárních médií, ventilaci neukojené 

touhy po krvi.  Pro větší přehlednost přikládám níže grafy se srovnáním výskytů 

sekuritizačních sektorů v bulvárních a nebulvárních denících. 

 

Graf č. 2 – podíl sekuritizujících sektorů v rámci sekuritizujících článků nebulvárních 

deníků.  
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Graf č. 3. – poměr sekuritizujících sektorů. Nebulvární deníky. 
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Závěr 

Cílem tohoto výzkumu bylo skrze teoretická východiska teorie sekuritizace 

a obsahové analýzy prozkoumat vztah českých médií k tématu imigrace. Pro získání 

odpovědí na tyto otázky byla stanovena jedna uzavřená výzkumná otázka a jedna 

otevřená. Uzavřená výzkumná otázka se dotazovala, zda docházelo k sekuritizaci 

imigrace v médiích. Záměrem otevřené výzkumné otázky bylo poskytnou odpověď na to, 

jakým způsobem byla imigrace sekuritizována, pokud sekuritizována byla. Zkoumány 

byly kompletní obsahy vybraných tištěných periodik, konkrétně se jednalo o Lidové 

noviny, Právo, Blesk a Aha!. Výběr periodik umožnil v následné analýze zohlednit 

i dichotomii mezi bulvárními a nebulvárními médii. Z vybraných deníků byly nejprve 

vybrány všechny články, které se týkaly imigrace. U těch bylo poté analyzováno, zda 

sekuritizují a pokud ano, tak jakým způsobem. Způsoby byly definovány na základě 

syntézy konceptu bezpečnostních sektorů představených teoretiky kodaňské školy 

a výsledků analýzy diskurzu sekuritizace imigrace. Sektory byly stanoveny jako 

identitární, ekonomický a bezpečnostní. 

 

V první kapitole práce byl konceptualizován pojem imigrace. V druhé kapitole byl 

představen koncept sekuritizace a ve třetí kapitole bylo představeno metodologické 

uchopení výzkumu skrze obsahovou analýzu. Závěrečná část práce se věnovala 

interpretaci výsledků obsahové analýzy.  

 

Analýza dle mého názoru zodpověděla předložené výzkumné otázky pouze 

částečně. Na výzkumnou otázku č. 1.: sekuritizují média imigraci? Poskytla odpověď: 

ano, ale pouze částečně, konkrétně ve 22 % procentech článků referujících o imigraci. 

Naopak 18 % článků poté imigraci desekuritizovalo. Pokud bychom vnímali proces 

sekuritizace skrze směrové vektory, dalo by se prohlásit, že média imigraci sekuritizovala 

ve 4 % případů. Procentuální, či matematické vyjádření však není odpovědí na 

výzkumnou otázku, zda média sekuritizují. Pro měření sekuritizace by bylo třeba 

výsledky komparovat s jinými ukazateli. Jako příhodné se mi jeví průzkumy veřejného 

mínění, případně individuální rozhovory s konzumenty zkoumaných médií.  

 

Na výzkumnou otázku, jakým způsobem je imigrace sekuritizována, poskytl 

výzkum dle mého názoru validnější odpověď než na VO1. V rámci sekuritizačních 
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sektorů byla jako hlavní oblast sekuritizace identifikována oblast bezpečnostní. Zde však 

vyvstává tradiční problém teorie sekuritizace, a to validita konkrétních sektorů 

sekuritizace. Na základě mého kódování musím přiznat, že definované sektory byly 

chvílema příliš „těsné“. V rámci analýzy by mohly být přidány specifičtější kategorie. 

 

Ačkoliv jsem kritický k zodpovězení výzkumných otázek, myslím, že analýza 

přinesla několik cenných poznatků, které v originálním výzkumném záměru nebyly 

zamýšleny. Velice vypovídajícím výsledkem je dle mého názoru množství článků, které 

se týkají imigrace. Ačkoliv jsem bulvární média vyhodnotil jakožto více inklinující 

k sekuritizaci imigrace, samotný fakt, že imigraci věnovaly mnohem méně obsahu, dle 

mého názoru zpochybňuje roli bulvárních médií v kontextu imigrace. Dalším zajímavým 

poznatkem by mohla být role jednotlivých žurnalistů. V případě Práva můžeme pozorovat 

výrazné vychýlení na škále sekuritizace a desekuritizace na základě (místy až osobním) 

sporu mezi Janem Kellerem a Jiřím Pehe. V případě Blesku poté náhlý obrat od 

sekuritizujícího tónu k desekuritizujícímu ve spojitosti s turistickým ruchem v případu 

Roberta Schustera.  

 

Myslím, že analýza celkově naznačuje směr, jakým by se další výzkum vztahu 

mezi sekuritizací a médii mohl zabývat. Zajímavým aspektem by mohlo být začlenění 

dílčích imigrační témat a způsobu, jakým byla sekuritizována. Zajímavou analýzou by 

mohl být výzkum způsobu sekuritizace imigrace v médiích na časové ose.  
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Summary 

Since its beginning, the topic of European immigration crisis is widely resonating 

throughout the whole Czech Republic. However, the number of migrants coming into 

Czech Republic is marginal. This disproportion suggests that immigration as a threat 

might be constructed. The securitization theory, with its concept of threat construction, 

offers quite strong theoretical framework for analysis of this phenomenon. In this 

bachelor thesis, the author tries to reflect the theoretical framework of the securitization 

theory on the case of Czech printed media at the beginning of immigration crisis using 

the method of content analysis. The thesis concludes that the securitization process cannot 

be assessed by using solely the content analysis. However, what it achieved, was to prove, 

that in the analyzed media the immigration is regarded as a security threat in a physical 

way. Therefore, the securitization is done in the security sector as defined by author.  
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Přílohy 

Příloha č. 1. kódovací kniha. 

Č. P. Název Popis 

proměnné 

Kód Obor hodnot poznámka 

Identifikace kódované jednotky 

1. P1 Název média 1 Právo  

  2 Lidové 

noviny 

 

  3 AHA!  

  4 Blesk  

2. P2 Označení 

souboru 

n+1 Označení 

zdrojového 

souboru 

Články jsou 

shromážděny 

v souborech, které 

označují číslem, 

podle dat. 

3. P3 Pořadí 

zkoumaného 

článku 

n+1 Pořadí od 

začátku  

Texty se nacházejí 

v souborech, kde 

jsou seřazeny podle 

data 

Vertikální proměnné sekuritizace 

4. P4 Sekuritizace 1 Depolitizuje Článek pomyslně 

vyvádí imigraci ze 

sféry politična. 

  2 Politizuje Článek horuje za 

politické řešení 

imigrace. 

  3 desekuritizuje Článek 

dekonstruuje 

imigraci jakožto 

hrozbu. 

  4 sekuritizuje Článek představuje 

imigraci jako 
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existenciální 

hrozbu. 

  5 Není žádným 

způsobem 

zabarven 

Článek referuje o 

imigraci 

v neutrálním duchu. 

   6 Netýká se 

imigrace 

Článek nereferuje o 

imigraci. Do 

zkoumaného 

vzorku se dostal na 

základě užití 

vyhledávaných 

termínů v jiném 

kontextu, než 

kontextu imigrace. 

Horizontální proměnné sekuritizace 

5. P5 Jakým 

způsobem 

sekuritizuje 

1 Identitárně Článek sekuritizuje 

imigraci v oblasti 

identity, či 

demografie. 

   2 ekonomicky Článek sekuritizuje 

imigraci v oblasti 

ekonomiky, či 

pracovního trhu. 

   3 bezpečnostně Článek sekuritizuje 

imigraci v oblasti 

bezpečnosti – 

terorismu, trestné 

činnosti, či jiného 

fyzického ohrožení. 

   4 nesekuritizuje Technická hodnota 

– tuto hodnotu 

přiřadíme, pokud 

byla článku 
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v proměnné P4 

přiřazena jakákoliv 

jiná hodnota, než 4.  

 


