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Příloha č. 4: Celkový počet článků na téma adopce homosexuálními páry v České 

republice otištěných v analyzovaných denících 

 

 MF DNES Lidové noviny Právo 

Počet článků 7 10 5 

 

Příloha č. 5: Počet článků na téma adopce homosexuálními páry v České republice 

otištěných na prvních třech stránkách jednotlivých deníků 

 

 MF DNES Lidové noviny Právo 

Počet článků 4 6 1 
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 MF DNES Lidové noviny Právo 

Počet článků 4 10 2 
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Rámec Počet textů 

Problémy homosexuálních rodičů 8 

Současná legislativa homosexuály diskriminuje 6 

Adopce přinesou pozitiva 6 

Politický boj o adopce 6 

Homosexuálové jako statistická data 6 

Adopce terčem slovní přestřelky 5 

Homosexuálové hledají zastání u soudu 5 
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