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Abstrakt  
Práce se věnuje vývoji mediálního obrazu vybraných zemí a jeho vlivu na výjezdový cestovní 
ruch občanů České republiky v letech 2012 až 2015. Hlavní výzkumnou metodou byla 
zvolena kvantitativní obsahová analýza online zpravodajského serveru Novinky.cz  
ve sledovaném období. Sledovány byly pouze články, týkající se faktorů, které ovlivňují 
výběr destinace dovolené u zemí, u kterých došlo ve sledovaném období k nejvyššímu rozdílu 
v návštěvnosti občany České republiky. Faktory, které ovlivňují výběr destinace dovolené, 
byly ověřeny podpůrnou výzkumnou metodou, dotazníkovým šetřením. V dotazníkovém 
šetření byla zjištěna i důležitost jednotlivých faktorů, což zajistilo zajímavé porovnání 
s prostorem, který byl jednotlivým faktorům věnován. Provedenou analýzou bylo zjištěno,  
že jedním z vlivů na návštěvnost zemí mohly být zmínky o bezpečnostní situaci v zemi  
a stabilitě státu. Nejvíce prostoru bylo věnováno zkušenostem turistům, u tohoto tématu však 
vliv nebyl potvrzen. Nízký prostor byl věnován výkyvům cen, které jsou dle dotazníkového 
šetření jedním z nejdůležitějších faktorů, který výběr destinace dovolené ovlivňuje. Tato 
zjištění by mohla být jedním z vodítek pro objekty působící v oblasti PR cestovního ruchu, 
kterým tématům je vhodné věnovat vyšší mediální prostor a kterým naopak lze věnovat méně 
mediálního prostoru, tudíž i vynaložených prostředků. 

Abstract  
Content of this bachelor thesis is media representation of foreign tourism destinations and its 
effect on foreign tourism of Czech citizens between 2012 and 2015. The mainly research 
method is quantitative analysis of online news Novinky.cz in a specified period. Reported 
were only the news articles, which are related with factors influencing the holiday 
destinations. They were reported only the countries with decrease in traffic of Czech citizens.  
Factors influencing the choice of the holiday destination were verified by a supporting 
research method, a questionnaire survey. The questionnaire survey also found the importance 
of individual factors, which ensured an interesting comparison with the space in media, which 
was devoted to the individual factors. The analysis showed that one of the influences on the 
traffic of the countries could be references to the security situation in the country and the 
stability of the state. Most of the media space was devoted to the experience of tourists, but 
the impact was not confirmed on this topic. Lack of space was devoted to price fluctuations, 
according to the questionnaire survey, are one of the most important factors influencing the 
choice of holiday destination. These findings could be one of the guiding principles for PR 
tourism objects, which should be devoted to a higher media space, and which should be 
devoted less media space and therefore spending money. 
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1 ÚVOD 
Jakým způsobem se účastníci cestovního ruchu rozhodují o cílové destinaci  
své dovolené? Běžný občan si vytváří obraz o světě zejména prostřednictvím obrazu, který 
předkládají média. Je prezentovaný obraz rozhodujícím i pro výběr místa, kde stráví svou 
dovolenou?  

Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda má obraz, který média o konkrétních zemích 
předkládají, vliv na publikum i v oblasti konzumace produktů cestovního ruchu.  

V teoretické části se práce věnuje masovým médiím, masovému publiku a možným vlivům 
médií. Dále zpravodajství, produkci zpravodajství, vlivu zpravodajství na publikum  
a v závěru také samostatně online zpravodajství. 

Praktická část prezentuje kvantitativní obsahovou analýzu online zpravodajského serveru 
Novinky.cz. Sledovaným obdobím jsou roky 2012 až 2015, kdy došlo k výraznějším změnám 
návštěvnosti některých zemí, které patří mezi 12 nejnavštěvovanějších občany České 
republiky. Ze sledovaného mediálního obsahu byly pro účely výzkumy využity články, 
týkající se faktorů ovlivňující výběr destinace dovolené, ověřené dotazníkovým šetřením.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Masová média  
Masová média patří do celospolečenské úrovně mezilidské komunikace. Masovou 
komunikaci můžeme definovat jako jednosměrnou komunikaci od zdroje informace k velké 
množině individuálních příjemců uskutečňovaná prostřednictvím technických prostředků 
masové komunikace – masových médií1. 

Významným rysem2 tohoto typu komunikace je to, že staví jednoho z účastníků komunikace 
do role vysílatele a druhého do role příjemce. Nepodporuje tak proces vysílání a přijímaní 
obsahu na obou stranách a sdělení je vysíláno anonymní skupině příjemců, mase3, kterou lze 
ve vztahu k mediálním studiím chápat jako množinu osob s minimální vzájemnou vazbou, 
interakcí, bez společného vedení, která je objektem cíleného ovlivňování, indoktrinace 
a manipulace. 

Médii označujeme to, co zprostředkovává někomu nějaké sdělení, tedy médium komunikační4. 
Označení se však používá v řadě různých významů. Někdy je takto označována technologie, 
která zajišťuje přenos a příjem sdělení, jindy lidé, kteří tvoří obsah mediálního sdělení. Stejně 
tak je různými způsoby vykládán pojem „masa“. 

2.1.1 Proces masové komunikace 
Masovou komunikaci můžeme vnímat jako součást „mediálního průmyslu“, který má určité 
charakteristické rysy5: 

ekonomicko-organizační (organizace a technika výroby, distribuce, chování na mediálním  
a reklamním trhu); 

společensko-politické (chování v procesu výkonu a distribuce moci, zapojení do veřejné  
a politické komunikace); 

kulturní (týká se kultury obecně, reprodukce společensky sdílených významů i kultury 
samotné mediální produkce, týkající se těch, kteří pracují v médiích). 

Podavateli masové komunikace jsou téměř vždy profesionálové (novináři, baviči, apod.)  
a obsah je častěji vytvářen „standardizovaným“ způsobem, díky čemuž se stává směnnou 
hodnotou na mediálním trhu a užitnou hodnotou pro samotného příjemce. Většina sdělení 
v masové komunikaci však není vytvářena a adresována konkrétním osobám a mezi 
podavatelem a příjemcem sdělení je velká fyzická vzdálenost. Vzdálenost je navíc zvýrazněna 
sociální propastí, jelikož podavatel má zpravidla větší prestiž, větší moc, zdroje, zkušenost, 
znalosti a autoritu než příjemce6. 

  

                                                 
1 Public relations jako ovlivňování mínění. 3. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-7638-5, str. 16 
2 JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Média a společnost: stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. 
Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-697-7, str. 21 
3 Public relations jako ovlivňování mínění. 3. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-7638-5, str. 16 
4 JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Média a společnost: stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. 
Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-697-7, str. 16 
5 JIRÁK, Jan a Barbarra KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7376-466-3, str. 134 
6 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9, str. 59 
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2.1.2 Masové publikum  
Pro masové publikum je typické, že je velmi početné, socio-kulturně velmi rozrůzněné,  
do značné míry anonymizované, z hlediska kontextu konzumovaného sdělení nezakořeněné  
a může ve velké počtu přijímat či užívat mediovaná sdělení, která jsou k dispozici ve velkém 
množství identických kopií7. 

Jednotliví příslušníci masového publika se vzájemně neznají, osobně je však nezná ani ten,  
kdo dal publiku vzniknout, který svou cílovou skupinu zná pouze v rovině teoretické. Samo o 
sobě nevyvíjí publikum žádnou činnost, činnost je na něm spíše vyvíjena. Přesto, že je 
publikum různorodé, jak jsem uváděla výše, je paradoxně i stejnorodé v tom, že si vybírá 
jeden předmět zájmu8.  

Média, která vytváří obsah pro masové publikum, se snaží získat pozornost co největšího 
publika, svůj obsah tedy zaměřením přizpůsobují „nejnižšímu společnému jmenovateli“. 
Vytvářejí tedy specifický typ kulturní produkce pro masovou společnost, tzv. masovou 
kulturu9.  

2.1.3 Vlivy a působení médií  
Přesto, že je působení médií na jednotlivce i společnost zřejmým a nepopíratelným faktem, 
který je podložen řadou empirických zjištění, je výklad povahy vlivu médií velice obtížný. 
Lze tedy uvažovat pouze o předpokládaných účincích médií. Obtíže s prokazováním vlivu 
médií jsou umocněny tím, že tentýž mediální obsah nebo přítomnost téhož média může mít 
zcela odlišný vliv na posun stavu společnosti či rozpoložení jedince v různých komplexních 
prostředích, kterých jsou média součástí10.  

Každý z nás jistě již získal zkušenost, kdy si na určitou situaci vytvořil názor díky médiím.  
Ke konkrétním účinkům dochází denně, ale nejsme schopni se dozvědět, nakolik či z jaké 
části je lze přisoudit médiím11. 

Rozlišovat typy mediálních účinků lze různými způsoby. Joseph Klapper rozlišoval12 
konverzi, menší změnu a posílení. Změnou je myšlena změna názoru nebo víry dle cíle 
komunikátora, menší změnou označuje změnu v poznávání, přesvědčení či chování, posílení 
utvrzením jedince v jeho přesvědčení či víře.  

Média dle něho mohou: 

způsobit záměrnou změnu (konverzi); 

způsobit nezáměrnou změnu; 

způsobit méně výraznou změnu (formy nebo intenzity); 

usnadnit změnu (záměrnou či nikoliv); 

posílit exitující stav (nulová změna); 

                                                 
7 JIRÁK, Jan a Barbarra KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7376-466-3, str. 209 
8 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9, str. 61 
9 JIRÁK, Jan a Barbarra KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7376-466-3, str. 209 
10 JIRÁK, Jan a Barbarra KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7376-466-3, str. 322 
11 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9, str. 359 
12 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9, str. 366 
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zabránit změně.  

Kterákoliv z uvedených změn se může odehrávat na úrovni jednotlivce, společnosti, instituce 
či kultury.  

Kent Asp13 navrhl klasifikaci typů účinků dle tří proměnných: 

úrovně (jednotlivec či systém); 

časového rámce (krátký nebo dlouhý); 

zdroje (masové médium nebo původní zdroj sdělení, například politická strana). 

V práci se dále věnuji zpravodajství, jehož rozlišení pojetí a účinků navrhl Golding14. Propojil 
již uváděné rozdělení působení záměrným a nezáměrným a krátkodobým a dlouhodobým  
a uváděl, že v případě zpravodajství může být záměrné krátkodobé působení bráno jako 
„předpojatost“, nezáměrné krátkodobé působení jako „bezděčná předpojatost“, záměrné 
dlouhodobé působení vyjadřuje „politiku“ daného média a nezáměrné dlouhodobé působení 
lze dle něho nazývat „ideologií“. 

Účinky médií dle časového rozpětí a záměrnosti zobrazuje obrázek níže. 

 

Obr. 1 Typologie účinku médií: účinky lze určit podle dvou os – časového rozpětí  
a záměrnosti15. 

                                                 
13 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9, str. 367 
14 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9, str. 367 
15 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9, str. 368 
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Z každodenního života máme spoustu reálných příkladů působení médií16. Oblékáme se podle 
předpovědi počasí, alespoň někdy nakupujeme podle reklamy, jdeme na film,  
o kterém se píše v novinách, nejrůznějšími způsoby reagujeme na mediální zpravodajství, 
filmy, hudbu v rozhlase atd. 

2.2 Zpravodajství 
Zpravodajství je významným zdrojem informací o dění ve světě. Denně,  
dle výzkumu, který realizovala společnost Nielsen Admosphere na reprezentativním vzorku 
populace České republiky, zpravodajství sleduje 96–97 respondentů ze 10017.  

Zpravování o významných, zajímavých, překvapivých, úspěšných, tragických či jinak 
atraktivních událostech patří k nejstarším projevům společenského života. Když Michael 
Schudson, přední americký historik zpravodajství, hledá počátky zpravodajství, klade je do 
počátků utváření lidských pospolitostí (2003). Snaha zajistit si přísun informací o událostech 
(stejně jako snaha tento přísun kontrolovat, omezit či přerušit) je spojena s výkonem moci od 
starověku po současnost18. Jednou z funkcí zpravodajství je poskytnout veřejnosti dostatečné 
množství podmětů k utváření vlastních názorů. Dle McQuaila slouží k orientaci, nemůže však 
nahrazovat skutečné vědění či realitu19. 

Zpravodajství je důležité i vzhledem k jeho specifickému vztahu k aktuálnímu dění ve 
společnosti. Zpravodajství se prezentuje jako reflexe aktuální reality. Jelikož je jeho hlavním 
účelem prezentovat „svět venku“, jeví se pro nás jako velmi důležité a často se zpravodajství 
také stává jediným zdrojem informací o událostech, se kterými nemá publikum možnost 
přímého kontaktu20. Zpravodajství je tedy důležité i ve vztahu k cestovnímu ruchu, kdy 
konzumenti získávají informace o možných cílech své dovolené. 

2.2.1 Požadavky na zpravodajství  
Pro moderní liberálně demokratické společnosti je velmi důležité, aby občané měli dostatečné 
zdroje informací, díky kterým se dokáží orientovat ve světě a činit důležitá rozhodnutí 
(například při volbě zákonodárců). Společnost na zpravodajství, jako na svůj zdroj informací, 
spoléhá a má na něho samozřejmě i své požadavky, které označujeme jako normativní 
požadavky na zpravodajství21. Mezi nejčastěji uváděné požadavky v liberálně demokratických 
společnostech patří požadavek na objektivitu, nestrannost a vyváženost zpravodajství. 
Zpravodajství v novinářském pojetí má být pokud možno přesné, vyvážené, nepředpojaté  
a poctivé jak při výběru, tak při ztvárnění a následné prezentaci, nestranné, ověřené 
přinejmenším ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, aktuální, včasné, jasné a srozumitelné.  
Ze strany novináře má jít tedy o neosobní předání fakt bez vnášení vlastního názoru22.  

                                                 
16 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9, str. 359 
17 TZ Každodenním zdrojem zpráv je pro Čechy počítač stejně jako televize [online]. [cit. 2017-03-03]. Dostupné 
z: http://www.nielsen-admosphere.cz/press/tz-kazdodennim-zdrojem-zprav-je-pro-cechy-pocitac-stejne-jako-
televize/ 
18 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, str. 9 
19 OSVALDOVÁ, Barbora a kolektiv. Zpravodajství v médiích. 2. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-
1899-9, str. 19 
20 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, str. 12 
21 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, str. 143 
22 OSVALDOVÁ, Barbora a kolektiv. Zpravodajství v médiích. 2. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-
1899-9, str. 20 
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Jak je uvedeno výše, zpravodajství se stává jediným zdrojem informací publika, zejména při 
událostech nám vzdálených, kdy nemáme možnost si je ověřit vlastní zkušeností  
a vlastním kontaktem. Nezaujaté a ověřené informace jsou pro příjemce obsahu, který  
je zároveň potencionálním konzumentem služeb cestovního ruchu v prezentované oblasti, 
velmi důležité.  

Objektivita ve zpravodajství je vnímána dvěma různými způsoby. Na jedné straně  
je objektivita vnímána jako užívání faktů a zobrazování reality tak, aby zobrazení co nejvíce 
korespondovalo s reálným stavem věcí. Někdy je ale termín užíván v jiném významu: jako 
odkaz k souboru profesních postupů, které reportéři používají, aby produkovali výpovědi 
nárokující si vysokou míru pravdivosti (Iggers, 1992, s. 92)23.  

Řada teoretiků i novinářů se shoduje na tom, že není možné dosáhnout absolutní objektivity. 
Zdůrazňována je proto především vyváženost, vědomá nezaujatost a zdravý skepticismus  
a mezi metody, kterými lze alespoň přibližné rovnováhy dosáhnout, jsou řazeny: přesnost, 
jasnost a úplnost informování, odstup od tématu, diskriminaci vylučující přístup ke zdrojům 
informací, vědomá neutralita ve sporu několika skupin, pluralita uveřejňovaných názorů, 
vyloučení skrytých motivů i v dobré víře neřku-li stranění velký inzerentům, jednoznačný 
zákaz zasahovat do skutečnosti, o které se referuje, a přísné dodržování terminologické 
neutrality24. 

2.2.2 Produkce zpravodajství 
Zpravodajství nepředstavuje jen obsahy zpráv, se kterými přicházíme do styku jako jejich 
každodenní příjemci. Zpravodajství je také specifickou činností vykonávanou mediálními 
profesionály v rámci mediálních organizací. Z obsahů zpráv můžeme vysoudit jen omezené 
závěry týkající se toho, proč zprávy vypadají tak jak vypadají, co stojí za výběrem událostí  
do zpráv, jaké vlivy a tlaky formují výpovědi o událostech do výsledné podoby25. 

Publikum stále ještě nabývá dojmu, že skutečnosti, které jsou jim prezentovány jako obsah 
zpravodajství, jsou opravdovým svědectvím. Neuvědomují si, že události doma či v zahraničí, 
o kterých se dozvídají, jsou stále pouze zprostředkované. Sami si volí, co budou sledovat  
či číst, ale samotný sledovaný obsah je již pouze předvýběrem, který za ně učinil někdo jiný26. 
Ve vztahu k cestovnímu ruchu se jedná především o zahraniční zpravodajství, kdy publikum 
nemá možnost si informace před cestou ověřit vlastní zkušeností. 

Jak uvádí Walter J. Gieber: „Zpráva je to, co z ní lidé od novin udělají. Nejdůležitějším 
faktorem není hodnocení zpráv samotných, ale tlaku, který je vyvíjen, aby se dostaly do novin; 
zpravodaj je zaměstnán především mechanickými tlaky své práce a méně sociálním významem 
a působením zprávy. Jeho osobní hodnocení jen zřídka projde selektivním procesem; hodnoty 
jeho šéfa jsou uznávanou součástí redakčního klimatu. Krátce řečeno: Zpravodaj  
je „zaúkolován“; zaměstnávají ho cíle produkce, byrokratická rutina a interpersonální vztahy 

                                                 
23 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, str. 144 
24 OSVALDOVÁ, Barbora a kolektiv, Zpravodajství v médiích. 1. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0248-
2, str. 13 
25 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, str. 21 
26 OSVALDOVÁ, Barbora a kolektiv. Zpravodajství v médiích. 2. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-
1899-9, str. 9 
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v redakci.27“ Čímž poukazuje na vysoký vliv prostředí, ve kterém je zpravodajský obsah 
vytvářen.  

Častým tématem výzkumu zpravodajství je logika výběru událostí do zpráv. Jak ukazují 
dosavadní poznatky, jsou média při výběru událostí ovlivňována i jinými potřebami,  
než je snaha vybrat ty nejdůležitější a aktuální z nich. Usilují mimo jiné o získání a udržení 
pozornosti požadovaného množství příjemců sdělení. Vliv má také omezené množství zdrojů, 
ať finančních či jiných. Důležitým aspektem je také výběr zdrojů. Z důvodu nedostatečného 
množství zdrojů média často soustředí svou pozornost především na organizace, u kterých  
se očekává výskyt událostí vhodných do zpravodajství28. 

2.2.3 Zpravodajské hodnoty 
V roce 1965 John Galtung a Marie Holmboe-Rugeová dokončili studii „The structure  
of foreign news“. Výstupem je dvanáct faktorů níže29, mající vliv na to, že z události se stane 
zpráva: 

FREKVENCE 

Frekvence, ve které dochází k rozvoji či změnám události, by měla odpovídat i frekvenci 
vycházení média.  

PRÁH POZORNOSTI 

Událost musí překonat určitý práh pozornosti. Například svou intenzitou či negativitou. 

JEDNOZNAČNOST 

Do zpravodajství se zařazují události, které jsou publikum jasně pochopitelné.  

VÝZNAM 

Událost musí být publiku kulturně blízká nebo mít přímý vliv na individuální život jedince, 
který je příjemcem. 

SOUZNĚNÍ  

Pokud je událost v souladu s tím, co si publikum přeje nebo očekává, stane se snadněji 
zprávou. 

PŘEKVAPENÍ 

Na druhou stranu je také důležitá neočekávanost a vzácnost výskytu události.  

KONTINUITA 

Pokud již událost byla součástí zpravodajství, má větší šanci stávat se jeho součástí i nadále. 
A to i v případě, že je její zpravodajská hodnota nižší, než událostí, které se zprávou nestanou. 

                                                 
27 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: KAROLINUM, 1995. ISBN 80-7184-134-X, str. 
121 
28 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, str. 22 
29 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: KAROLINUM, 1995. ISBN 80-7184-134-X, str. 
121 
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VARIACE 

Jelikož se média snaží o předávání vyváženého obrazu o světě, mají některé události šanci stát 
se zprávou, i přesto, že zpravodajská hodnota není tak vysoká. 

VZTAH K ELITNÍM NÁRODŮM 

Častěji se zprávou stane událost, která se týká elitních národů. 

VZTAH K ELITNÍM OSOBÁM 

Díky snadné identifikaci a většímu dosahu jsou často zařazovány události, týkající se elitních 
osob. 

PERSONALIZACE 

Události, které lze podat jako důsledek jednání konkrétní osoby, mají větší zpravodajskou 
hodnotu. Identifikované  osoby usnadňují zpravodajství (například fotografie osoby). 

NEGATIVITA 

Větší šanci stát se zprávou mají negativní události. 

2.2.4 Výběr zpráv – gatekeeper 
Celé 20. století probíhala řada výzkumu zpravodajství za účelem zjištění toho, co je zprávou. 
Co určuje to, že některé události se stanou součástí obsahu zpravodajství a další zůstanou 
nepovšimnuté? Kdo a jakým způsobem rozhoduje o tom, které události budou prezentovány 
publiku? Kdo má vliv na to, jaký obraz společnosti je publiku předkládán?30 

Na samotný proces výběru událostí do zpráv se v 50. letech 20. století zaměřil sociolog David 
M. White ve své studii The „Gate Keeper“ A Case Study in the Selection of News. White 
zkoumal, podle jakých kritérií vybírá zprávy redaktor regionálního deníku (s nákladem kolem 
30 000 výtisků) vycházejícího na americkém Středozápadě. Redaktorova každodenní práce 
spočívala ve výběru zpráv z agenturního zpravodajství, které mu telegraficky přicházelo  
od tří agentur (Assocoiated Press, United Press a International News Service) a jejich přepis 
do konečného zpravodajského příběhu. Výběr událostí do zpráv se tak ukázal jako velmi 
subjektivní a související s hodnotovým úsudkem založeným na zkušenostech, postojích  
a očekáváních gatekeepera. White tímto otevřel velké téma ve výzkumu zpravodajství, 
protože si sám byl vědom toho, že jde jen o jednu z dlouhé řady informačních bran: „Příběh 
je v rámci komunikačního řetězce přenášen od jednoho gatekeepera k druhému. Od reportéra 
k přepisovači, od vedoucího oddělení k editorovi zpráv v jednotlivých tiskových agenturách, 
proces výběru a zamítání je uplatňován opakovaně.“31. 

„Gatekeeping“ znamená ovšem také ohraničování množství informací, tzn. výběr témat 
shledaných za hodné komunikace. „Gatekeeper“ rozhoduje, které události se stanou 
událostmi veřejnými a které ne, a účastní se tak formování společenských a světonázorových 

                                                 
30 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, str. 24 
31 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, str. 38 
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postojů recipientů. I když to zní velice banálně, každé rozhodnutí o zveřejnění nějakého 
tématu znamená zároveň také „útisk“ tématu jiného či více jiných témat32. 

2.2.5 Vlivy na rozhodování gatekeepera 
Podle Shoemakerové gatekeeper však nerozhoduje pouze na základě vlastních subjektivních 
představ. Vliv na jeho rozhodování mají i další faktory, například profesní vztahu v rámci 
mediální organizace. Také pracuje pod tlakem komunikačních rutin své organizace, která  
je ovlivňována i zvenčí. Vlivy, které se podílejí na rozhodování o výběru událostí, lze rozdělit 
do několika úrovní33: 

individuální úroveň, 

úroveň mediálních rutin,   

úroveň organizace, 

extramediální úroveň, 

ideologická úroveň. 

V individuální úrovni jsou rozhodující vlastní představy redaktora o tom, co by se mělo stát 
zprávou a také jeho vnímání vlastní role na profese. Hranice jsou jim pak určovány mediálním 
systémem, ve kterém pracují. Jde tedy o vlivy rutin a organizace a vlivy mediální organizace. 
Rutiny zaručují to, že se média chovají předvídatelně. Usnadňují médiím zpracovávat velké 
množství informací v časové tísni.  

V rámci jednotlivých médií můžeme najít více gatekeeperů, kteří mají odlišné role. 
Rozlišujeme je na gatekeepery hraniční (vstupní a výstupní do mediální organizace)  
a gatekeepery vnitřní. Hraniční gatekeeper má moc rozhodovat o tom, které informace  
do média vstoupí a budou tak mít příležitost stát se zprávou, či o tom, které zprávy médium 
vyšle svému publiku. V rámci jednoho gatekeepera pak výběrový proces ovlivňuje kognitivní 
heuristika, modely myšlení, socializace, hodnoty, postoje, rozhodovací strategie, koncepce 
rolí a typ práce34. 

2.2.6 Vliv individuálních vlastností novináře 
Neexistuje osoba bez předsudků, ať se jakkoli snaží nahradit tento handicap profesionální 
objektivností, protože sama objektivnost, hodnocená různými jedinci, je od přírody 
nespolehlivým měřítkem. A pokročíme-li ještě dále – ke ztvárnění získaných informací – je  
tu například úskalí ve výběru jazykových prostředků. I použitím různých výrazů pro jeden 
pojem může dojít ke zkreslení sdělení. Stejně tak formulováním titulku nebo umístěním zprávy  
ve vydání novin, v rozhlasové a televizní relaci, v hierarchii na internetových serverech  
a v celém kontextu, do kterého se zařadí 35. 

Přesto, že jsou jasně stanovena etická pravidla novinářské profese, nelze očekávat,  
že se novinář zcela oprostí od svých osobních hodnot a představ o tom, co je a co není 
                                                 
32 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: KAROLINUM, 1995. ISBN 80-7184-134-X, str. 
115 
33 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, str. 43 
34 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, str. 45 
35 OSVALDOVÁ, Barbora a kolektiv. Zpravodajství v médiích. 2. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-
1899-9, str. 12 
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správné. Dalším ovlivňujícím faktorem se může stát i novinářovo vnímání vlastní role, 
politické postoje či náboženské vyznání.36.   

Výsledky studií, které máme k dispozici, ukazují odlišná zjištění a neumožňují nám tedy 
jednoznačný závěr, jaký vliv mají osobní postoje a hodnoty novináře na jím vytvořený 
mediální obsah37. 

2.2.7 Vlivy zpravodajství na publikum 
Jaký má zpravodajství vliv na publikum, závisí na tom, jakým způsobem ho příjemci 
konzumují, čemu věnují ve zpravodajství pozornost a jaké významy zpráva vyvolá v jejich 
myslích. Výzkumem motivů spotřeby zpravodajských obsahů se zabýval Jensen (1995), který 
na základě rozhovorů s diváky televizních zpráv dospěl ke čtyřem základním typům užití 
zpravodajství: 

Někteří diváci využívali zpráv kontextově jako součást svých denních rutin a připsaných rolí 
v domácnosti. Zprávy se v tomto případě stávaly rutinní součástí struktury dne a diváci  
je užívali zcela automaticky.  

Jiní diváci se odvolávali na informační využití. Zprávy jim sloužily především jako zdroj 
důležitých informací, o kterých věděli, že by je mohli využít buď přímo ve svém životě, nebo 
jako obsah konverzace s kolegy v práci či se svými přátelil. Zpravodajství jim tak poskytovalo 
konverzační témata a také vědomí, že mají přehled, co se děje. 

U některých diváků převládalo takzvané legitimizační užití zpráv. Těmto divákům zprávy 
poskytovaly pocit sounáležitosti a vyvolávaly v nich pocit členství v širší komunitě. Pomáhaly 
jim tak identifikovat se s tím, kam patří a kdo jsou, a zároveň informovaly o tom, která 
aktuální témata jsou pro komunitu důležitá a mají být zveřejňována. To souvisí i s názorem, 
že média se podílejí na vytváření fiktivního „my“. 

Zprávy ale mohly nabízet i jiné motivy jejich spotřeby od pobavení a zábavy přes snahu  
se jen jejich prostřednictvím odreagovat. 38 

Příjemci zpravodajského obsahu ho vyhledávají s různou motivací a různými pohnutkami,  
což může ovlivnit způsob, kterým zpravodajský obsah zpracují, co si zapamatují a později 
vybaví. Zpravodajství tak může příjemce ovlivňovat, mimo jeho kognitivních vlastností, 
sociálních a psychických charakteristik, i díky aktuálnímu kontextu, ve kterém jej přijímá39.  

2.2.8 Online zpravodajství 
V praktické části své práce se zabývám online zpravodajstvím, které postupem času získalo 
na stále větší oblibě, čemuž se budu věnovat dále v praktické části práce. S jeho příchodem 
prošla tradiční žurnalistika velkou proměnou. Již v dobách před příchodem online médií byl 
pro novinářskou činnost důležitým faktorem čas, který s příchodem online světa, získal ještě 
vyšší prioritu.  

Zpočátku bylo online zpravodajství vnímáno mediálními organizacemi jako doplněk tištěného 
či televizního zpravodajství. Nyní je z něho již rovnocenná součást zpravodajské produkce. 

                                                 
36 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, str. 50 
37 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, str. 50 
38 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, str. 129 
39 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, str. 103 
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Při pohledu na různé druhy online médií se ovšem dostaneme do problémů se samotnou 
definicí zpravodajství. Můžeme ji vnímat v tom nejužším smyslu, kdy je zpravodajství 
profesionální činností směřující k získávání, ověřování a třídění informací. V širším smyslu 
však do zpravodajství můžeme zařadit i vytváření dalších mediálních obsahů, které striktní 
definici zpravodajství nenaplňují. Mohou to být blogy, ale například i sociální média. V jistém 
smyslu dnes důležitou zpravodajskou funkci plní také sociální sítě, například Facebook nebo 
Twitter40.  

Řada tištěných zpravodajských médií v České republice má i svou online mutaci, zároveň 
vznikla i výhradně online zpravodajská média, kterým je například server Aktuálně.cz. 
Nejčtenějším zpravodajským serverem v České republice jsou Novinky.cz, kterému se budu 
v práci dále věnovat, následují servery iDNES.cz a Aktuálně.cz41. 

Online zpravodajství jsem zvolila s ohledem na cílovou skupinu cestovního ruchu. Více 
finančních prostředků na cestování a rekreaci vynaloží účastník cestovního ruchu, který  
má vyšší příjem42, především tedy produktivní člověk. Celkem 48 % uživatelů internetu  
je v pracovním poměru, podnikatel či živnostník43. Jedná se tedy o ekonomicky aktivní osoby, 
které přinášejí na trh cestovního ruchu více finančních prostředků. 

Volila jsem jej také s ohledem na rostoucí návštěvnosti online serverů v posledních letech 
oproti klesajícímu trendu ve čtenosti tištěných médií. Odhad čtenosti tištěného celostátního 
deníku Právo je 300 000 na výtisk v roce 2015, v roce 2012 byla odhadovaná čtenost deníku 
377 000 na výtisk44. Během čtyř let, tedy čtenost klesla o 20 % na jeden výtisk. Oproti tomu 
server Novinky.cz má za stejné sledované období o přibližně o 23 % vyšší denní návštěvnost 
reálných uživatelů. 

Odhadovaná čtenost deníku Právo na jeden výtisk  

2012 377 000 

2013 333 000 

2014 335 000 

2015 300 000 

Tabulka 1 Odhadovaná čtenost deníku Právo na jeden výtisk v letech 2012–201545. 

  

                                                 
40  OSVALDOVÁ, Barbora a kolektiv. Zpravodajství v médiích. 2. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-
1899-9, str. 52 
41 Online data (OLA) [online]. [cit. 2017-01-08]. Dostupné z: ttp://www.netmonitor.cz/online-data-ola 
42 Peněžní vydání domácností podle čistého peněžního příjmu na osobu [online]. [cit. 2017-02-22]. Dostupné z: 
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup 
objekt&pvo=ZUR08&z=T&f=TABULKA&katalog=30847&c=v3~8__RP2015 
43 SPIR NetMonitor [online]. [cit. 2017-03-08]. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/sites/default/files/verejne-
vystupy/2016_12_TOTAL-PC.pdf 
44 ODHAD ČTENOSTI TISKU - MEDIA PROJEKT [online]. [cit. 2017-03-08]. Dostupné z: 
http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data/vyzkum_ctenosti 
45 ODHAD ČTENOSTI TISKU - MEDIA PROJEKT [online]. [cit. 2017-03-08]. Dostupné z: 
http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data/vyzkum_ctenosti 
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Tabulka 2 Denní návštěvnost reálných uživatelů serveru Novinky.cz v letech 2012–201546. 

2.3 Cestovní ruch 
Cestovní ruch je definován jako „Činnost lidí, kteří cestují na místa mimo své běžné prostředí 
anebo zde pobývají za účelem zábavy, pracovně nebo z jiných důvodů47“.  

Cestovní ruch je dynamickým systémem, který tvoří dva podsystémy. Těmi jsou objekt 
cestovního ruchu a subjekt cestovního ruchu. Vnější prostředí cestovního ruchu tvoří další 
systémy, na které má systém cestovního ruchu vazby, je to ekonomické prostředí, technicko-
technologické prostředí, ekologické prostředí, sociální prostředí a politické prostředí48.  

2.3.1 Subjekt cestovního ruchu  
Subjektem cestovního ruchu je samotný účastník cestovního ruchu, který spotřebovává statky 
cestovního ruchu a je nositelem poptávky na trhu cestovního ruchu.  

Subjekt cestovního ruchu se pro účely statistik dělí do níže uvedených kategorií49. 

Stálý obyvatel, jako potencionální účastník cestovního ruchu. Jde o osobu, která žije alespoň 
šest měsíců po sobě  

Návštěvník, je osoba, která cestuje mimo své bydliště na dobu kratší než šest měsíců 
v domácím cestovním ruchu, v zahraničním cestovním ruchu na dobu kratší než jeden rok. 
V obou případech je hlavním cíl cesty jiný než výkon výdělečné činnosti. Návštěvníka ještě 
dělíme dále na turistu a výletníka.  

Turista je osobou, která splňuje kritéria návštěvníka, ale zároveň během své cesty alespoň 
jednou přenocuje. Dle délky pobytu se dělí do dvou kategorií. 

Turista na dovolené, který splňuje počet dní pobytu daný konkrétní zemí (například  
pro Českou republiku dvě až tři noci). 

Krátkodobě pobývající turista alespoň jednou přenocuje, ale nesplňuje počet stanovených 
dní.  

Výletník splňuje kritéria návštěvníka a ani jednou nepřenocuje. 
                                                 
46 Online data (OLA) [online]. [cit. 2017-01-08]. Dostupné z: ttp://www.netmonitor.cz/online-data-ola 
47 HESKOVÁ, Marie a kolektiv. Cestovní ruch pro vyšší odborné a vysoké školy. Praha: Fortuna, 2006, str. 11 
48 HESKOVÁ, Marie a kolektiv. Cestovní ruch pro vyšší odborné a vysoké školy. Praha: Fortuna, 2006, str. 13 
49 HESKOVÁ, Marie a kolektiv. Cestovní ruch pro vyšší odborné a vysoké školy. Praha: Fortuna, 2006, str. 14 

Novinky.cz – reální uživatelé 

20. 03. 2012 1 165 068 

20. 03. 2013 1 197 752 

20. 03. 2014 1 386 967 

20. 03. 2015 1 434 637 
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Obr. 2 Struktura cestujících podle závěrů mezinárodní konference o statistice cestovního ruchu50 

V praktické části své práce se budu dále věnovat turistovi na dovolené, dlouhodobé cestě.  
Ve statistikách cestovního ruchu, které zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj České 
republiky, dlouhodobou cestu definuje jako cestu za účelem trávení volného času a rekreace, 
při které osoba alespoň 4x nepřetržitě za sebou přenocovala mimo své obvyklé prostředí51.  

2.3.2 Objekt cestovního ruchu  
Objektem cestovního ruchu je všechno, co se může stát cílem změny místa pobytu účastníka 
cestovního ruchu. Cílovým místem může být středisko cestovního ruchu, region nebo stát. 
Objektem cestovního ruchu jsou také podniky a instituce cestovního ruchu a služby a zboží 
jimi vytvářené. Objekt cestovního ruchu je nositelem nabídky na trhu cestovního ruchu52.  

Typologie forem cestovního ruchu dle geografického hlediska 

Formy cestovního ruchu umožňují blíže určit podstatu cestovního ruchu z hlediska potřeb  
a cílů jeho účastníka. Typologie forem cestovního ruchu využívá více klasifikačních kritérií53.  

Z geografického hlediska dělíme cestovní ruch na: 

1) Domácí cestovní ruch, který zahrnuje cestování občanů po své vlastní zemi. 
Nejnavštěvovanějšími kraji České republiky domácími občany jsou Středočeský a Jihočeský 
kraj.  

                                                 
50 HESKOVÁ, Marie a kolektiv. Cestovní ruch pro vyšší odborné a vysoké školy. Praha: Fortuna, 2006, str. 14 
51 Statistiky cestovního ruchu 2015 [online]. [cit. 2017-02-25]. Dostupné z: 
http://www.mmr.cz/getmedia/a6e7ee4f-2a6f-46a4-ac13-099bc5477e3f/Vyjezdovy-a-domaci-CR-rok-2015-z.pdf 
52 HESKOVÁ, Marie a kolektiv. Cestovní ruch pro vyšší odborné a vysoké školy. Praha: Fortuna, 2006, str. 15 
53 HESKOVÁ, Marie a kolektiv. Cestovní ruch pro vyšší odborné a vysoké školy. Praha: Fortuna, 2006, str. 27 
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Obr. 3 Delší turistické cesty rezidentů v tuzemsku dle krajů v ČR (v tis.) v letech 2014 a 201554.  

2) Zahraniční cestovní ruch, spojený s cestováním a pobytem občanů za hranicemi  
své vlastní země. Je nutné rozlišovat zahraniční cestovní ruchu příjezdový a odjezdový. 

a) Příjezdový cestovní ruch, je označován i jako aktivní cestovní ruch, jelikož se jedná  
o příchod účastníků cestovního ruchu ze zahraničí, jejichž výdaje se projevují v aktivní 
platební bilanci státu. 

b) Odjezdový cestovní ruch, označován jako pasivní cestovní ruch, zahrnuje cestovní ruch 
občanů země v zahraničí. Finanční prostředky, které občané vynaloží na cestování 
v zahraničí, jsou tedy součástí pasivní bilance státu.  

                                                 
54 Delší turistické cesty rezidentů v tuzemsku dle krajů ČR (v tis.) [online]. [cit. 2017-03-05]. Dostupné z: 
http://www.mmr.cz/getmedia/a6e7ee4f-2a6f-46a4-ac13-099bc5477e3f/Vyjezdovy-a-domaci-CR-rok-2015-z.pdf 
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Obr. 4 Delší turistické cesty rezidentů do zahraničí dle cílové destinace v roce 2015 (top 12). 

3) Mezinárodní cestovní ruch tvoří aktivní a pasivní zahraniční cestovní ruch několika zemí.  

2.3.3 Marketing v cestovním ruchu  
Základními pilíři marketingu v cestovním ruchu55 jsou marketingová komunikace, 
marketingová strategie, segmentace trhu, marketingové nástroje a jejich vhodná kombinace 
v marketingovém mixu.  

Marketingový mix tvoří několik vzájemně propojených prvků. Klasický marketingový mix  
je tvořen takzvanými 4P56: 

Product (produkt); 

Price (cena, kontraktační podmínky); 

Place (místo, distribuce); 

Promotion (marketingová komunikace). 

Marketingový mix ve specifické oblasti cestovním ruchu využívá ještě k výše uvedeným  
4P tyto další prvky57: 

People (lidé); 

Packaging (balíčky služeb); 

Programming (tvorba programů); 
                                                 
55 ZELENKA, Josef. Marketing cestovního ruchu. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. ISBN 
978-80-86723-95-2, str. 14 
56 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: Jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2. Praha: 
Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4209-0, 186 
57 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: Jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2. Praha: 
Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4209-0, str. 187 
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Partnership (spolupráce, partnerství); 

Processes (procesy); 

Physical evidence (fyzické charakteristiky); 

Public opinion (veřejné mínění). 

2.3.4 Marketingová komunikace v cestovním ruchu  
Ve své práci se dále věnuji pouze marketingové komunikaci, která využívá různá 
komunikační média a různě „šifrovaná“ sdělení, má tedy vliv na mediální obsah, který  
je příjemcům předkládán.  

Jedním z důležitých prvků je public relations, který v cestovním ruchu využívá více nástrojů, 
například neplacené aktivity, jako jsou články v tisku a vysílání v televizi, tiskové zprávy jako 
klíčový nástroj pro komunikaci s médii, redakční články, rozhovory, placenou inzerci, tiskové 
konference, mediální partnerství a další58. Novou využívanou formou komunikace  
je tzv. kreativní publicita, kdy lze ovlivnit veřejné mínění pouze za zlomek ceny, která  
by byla vydána na reklamu. Nehradí se jako standardně náklady za mediální prostor,  
ale pouze náklady na vývoj příběhu, který je poté uváděn do oběhu59. Součástí marketingové 
komunikace v cestovním ruchu je i krizový management pro redukci negativních dopadů 
například terorismu a lodních a leteckých katastrof60, jelikož na cestovní ruch působí řada 
vnějších faktorů, které je mohou snadno vychýlit61. 

V roce 2009 realizovali autoři Larsen, Brun a Qgaard s několika tisíci respondentů z padesáti 
zemí výzkum faktorů, ze kterých mají potencionální i aktuální návštěvníci obavy. Na prvním 
místě byla kriminalita, strach o vlastní bezpečí. Tento faktor by tedy měl být obsahem 
úspěšné marketingové komunikace na trhu cestovního ruchu62.  

  

                                                 
58 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: Jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2. Praha: 
Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4209-0, str. 259 
59 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: Jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2. Praha: 
Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4209-0, str. 269 
60 ZELENKA, Josef. Marketing cestovního ruchu. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. ISBN 
978-80-86723-95-2, str. 109 
61 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: Jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2. Praha: 
Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4209-0, str. 38 
62 ZELENKA, Josef. Marketing cestovního ruchu. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. ISBN 
978-80-86723-95-2, str. 15 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
Praktickým cílem bakalářské práce je zjištění, zda byly v médiích vybrané země zmiňovány 
v souvislosti s tématy, která mají vliv na její návštěvnost a také zda vývoj jejich návštěvnosti 
koresponduje s vývojem předkládaného mediálního obrazu.  

Pro ověření relevance sledovaných témat bylo jako doplňující metoda provedeno dotazníkové 
šetření, které odpoví na to, jaké faktory ovlivňují výběr destinace zahraniční dovolené občanů 
České republiky. 

K tomuto zjištění nejlépe poslouží kvantitativní obsahová analýza63, která je vysoce 
strukturovaným a selektivním procesem. Díky vysoké míře strukturovanosti je jejím hlavním 
charakteristickým rysem také vysoký stupeň ověřitelnosti. Její pomocí lze zpracovat vysoké 
množství textu a výstupy prezentovat precizním a přehledným znázorněním pomocí čísel, 
grafů a tabulek.  

3.1 Dotazníkové šetření  
Pro zjištění toho, které faktory, ovlivňujících výběr destinace dovolené, které jsou 
proměnnými znaky v kvantitativní obsahové analýze, bylo provedeno krátké dotazníkové 
šetření. Jeho cílem bylo zjištění, jaké faktory nejvíce ovlivňují výběr destinace dovolené 
občanů České republiky.  

Jelikož se jedná o krátký dotazník, dotazování probíhalo formou internetového dotazování  
a dotazník byl rozeslán respondentům e-mailem. Respondent jej tedy vyplnil sám, bez pomocí 
tazatele.  

Vzhledem k účelu dotazníkového šetření, byli cílovou skupinou účastnící zahraničního 
cestovního ruchu na delší cestě v posledních pěti letech. První filtrační uzavřenou otázkou 
tedy byli eliminování ti respondenti, kteří tuto podmínku nesplňují.  

Dále byla zařazena polouzavřená otázka, ve které respondenti seřadili jednotlivé faktory  
dle důležitosti, případně doplnili další faktor, který nebyl v nabídce uveden.  

3.1.1.1 Obsah dotazníku 
1. Faktory rozhodující o výběru destinace dovolené 

Strávil/a jste v letech 2012–2015 alespoň jednu svou dovolenou v zahraničí (při cestě jste 
alespoň 4x přenocoval/a)? 

- Ano  
- Ne  

Níže jsou uvedeny faktory, kterou mohou mít vliv na výběr destinace dovolené, seřaďte  
je prosím dle důležitosti pro vás 

- Nízká cena zájezdu/cesty 
- Nízké ceny v destinaci 

                                                 

63 WINFRIED, SCHULZ a REIFOVÁ IRENA, Analýza obsahu mediálních sdělení 3. Praha: Karolinum, 2011. 
ISBN 978-80-246-1980-4, str. 29 
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- Dobrá bezpečnostní situace 
- Nepřítomnost ilegálních migrantů 
- Přírodní a kulturní památky (moře, národní parky, zámky apod.) 
- Stabilita státu 
- Doporučení přátel, známých 
- Jiná, uveďte: 

3.1.1.2 Výsledky dotazníkového šetření 
Dotazování bylo provedeno prostřednictvím internetu a dotazník respondentům odeslán  
e-mailem. Dotazník byl e-mailem zaslán celkem šedesáti respondentům, z nichž kompletně 
dotazník vyplnilo 46 respondentů.  

Důležitost jednotlivým faktorům respondenti přikládali v tomto pořadí: 

Dobrá bezpečnostní situace 
Přírodní a kulturní památky (moře, národní parky, zámky apod.) 
Nízká cena zájezdu 
Nízké ceny v destinaci  
Doporučení od přátel, známých 
Stabilita státu 
Nepřítomnost ilegálních migrantů 
 
Nejčastěji byla přikládána vysoká důležitost prvním třem faktorům.  

Jiný důvod byl uveden pouze ve dvou případech a to s nízkou důležitostí. V jednom případě 
bylo uvedeno jako faktor počasí, ve druhém případě sezóna v dané oblasti a minimalizace 
počtu turistů. 

Výše uvedené faktory budou sledované v kvantitativní obsahové analýze mimo faktor 
přírodních a kulturních památek, který je nezaměnitelným faktem – jsou či nejsou přítomny 
v dané destinaci. 

 
Obr. 5 Důležitost faktorů ovlivňující výběr destinace dovolené 
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3.2 Kvantitativní obsahová analýza  
Jak jsem již uváděla výše, tuto metodu jsem zvolila pro její strukturovanost, schopnost 
zpracování vysokého množství textu a možnost přehledného zpracování výstupů. 
Nezanedbatelnou výhodou kvantitativní obsahové analýzy je objektivnost64, nezávislost na 
osobě, která výzkum provádí. Tato metoda však samozřejmě není aplikovatelná ve všech 
případech65, jelikož výsledky lze prezentovat pouze prostřednictvím získaných dat.  

3.2.1 Výběrový soubor 
Pro potřeby bakalářské práce bylo zvoleno jedno médium a to nejčtenější zpravodajský server 
Novinky.cz. S ohledem na cílovou skupinu výjezdového cestovního ruchu a stoupající trend 
v čtenosti, jsem zvolila právě online zpravodajství.  

U každé země byl sledován obsah mediovaný na serveru Novinky.cz v letech 2012, 2013, 
2014 a 2015. Vzhledem k velkému množství článků, cca 12 900, byl pro účely bakalářské 
práce sledován každý pátý článek týkající se uvedených zemí.  

3.2.2 Kódovací jednotka 
Kódovací jednotkou bude článek mediovaný na serveru Novinky.cz ve sledovaném období, 
týkající se dané země a sledovaných témat.  

3.2.3 Identifikační znaky 

3.2.3.1 Sledované období  
Sledované období bylo zvoleno za roky 2012 až 2015. V těchto letech došlo k nejvyšším 
změnám66 v návštěvnosti více zemí za posledních deset let.  

2012 
2013 
2014 
2015 

3.2.3.2 Země 
Pro tyto účely byly vybrány země, u kterých došlo k nejvyššímu rozdílu v návštěvnosti 
občany České republiky na delší cestě67 (cesta za účelem trávení volného času a rekreace,  
při které osoba alespoň čtyřikrát nepřetržitě za sebou přenocovala mimo své obvyklé 
prostředí). Zároveň se jedná o země, které patří mezi 12 nejnavštěvovanějších zemí68 občany 
České republiky.  

                                                 
64 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-
80-7367-683-4, str. 106 
65 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-
80-7367-683-4, str. 110 
66 Delší turistické cesty rezidentů v tuzemsku dle krajů ČR (v tis.) [online]. [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: 
http://www.mmr.cz/getmedia/a6e7ee4f-2a6f-46a4-ac13-099bc5477e3f/Vyjezdovy-a-domaci-CR-rok-2015-z.pdf 
67 Delší turistické cesty rezidentů v tuzemsku dle krajů ČR (v tis.) [online]. [cit. 2017-04-13]. Dostupné z: 
http://www.mmr.cz/getmedia/a6e7ee4f-2a6f-46a4-ac13-099bc5477e3f/Vyjezdovy-a-domaci-CR-rok-2015-z.pdf 
68 Delší turistické cesty rezidentů v tuzemsku dle krajů ČR (v tis.) [online]. [cit. 2017-04-13]. Dostupné z: 
http://www.mmr.cz/getmedia/a6e7ee4f-2a6f-46a4-ac13-099bc5477e3f/Vyjezdovy-a-domaci-CR-rok-2015-z.pdf 
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Pro účely obsahové kvantitativní analýzy tedy byly vybrány tyto země69: 

1 Slovensko 
Jeho návštěvnost občany České republiky na delší cestě stoupla v letech 2012–2015  
o sedm procent: 

2012 2013 2014 2015 

13 12 12 20 

Tabulka 3 Návštěvnost Slovenska občany České republiky v letech 2012–2015 na delší 
cestě. 

 
2 Bulharsko 
Jeho návštěvnost občany České republiky na delší cestě klesla v letech 2012–2015  
o dvě procenta: 

2012 2013 2014 2015 

4 3 3 2 

Tabulka 4 Návštěvnost Bulharska občany České republiky v letech 2012–2015 na delší cestě. 

 
3 Egypt 
Jeho návštěvnost občany České republiky na delší cestě klesla v letech 2012–2015  
o tři procenta: 

2012 2013 2014 2015 

6 3 2 3 

Tabulka 5 Návštěvnost Egypta občany České republiky v letech 2012–2015 na delší cestě. 

 
4 Španělsko 
Jeho návštěvnost občany České republiky na delší cestě klesla v letech 2012–2015  
o dvě procenta: 

2012 2013 2014 2015 

5 4 4 3 

Tabulka 6 Návštěvnost Španělska občany České republiky v letech 2012–2015 na delší cestě. 

 
5 Turecko 
Jeho návštěvnost občany České republiky na delší cestě klesla v letech 2012–2015  
o jedno procento: 

2012 2013 2014 2015 

5 7 7 4 

Tabulka 7 Návštěvnost Turecka občany České republiky v letech 2012–2015 na delší cestě. 

6 Řecko 
Jeho návštěvnost občany České republiky na delší cestě klesla v letech 2012–2015  
o jedno procento: 

2012 2013 2014 2015 

                                                 
69 Delší turistické cesty rezidentů v tuzemsku dle krajů ČR (v tis.) [online]. [cit. 2017-04-13]. Dostupné z: 
http://www.mmr.cz/getmedia/a6e7ee4f-2a6f-46a4-ac13-099bc5477e3f/Vyjezdovy-a-domaci-CR-rok-2015-z.pdf 
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7 8 8 6 

Tabulka 8 Návštěvnost Řecka občany České republiky v letech 2012–2015 na delší cestě. 

3.2.4 Proměnné znaky 
Proměnnými znaky jsou faktory, které mají vliv na návštěvnost dané země, jak bylo  
již ověřeno v dotazníkovém šetření. Každý z těchto faktorů může mít pro cestovní ruch 
pozitivní či negativní charakteristiku. U žádného z kódovaných článků nedošlo k problému 
zařazení charakteristiky faktoru, tedy bylo možné jasně určit, zda přiřadit charakteristiku  
1 či 2.  
 
1 Bezpečnostní situace 
1 dobrá 
2 špatná 
2 Výkyv cen 
1 snížení cen 
2 růst cen 
3 Zkušenosti turistů 
1 pozitivní 
2 negativní 
4 Stabilita státu 
1 stabilní 
2 nestabilní 
5 Přítomnost ilegálních migrantů 
1 vyvrácena 
2 potvrzena 

3.2.5 Věnovaný prostor 
Prostor věnovaný daným tématům v kódovací jednotce bude měřen v počtu jednotek slov té 
části článku, která o sledovaných tématech pojednává. 

3.2.6 Měření reliability 
Měření reliability70 se provádí zpravidla při analýze velkého datového souboru, na kterém 
spolupracuje více kodérů. Je třeba ho však provádět i v případě jednoho kodéra, jelikož 
postupnou znalostí tématu může, byť i nevědomky, posuzovat obsahy odlišně než na počátku 
kódování. Pro ověření reliability po ukončení kódování tedy prvních deset kódovacích 
jednotek bude pro ověření kódováno znovu.  

3.2.7 Stanovené hypotézy 
Stanovené hypotézy se stávají základním stavebním kamenem celého výzkumu. Hypotéza71 
 je obecný výrok o vztahu dvou nebo více jevů. Je podmíněným relačním tvrzením, které 
předvídá vývoj chování pozorovaného jeho v závislosti na změnách jiného jevu. Jedná se tedy 
o to, co očekáváme, že najdeme ve zpracovaných datech. 

                                                 
70 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-
247-3568-9, str. 319 
71 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-
247-3568-9, str. 112 
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Pro účely tohoto výzkumu byly stanoveny hypotézy alternativní72, které předpokládají vztah 
mezi proměnnými.  

H1 Pokud je země zmiňována v souvislosti se špatnou bezpečností situací, je méně 
navštěvována. Pokud je země zmiňována v souvislosti s dobrou bezpečnostní situací, 
návštěvnost se zvýší. 

H2 Pokud je země zmiňována v souvislosti se zvyšováním cen, je méně navštěvována. Pokud 
je země zmiňována v souvislosti se snižováním cen, je více navštěvována. 

H3 Pokud je země zmiňována v souvislosti s pozitivní zkušenosti turistů, je více 
navštěvována. Pokud je země zmiňována v souvislosti s negativní zkušenosti turistů, je 
méně navštěvována. 

H4 Pokud je země zmiňována v souvislosti s dobrou stabilitou státu, je více navštěvována. 
Pokud je země zmiňována v souvislosti s nestabilitou státu, je méně navštěvována. 

H5 Pokud je země zmiňována v souvislosti s přítomností ilegálních migrantů, je méně 
navštěvována. Pokud je země zmiňována v souvislosti s nepřítomností ilegálních migrantů 
je více navštěvována. 

Tabulka 9 Stanovené hypotézy. 

3.2.8 Vyhodnocení výzkumu 
Jak již bylo uvedeno výše, analýza byla provedena na mediálním obsahu zveřejněném 
v letech 2012 až 2015 na serveru Novinky.cz a týkal se uvedených zemí. Celkem se jednalo  
o 12 880 uveřejněných článků, z nichž byl analyzován každý pátý, tedy 2 576.  

Z 2 576 analyzovaných mediálních výstupů bylo relevantních pro účely výzkumu, tedy 
vztahujících se k předem stanoveným tématům, 168.  

 
Obr. 6 Podíl relevantního mediálního obsahu pro účely výzkumu na serveru Novinky.cz 

                                                 
72 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-
247-3568-9, str. 121 
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Velice rozdílný byl i počet jednotlivých mediálních výstupu týkající se jednotlivých zemí. 
Nejvyšší počet mediálních obsahů byl ze sledovaných zemí věnován Slovensku, nejnižší 
Bulharsku. 

Země 
Počet 
článků 

Slovensko 4901 

Bulharsko 759 

Egypt 1240 

Španělsko 1969 

Turecko 1712 

Řecko 2299 

Tabulka 10 Počet článků, týkajících se uvedených zemí, zveřejněných v letech 2012–2015 
serverem Novinky.cz. 

3.2.8.1 Ověření hypotéz 
Jednotlivé hypotézy lze ověřit porovnáním vývoje mediálního prostoru věnovaného 
jednotlivým tématům a návštěvnosti země v jednotlivých letech. Každé ze sledovaných témat 
bylo pro účely ověření hypotéz do kódovacího archu zaneseno v kladných či záporných 
hodnotách dle toho, zda má kladný či záporný vliv na příjezdový cestovní ruch dané země.  

1 Bezpečnostní situace 
1 dobrá – kladné hodnoty 
2 špatná – záporné hodnoty 
 
2 Výkyv cen 
1 snížení cen – kladné hodnoty 
2 růst cen – záporné hodnoty 
 
3 Zkušenosti turistů 
1 pozitivní – kladné hodnoty 
2 negativní– záporné hodnoty 
 
4 Stabilita státu 
1 stabilní – kladné hodnoty 
2 nestabilní– záporné hodnoty 
 
5 Přítomnost ilegálních migrantů 
1 vyvrácena – kladné hodnoty 
2 potvrzena– záporné hodnoty 
 
Porovnáním vývoje mediálního prostoru věnovanému jednotlivým tématům ve dvou možných 
charakteristikách a návštěvnosti dané země občany České republiky na delší cestě byly 
hypotézy ověřeny pomocí grafického zpracování. Pro jasnější grafické zobrazení bude 
věnovaný mediální prostor zobrazován v desítkách. 
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Hypotéza 1  
Pokud je země zmiňována v souvislosti se špatnou bezpečností situací, je méně 
navštěvována. Pokud je země zmiňována v souvislosti s dobrou bezpečnostní situací, 
návštěvnost se zvýší. 

 

Tabulka 11 Ověření první hypotézy – Slovensko. 

V roce 2012 bylo Slovensko zmiňováno ve sledovaném obsahu v souvislosti se špatnou 
bezpečnostní situací, v dalších letech poklesla návštěvnost o jedno procento. Ke změně došlo 
v roce 2015, kdy byla země zmiňována v souvislosti s dobrou bezpečností situací a její 
návštěvnost se zvýšila o osm procent.  

Hypotéza byla potvrzena.  

 

Tabulka 12 Ověření první hypotézy – Bulharsko 

Bulharsko bylo v souvislosti s bezpečností situací zmiňováno pouze v roce 2012  
a to v souvislosti se špatnou bezpečností situací. Vzhledem k tomu, že nedochází k porovnání 
vývoje za předchozí roky, nelze hypotézu potvrdit ani vyvrátit. 

Hypotézu nelze ověřit. 

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 13 12 12 20
Bezpečnostní situace

dobrá (v des.) 0 0 0 51,8

Bezpečnostní situace
špatná (v des.) -10,2 0 0 0

Slovensko 

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 4 3 3 2
Bezpečnostní situace

dobrá (v des.) 0 0 0 0

Bezpečnostní situace
špatná (v des.) -19,4 0 0 0

Bulharsko 
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Tabulka 13 Ověření první hypotézy – Egypt. 

Země byla zmiňována v souvislosti dobrou bezpečností situací pouze v roce 2012, kdy byla 
její návštěvnost nejvyšší ve sledovaných letech. Se špatnou bezpečnostní situací byla 
zmiňována ve všech sledovaných letech, nejvíce v roce 2013, kdy došlo k nejvyššímu poklesu 
v návštěvnosti. 

Hypotéza potvrzena. 

 

Tabulka 14 Ověření první hypotézy – Španělsko. 

Španělsko bylo ve sledovaném obsahu zmiňováno pouze v souvislosti se špatnou 
bezpečnostní situací. Jeho návštěvnost ve sledovaných letech postupně klesala.  

Hypotéza potvrzena. 

 

 

Tabulka 15 Ověření první hypotézy – Turecko. 

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 6 3 3 2
Bezpečnostní situace

dobrá (v des.) 16,4 0 0 0

Bezpečnostní situace
špatná (v des.) -128,2 -171,9 -74,1 -43,4

Egypt 

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 5 4 4 3
Bezpečnostní situace

dobrá (v des.) 0 0 0 0

Bezpečnostní situace
špatná (v des.) -2,4 0 -76,5 -2,2

Španělsko 

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 5 7 7 4
Bezpečnostní situace

dobrá (v des.) 0 0 0 0

Bezpečnostní situace
špatná (v des.) -2,5 -19,1 0 -91,2

Turecko 
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Turecko bylo zmiňováno pouze v souvislosti se špatnou bezpečnostní situací. S nízkým 
věnovaným prostorem v roce 2012, který neporovnáváme s předchozími lety, nelze tedy 
ověřit. S výrazným věnovaným prostorem bylo zmiňováno v roce 2015, kdy došlo k poklesu 
návštěvnosti o tři procenta. Vzhledem k tomu, že s nezanedbatelným věnovaným prostorem 
bylo zmiňováno i v roce 2013, kdy návštěvnost o dvě procenta stoupla, nelze hypotézu 
potvrdit. 

Hypotézu nelze ověřit. 

Řecko 

Řecko nebylo ve sledovaném obsahu zmiňováno v souvislosti s bezpečností situací. 

Hypotézu nelze ověřit. 

 

Hypotéza 2 
Pokud je země zmiňována v souvislosti se zvyšováním cen, je méně navštěvována. Pokud 
je země zmiňována v souvislosti se snižováním cen, je více navštěvována. 

 

Tabulka 16 Ověření druhé hypotézy – Slovensko. 

Slovensko bylo zmiňováno pouze v souvislosti se snížením cen a to v roce 2014. Následující 
rok jeho návštěvnost stoupla o osm procent. 

Hypotéza potvrzena. 

 

Tabulka 17 Ověření druhé hypotézy – Bulharsko. 

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 13 12 12 20
Snížení cen (v des.) 0 0 62,7 0
Zvýšení cen (v des.) 0 0 0 0

Slovensko 

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 4 3 3 2
Snížení cen (v des.) 7,4 0 18,3 5,6
Zvýšení cen (v des.) 0 0 0 0

Bulharsko 
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Země byla zmiňována pouze v souvislosti se snížením cen, přesto její návštěvnost klesala. 

Hypotéza vyvrácena. 

 

Tabulka 18 Ověření druhé hypotézy – Egypt. 

Země byla zmiňována v souvislosti se snížením cen, přesto její návštěvnost klesala. 

Hypotéza vyvrácena. 

Španělsko 

Španělsko nebylo ve sledovaném obsahu zmiňováno v této souvislosti. 

Hypotézu nelze ověřit 

Turecko 

Turecko nebylo ve sledovaném obsahu zmiňováno v této souvislosti. 

Hypotézu nelze ověřit 

 

Tabulka 19 Ověření druhé hypotézy – Řecko. 

Řecko bylo zmiňováno v souvislosti se snížením cen v roce 2013. Oproti předchozímu roku 
jeho návštěvnost stoupla o jedno procento. 

Hypotéza potvrzena. 

  

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 6 3 3 2
Snížení cen (v des.) 486 0 0 0
Zvýšení cen (v des.) 0 0 0 0

Egypt 

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 7 8 8 6
Snížení cen (v des.) 0 188 0 0
Zvýšení cen (v des.) 0 0 0 0

Řecko 



 

28 
 

Hypotéza 3 
Pokud je země zmiňována v souvislosti s pozitivní zkušenosti turistů, je více 
navštěvována. Pokud je země zmiňována v souvislosti s negativní zkušenosti turistů,  
je méně navštěvována. 

 

Tabulka 20 Ověření třetí hypotézy – Slovensko. 

Slovensko bylo zmiňováno v souvislosti s pozitivní zkušeností turistů s klesajícím trendem 
v jednotlivých letech. Oproti roku 2012 jeho návštěvnost o jedno procento klesla, v dalším 
však nedošlo k výrazné změně a v roce 2015 vzrostla o osm procent. V souvislosti s negativní 
zkušeností turistů bylo zmiňováno velice kolísavě, návštěvnost země však také nekopíruje. 

Hypotéza vyvrácena. 

 

Tabulka 21 Ověření třetí hypotézy – Bulharsko. 

Bulharsko bylo zmiňováno v souvislosti s pozitivní zkušeností turistů v prvních dvou 
sledovaných letech, jeho návštěvnost však meziročně klesla a poté nebyla změněna. 
V souvislosti s negativní zkušeností bylo zmiňováno pouze v roce 2012, který 
neporovnáváme s předchozími lety, nelze tedy ověřit. 

Hypotéza vyvrácena. 

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 13 12 12 20
Pozitivní zkušenosti

turistů (v des.) 222,8 163 99,1 30,7

Negativní zkušenosti
turistů (v des.) -58,9 -4,3 0 -42,6

Slovensko 

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 4 3 3 2
Pozitivní zkušenosti

turistů (v des.) 80,9 43,8 0 0

Negativní zkušenosti
turistů (v des.) -14,2 0 0 0

Bulharsko 
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Tabulka 22 Ověření třetí hypotézy – Egypt. 

Egypt byl v souvislosti s pozitivní zkušeností turistů zmiňován v roce 2012, který 
neporovnáváme s předchozími lety, nelze tedy ověřit. Ze sledovaných roků však byl 
nejnavštěvovanější. Dále v roce 2013, kdy se oproti předchozímu roku jeho návštěvnost 
významně nezměnila. V souvislosti s negativní zkušeností byl zmíněn v roce 2013, kdy jeho 
návštěvnost o tři procenta klesla. 

Hypotéza potvrzena. 

 

Tabulka 23 Ověření třetí hypotézy – Španělsko. 

Španělsko bylo zmiňováno pouze v souvislosti s pozitivní zkušeností turistů. První tři roky 
s rostoucím trendem, jeho návštěvnost však klesla. 

Hypotéza vyvrácena. 

 

Tabulka 24 Ověření třetí hypotézy – Turecko. 

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 6 3 3 2
Pozitivní zkušenosti

turistů (v des.) 12,6 0 14,9 0

Negativní zkušenosti
turistů (v des.) 0 -2,8 0 0

Egypt 

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 5 4 4 3
Pozitivní zkušenosti

turistů (v des.) 11,2 45,4 113,3 60,4

Negativní zkušenosti
turistů (v des.) 0 0 0 0

Španělsko 

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 5 7 7 4
Pozitivní zkušenosti

turistů (v des.) 5,7 12,4 1,4 0

Negativní zkušenosti
turistů (v des.) 0 -24 0 0

Turecko 
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V souvislosti s pozitivní zkušeností turistů byla země zmiňována v prvních třech letech, kdy 
její návštěvnost stoupala. S negativní však v roce 2013 s větším věnovaným prostorem než 
zkušenost negativní, návštěvnost však i v tomto případě stoupla. 

Hypotéza vyvrácena. 

 

Tabulka 25 Ověření třetí hypotézy – Řecko. 

Země byla zmiňována pouze v souvislosti s pozitivní zkušeností turistů a to ve všech 
sledovaných letech s velice rozdílným věnovaným prostorem. V roce 2013 návštěvnost při 
vysokém věnovaném prostoru stoupla o jedno procento, v roce 2015 však při vysokém 
věnovaném prostoru klesla. 

Hypotéza vyvrácena. 

Hypotéza 4 
Pokud je země zmiňována v souvislosti s dobrou stabilitou státu, je více navštěvována. 
Pokud je země zmiňována v souvislosti s nestabilitou státu, je méně navštěvována. 

 

Tabulka 26 Ověření čtvrté hypotézy – Slovensko. 

V souvislosti se stabilitou státu bylo Slovensko zmiňováno v roce 2012, který neporovnáváme 
s předchozími lety, nelze tedy ověřit. Dále v roce 2014, kdy se jeho návštěvnost meziročně 
nezvýšila, v roce následujícím však stoupla o osm procent. V souvislosti s nestabilitou státu 
byla země zmiňována v roce 2012, který neporovnáváme s předchozími lety, v roce 
následujícím však klesla o jedno procento. 

Hypotéza potvrzena. 

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 7 8 8 6
Pozitivní zkušenosti

turistů (v des.) 74,9 148,9 18,7 120,1

Negativní zkušenosti
turistů (v des.) 0 0 0 0

Řecko 

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 13 12 12 20
Stabilita státu (v des.) 40,9 0 29,7 0
Nestabilita státu (v des.) -102,5 0 0 0

Slovensko 
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Bulharsko 

Země nebyla ve sledovaném obsahu zmiňována v této souvislosti. 

Hypotézu nelze ověřit 

 

Tabulka 27 Ověření čtvrté hypotézy – Egypt. 

Egypt byl ve sledovaném období zmiňován pouze v souvislosti s nestabilitou státu. V roce 
2013, kdy jeho návštěvnost meziročně klesla z 6 % na 3 %.  

Hypotéza potvrzena. 

 

Tabulka 28 Ověření čtvrté hypotézy – Španělsko. 

Španělsko bylo zmiňované v souvislosti s nestabilitou státu. Jeho návštěvnost ve sledovaných 
letech dvakrát poklesla. 

Hypotéza potvrzena. 

Turecko 

Země nebyla ve sledovaném obsahu zmiňována v této souvislosti. 

Hypotézu nelze ověřit. 

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 6 3 3 2
Stabilita státu (v des.) 0 0 0 0
Nestabilita státu (v des.) 89,9 -140,4 -16,1 0

Egypt 

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 5 4 4 3
Stabilita státu (v des.) 0 0 0 0
Nestabilita státu (v des.) -128,4 -42,2 -44 -33,9

Španělsko 
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Tabulka 29 Ověření čtvrté hypotézy – Řecko. 

Řecko bylo zmiňováno v souvislosti se stabilitou státu v roce 2014, kdy se jeho návštěvnost 
meziročně významně nezměnila a v roce 2015, kdy návštěvnost klesla o dvě procenta. 
V souvislosti s nestabilitou státu bylo zmiňováno v roce 2012, který nesledujeme, v roce 
následujícím však stoupla o jedno procento a to i v případě, že byla také zmiňována 
v souvislosti s nestabilitou státu. Dále bylo s nestabilitou státu zmiňováno v roce 2015 a jeho 
návštěvnost klesla o dvě procenta. V tomto případě není možné jednoznačně hypotézu 
potvrdit či vyvrátit. 

Hypotézu nelze ověřit. 

Hypotéza 5 
Pokud je země zmiňována v souvislosti s přítomností ilegálních migrantů, je méně 
navštěvována. Pokud je země zmiňována v souvislosti s nepřítomností ilegálních 
migrantů je více navštěvována. 

 

Tabulka 30 Ověření páté hypotézy – Slovensko. 

Slovensko bylo zmiňováno v roce 2015 v souvislosti s vyvrácením i potvrzením přítomnosti 
ilegálních migrantů. Větší prostor byl věnován potvrzení přítomnosti ilegálních migrantů. 
Návštěvnost země se přesto výrazně zvýšila. 

Hypotéza vyvrácena. 

Bulharsko 

Země nebyla ve sledovaném obsahu zmiňována v této souvislosti. 

Hypotézu nelze ověřit. 

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 7 8 8 6
Stabilita státu (v des.) 0 0 38 68
Nestabilita státu (v des.) -110 -40,3 0 -77,8

Řecko 

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 13 12 12 20
Vyvrácena přítomnost

ilegálních migrantů 0 0 0 12,5

Potvrzena přítomnost
ilegálních migrantů

(v des.)
0 0 0 -21,5

Slovensko 
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Tabulka 31 Ověření páté hypotézy – Egypt. 

Egypt byl zmiňován pouze v souvislosti s potvrzením přítomnosti ilegálních migrantů a to 
v roce 2014. Jeho návštěvnost se meziročně nezměnila. 

Hypotézu nelze ověřit. 

 

Tabulka 32 Ověření páté hypotézy – Španělsko. 

Španělsko bylo zmiňováno pouze v souvislosti s potvrzením přítomnosti ilegálních migrantů. 
Návštěvnost se meziročně snížila. 

Hypotéze potvrzena. 

 

Tabulka 33 Ověření páté hypotézy – Turecko. 

Turecko bylo zmiňováno pouze v souvislosti s potvrzením přítomnosti ilegálních migrantů a 
to v roce 2012, který neporovnáváme s předchozími lety. Dále v roce 2015, kdy jeho 
návštěvnost významně poklesla. 

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 6 3 3 2
Vyvrácena přítomnost

ilegálních migrantů 0 0 0 0

Potvrzena přítomnost
ilegálních migrantů

(v des.)
0 0 -3,6 0

Egypt 

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 5 4 4 3
Vyvrácena přítomnost

ilegálních migrantů 0 0 0 0

Potvrzena přítomnost
ilegálních migrantů

(v des.)
0 0 0 -13

Španělsko 

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 5 7 7 4
Vyvrácena přítomnost

ilegálních migrantů 0 0 0 0

Potvrzena přítomnost
ilegálních migrantů

(v des.)
-2,2 0 0 -78,3

Turecko 
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Hypotéza potvrzena. 

 

Tabulka 34 Ověření páté hypotézy – Řecko. 

Řecko bylo zmiňováno pouze v souvislosti s potvrzením přítomnosti ilegálních migrantů a to 
v roce 2012, který neporovnáváme s roky předchozími a poté v roce 2015, kdy jeho 
návštěvnost poklesla. 

Hypotéza potvrzena. 

  

2012 2013 2014 2015
Vývoj návštěvnosti v % 7 8 8 6
Vyvrácena přítomnost

ilegálních migrantů 0 0 0 0

Potvrzena přítomnost
ilegálních migrantů

(v des.)
-37,4 0 0 -210,7

Řecko 
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3.2.9 Závěr výzkumu  
Jelikož byla každá ze stanovených hypotéz ověřována na mediálním obsahu, týkající se šesti 
různých zemí, bylo nutné stanovit, v jakých případech bude hypotéza považována potvrzenou 
a v jakých za vyvrácenou. Pro účely tohoto výzkumu bylo stanoveno, že za potvrzení či 
vyvrácení hypotézy lze považovat, pokud se bude jednat o minimálně sedmdesát pět procent 
z hypotéz, které jsou potvrzeny či vyvráceny. Nebyly tedy započítány hypotézy, které se 
nepodařilo ověřit, což bylo většinou z důvodu nízkého výskytu sledovaného mediálního 
obsahu. 

V tabulce níže jsou znázorněno shrnutí jednotlivých hypotéz a jejich potvrzení či vyvrácení, 
dle popisu výše.  

  Hypotéza 
potvrzena  

Hypotéza 
vyvrácena 

Nelze 
ověřit 

H1 Pokud je země zmiňována v souvislosti se špatnou bezpečností situací, 
je méně navštěvována. Pokud je země zmiňována v souvislosti s dobrou 
bezpečnostní situací, návštěvnost se zvýší. 

3× 0× 3× 

H2 Pokud je země zmiňována v souvislosti se zvyšováním cen, je méně 
navštěvována. Pokud je země zmiňována v souvislosti se snižováním 
cen, je více navštěvována. 

2x 2x  2 x 

H3 Pokud je země zmiňována v souvislosti s pozitivní zkušenosti turistů, je 
více navštěvována. Pokud je země zmiňována v souvislosti s negativní 
zkušenosti turistů, je méně navštěvována. 

1x 5x 0× 

H4 Pokud je země zmiňována v souvislosti s dobrou stabilitou státu, je více 
navštěvována. Pokud je země zmiňována v souvislosti s nestabilitou 
státu, je méně navštěvována. 

3× 0× 3× 

H5 Pokud je země zmiňována v souvislosti s přítomností ilegálních 
migrantů, je méně navštěvována. Pokud je země zmiňována 
v souvislosti s nepřítomností ilegálních migrantů, je více navštěvována. 

3× 1× 2× 

Tabulka 35 Ověření jednotlivých hypotéz.  

Hypotéza 1 byla ve třech sledovaných případech potvrzena a ve třech nebylo možné ji ověřit 
vzhledem ke zpracovanému mediálnímu obsahu. Hypotézu tedy považuji za potvrzenou.  

Hypotéza 2 byla dvakrát potvrzena, dvakrát vyvrácena a dvakrát nebylo možné ji ověřit 
vzhledem ke zpracovanému mediálnímu obsahu. Tuto hypotézu tedy nelze celkově ověřit.  

Hypotéza 3 byla potvrzena pouze v jednom případě a v pěti zbylých byla vyvrácena. 
Hypotézu tedy považuji za vyvrácenou. 

Hypotéza 4 byla třikrát potvrzena a ve třech případech ji nebylo možné ověřit vzhledem ke 
zpracovanému mediálnímu obsahu. Hypotézu tedy považuji za potvrzenou. 

Hypotéza 5 byla třikrát potvrzena, jednou vyvrácena a ve dvou případech nebylo možné ji 
ověřit vzhledem ke zpracovanému mediálnímu obsahu. Tuto hypotézu tedy nelze celkově 
považovat ani za potvrzenou, ani za vyvrácenou. 
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Dle výsledků provedeného výzkumu mají tedy vliv na příjezdový cestovní ruch dané země 
zmínky o bezpečnostní situaci země a stabilitě státu.  

Pokud se podíváme na prostor, který je těmto tématům věnován zjistíme, že stabilitě státu je 
věnován ze sledovaných témat druhý nejvyšší prostor a bezpečnostní situaci třetí největší 
prostor. Oproti zkušenostem turistům je však bezpečnostní situaci věnována pouze cca 
polovina prostoru. Dle provedené kvantitativní analýzy však zmínky o zkušenosti turistů 
nemají vliv na návštěvnost země zahraničními turisty.  

Sledované téma Věnovaný prostor v počtu slov 

Bezpečnostní situace 7 093 

Výkyv cen 1 614 

Zkušenosti turistů  14 324 

Stabilita státu  10 459 

Přítomnost ilegálních migrantů  3 792 

Tabulka 36 Prostor věnovaný jednotlivým tématům.  

Dalším zajímavým zjištěním je nízký prostor, který je věnován výkyvům cen, přičemž je tento 
faktor samotnými turisty uváděn jako třetí nejdůležitější po dobré bezpečnostní situaci a 
přírodních a kulturních památkách. Výkyv cen neměl dle provedené analýzy vliv na 
návštěvnost daných zemí, jedním z důvodů však mohl být nízký prostor tématu věnovaný. 

 
Obr. 5 Důležitost faktorů ovlivňující výběr destinace dovolené 
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4 ZÁVĚR 
Pomocí provedené analýzy se povedlo potvrdit či vyvrátit pouze tři z pěti stanovených 
hypotéz, což může být z důvodu nízkého výskytu stanovených témat ve sledovaném 
mediálním obsahu. Pro ověření zbylých dvou hypotéz by bylo třeba obsáhlejší kvantitativní 
obsahové analýzy, což pro účely bakalářské práce nebylo kapacitně možné. 

Hlavními závěry práce je potvrzení dvou hypotéz a to těch, že na návštěvnost dané země 
mohou mít vliv zmínky o bezpečnostní situaci v zemi a stabilitě státu. A vyvrácení hypotézy, 
že vliv mají i zmínky o pozitivní, respektive negativní, zkušenosti turistů z návštěvy země, 
což dokládá i provedené dotazníkové šetření, kdy respondenti řadili tento faktor v důležitosti 
až na páté místo ze sedmi. Tomuto faktoru bylo na druhou stranu věnováno nejvíce 
mediálního prostoru.  

Uvedená zjištění by mohla být mimo jiné jedním z vodítek pro objekty působící v oblasti 
marketingu a public relations cestovního ruchu, kterým tématům je vhodné se v komunikaci 
více věnovat. Více mediálního prostoru by dle řazení důležitosti faktorů, které vzešly 
z dotazníkového šetření, mohlo být věnováno například otázce cen, kterým byl věnován 
mediální prostor nízký, což může být důvodem vyvrácení hypotézy týkající se tohoto tématu. 
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