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Abstrakt
Bakalářská práce Předpojatost českých médií na příkladu obrazu Radovana Krejčíře
a jeho aktivit v soudobém tisku zkoumá, jak vybraná média informovala o událostech
během útěku Radovana Krejčíře z území České republiky v roce 2005. Provedená
kvantitativní analýza má za cíl odhalit možné novinářské prostředky a pracovní
postupy, které by mohly v konečném důsledku působit na veřejnost předpojatě.
Teoretická část práce se zabývá rozborem termínu předpojatost a vymezuje další
termíny obsažené v práci. Rovněž jsou zde představeny teoretické koncepty druhů
předpojatosti a je vymezen zkoumaný obsah. Praktická část práce čerpá z informace ze
sledovaných periodik ve stanoveném období a klade důraz na následnou komparaci
analyzovaných dat. Hlavním cílem práce je získání informací o tom, jak dobová média
pracovala s informacemi a potvrdit či vyvrátit možnou obsaženou předpojatost.

Abstract
Bachelor thesis Bias of Czech media: the image of Radovan Krejčíř and his activities in
the contemporary press analyzes how chosen media informed about events during the
escape of Radovan Krejčíř from the Czech Republic in 2005. The quantitative analysis
aims to reveal potential journalism methods and working procedures, that could cause,
at the end, bias on public. Theoretical part of these thesis focuses on defining the term
bias and specifies defined terms, which this study contains. Theoretical concepts kinds

of bias are introduced and monitored press is defined. Practical part of this study draws
information form monitored periodicals in defined time table and emphasizes on
following comparation of analyzed data. The main aim of this study is to find out, how
media worked with information and confirm or refute potential bias.
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Úvod
„Bias is often said to “be in the eye of the beholder.” There is some truth to the fact
that the psychological phenomenon of “selective perception” leads to “cognitive
dissonance” when we are exposed to views very different from our own. But the reality
of bias is a much broader and systemic problem when analyzing media, especially given
the potential harm.“
Richard Alan Nelson: Tracking Propaganda to the Source: Tools for Analyzing Media
Bias

Cílem práce je systematickým výzkumem analyzovat obsahy seriózního tisku a sběrem
relevantních dat zajistit dostatek informací, které by jako celek mohly sloužit k určení
tendencí jednotlivých periodik v informování o zločinném působení Radovana Krejčíře
v době jeho útěku během zatýkání policí a poté úniku mimo území České republiky.
Předpojatost tisku je obecně nejen na našem území vnímána především v negativních
konotacích.1 Soustavné seskupení určitých lingvistických a sémiotických znaků však
může způsobit jiné vyznění podávané informace. Zaměření na jednotlivá periodika
metodou komparativní analýzy pak může pomoci objevit ty znaky, které mohou jako
celek ovlivňovat vnímání konzumenta médií a změnit jeho postoj k problematice
Krejčíře.
Důvodem výběru tohoto konkrétního tématu je subjektivní podezření, že i přes dostupné
informace o Radovanu Krejčířovi není širokou veřejností vnímán výhradně negativně.
Dokonce se domnívám, že postava Radovana Krejčíře vykazuje hrdinské rysy a jeho
jméno je v souvislosti s jeho útěkem jistým synonymem pro neschopnost justičního
systému v České republice, konkrétně především Policie České republiky, které utekl
těsně po zatčení v jeho domě v Černošické vile. I proto práce v praktické části
prezentuje srovnání důvěry v policii a justiční systém před vypuknutím této kauzy,
v jejím průběhu i po ní. Pro sledování vybraného období, především pro rok 2005, je
charakteristická nestabilita na politické scéně a nejistá vláda Jiřího Paroubka.2

1

Předpojatost (bias) v obsahu zprávy se zpravidla rozumí zkreslení reality, negativní zobrazování nejrůznějších
menšin, přehlížení či nesprávná interpretace role žen ve společnosti nebo preferování určité politické strany či
filozofie. Zdroj: Média a společnost s.131
2

Výzkum veřejného mínění, důvěra ve vládu
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a1105/f9/100493s_pv50613.pdf
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V praktické části práce je oproti počátečním tezím přidána kapitola o možném zneužití
kauzy k posílení politického vlivu. Práce zkoumá vývoj stranických preferencí během
exponovaných dnů kauzy a analyzuje jejich možný přímý vliv na veřejné mínění
obyvatelstva a celkovou náladu ve veřejném prostoru. Vzhledem k tomu, že veřejnost
v době těchto událostí (červen, rok 2005) čerpala informace převážně z tištěných
periodik (v posledním čtvrtletí roku 2004 bylo k vysokorychlostnímu internetu
připojeno pouze pět procent domácností v České republice),3 jsem se rozhodl
analyzovat právě tento typ média.
Bakalářská práce se zaměřuje na odlišnosti nejen v obsahovém sdělení zpráv
referujících o Krejčířovi, ale i na další znaky, jako jsou doprovodné fotografie,
formulace titulků a prostor na titulních stranách deníků. Závěry práce ukazují mimo jiné
na možné prostředky, které napomáhají tomu, že je Krejčíř nejen v mých očích vnímám
jako „hrdina“ ve výše popsaném slova smyslu. Krejčíř je podezřelý z přípravy vraždy
celníka, mnoha podvodů, krácení daně, nedovoleného ozbrojování, podílnictví a dalších
závažných zločinů. Považuji za fascinující, jak člověk podezřelý ze spáchání tolika
závažných zločinů může být vnímán, byť jen malou částí veřejnosti, pozitivně
a v některých lidech dokonce vyvolávat soucit.
Jediný možný vhled do celé kauzy Krejčíře nabízejí veřejnosti masová média, v tehdejší
době především tisk. Vymezení sledovaného období je jeden kalendářní měsíc před
samotným útěkem až do Krejčířova prvního výskytu v Jihoafrické republice. Toto
období považuji za zásadní v kontextu formování obecného průměrného názoru občana
České republiky. V tomto období se uskutečnily stěžejní události, o nichž média
informovala, a veřejnost tak měla možnost si vytvořit názor na osobnost Krejčíře a na
kauzu jako celek. O Krejčířovi není ve sledovaných periodicích před jeho útěkem jediná
zmínka, lze tedy tvrdit, že předmětem zájmu se Krejčíř stává až po útěku z Černošic,

„V naší zemi výrazně převažuje nespokojenost s politickou situací nad spokojeností. Nespokojena
s politickou situací naší země je polovina českých občanů (50 %) a necelá třetina se cítí ani spokojena, ani
nespokojena (31 %). Spokojenost se současnou politickou situací České republiky vyjádřilo 16 %
dotázaných.“
3

Zdroj: Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2004, ČSÚ
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který mimo jiné znamenal konec tehdejšího policejního prezidenta a dodnes vyvolává
kontroverzní ohlasy. Druhá kapitola pojednává o analyzovaných médiích, ve zkratce je
popsána tehdejší majetnická struktura a popsán styl tvorby obsahu periodik se
zaměřením na možné vnější a vnitřní vlivy, které mohou afektovat obsah. Samotná
analýza je pouhým nástrojem zjištění možných datových znaků, které se mohou podílet
na ovlivnění veřejného mínění a působit předpojatě na konzumenty sdělení.
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1. Teoretická část
1.1

Termín předpojatost

Předpojatostí se zabývají skupiny odborníků po celém světě. V prvopočátcích zkoumání
vlivu médií se nejedná o zkoumání předpojatosti v pravém slova smyslu, ale autoři
odborných publikací se pozastavují nad možným propagandistickým vlivem na tehdy
vycházející periodika. Anglický básník a polemik John Milton byl jedním z prvních,
kdo se ve svých dílech zmiňoval o svobodě slova a svobodě tisku. Již v první polovině
17. století tím naznačil možný obsah předpojatosti v literární tvorbě a později
v masmédiích. V tištené verzi projevu, adresované přímo anglickému parlamentu,
popisuje principy svobody slova, podle kterých vznikaly základy pro moderní
žurnalistiku. Text byl mezi veřejnosti distribuován jako pamflet 4 a měl za cíl oslovit
širokou veřejnost. Způsob distribuce textu byl zvolen záměrně, aby se vzepřel tehdejším
cenzurovaným komunikačním kanálům a poukázal na jejich nedostatky.
Od počátku knihtisku, který se datuje do poloviny patnáctého století, se předpojatost
stává

termínem

politickým

a

tím

zůstává

s

různými

proměnami

dodnes.

Nejdiskutovanější tři formy předpojatosti definuje ve své odborné publikaci Media bias
in presidential elections a meta-analysis dvojice amerických profesorů5 a mediálních
teoretiků D’Alessio a Allen. Na příkladu sběru dat během amerických prezidentských
voleb prakticky definují termín „předpojatost.” Vnímají ho jako zkreslování reality při
výběru zpráv a způsobu pokrývání jednotlivých událostí. Intenzita, směr a vnímání
předpojatosti se diametrálně liší v různých kulturách a každá země je ve smyslu
předpojatosti médií v zásadě unikátní. Je pochopitelné, že míra cenzury a předpojatosti
je zcela zásadně odlišná v totalitních režimech, například v Severní Koreji nebo
v Barmě.6
Obecné rozdělení druhů předpojatosti se vymezuje do několika termínů. Prvním z nich
je coverage bias, kdy předpojatost vzniká tím, že se médium dané události či kauze
4

Hanopis – zdroj: Slovník cizích slov
D'ALESSIO a ALLEN. Media bias in presidential elections: a meta-analysis: Journal of
Communication. 2000. ISSN 1460-2466.
6
"10 Most Censored Countries", Committee to Protect Journalists, 2 May 2006
5
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věnuje vice či méně, tím pádem přímo úměrně zvyšuje nebo naopak snižuje veřejný
zájem o tuto událost či kauzu. V překladu lze tento termín vyložit jako předpojatost
v zájmu o událost. Dalším druhem předpojatosti je tzv. gatekeeping bias. Předpojatost je
v tomto případě založena na výběru a „propustnosti” informace skrze redakční složku
médií. Médium záměrně ovlivňuje proces vpouštění informací do veřejného prostoru,
rozhoduje, kterým zprávám se bude věnovat a s jakou intenzitou, nebo naopak které
události vůbec do pomyslné brány vůbec nepustí. Tím se dopouští předpojatosti
gatekeepingem, kterou lze volně přeložit jako předpojatost při výběru zpráv. Pojem
„gatekeeping“7 je v mediálních studií zcela zásadním termínem a hraje naprosto zásadní
roli i v souvislosti s předpojatostí. V neposlední řadě teoretici rozlišují tzv. statement
bias, u něhož se předpojatost projevuje v zaujatém stanovisku média na událost či
kauzu. Probíhá zde myšlenková náklonnost na předem vybranou stranu, čímž obvykle
druhá strana trpí. Zpravodajství by mělo být dle etického kodexu Syndikátu novinářů
nestranné, pravdivé a mělo by přinášet nezkreslené informace.8 A právě díky statement
bias médium zaujímá již předem dohodnuté stanovisko, čímž může zásadně zkreslovat
podávané informace.
Výše uvedené základní rozdělení termínu předpojatosti vytváří další termíny, pomocí
nichž je v dnešní době na předpojatost v médiích nahlíženo a podle kterých je míra
předpojatosti hodnocena a měřena. Autoři tohoto rozdělení sledovali prezidentské
kampaně ve Spojených státech amerických od roku 1948 v televizním vysílání
amerických zpravodajských televizí, v amerických novinách a časopisech. I přesto, že
výzkum pochází ze zámoří, lze ho aplikovat na předpojatost prakticky kdekoliv na světě
a na kterýkoliv typ média. Příkladem může být provedená akademické práce Vybrané
kauzy tretej Mečiarovej vlády a "bias" v spravodajstve Slovenskej televízie.9
Další rozdělení, které se v okruzích mediálních teorie rozlišuje, zahrnuje specifické typy
předpojatosti definované především podle druhů účinků (záměrných i nezáměrných),10

7

Pojem vytvořil sociální psycholog Kurt Lewin, který zkoumal, co lidi motivuje k nákupu určitého zboží.
V oblasti mediálních studií termín poprvé použil David Manning White (50. léta 20. století). White
zkoumal na americkém středozápadu, jak editoři vybírají zprávy do zpravodajství. Zkoumal, zda novináři
jednají promyšleně nebo intuitivně – Trampota, Sociologie zpravodajství
8
Etický kodex, Syndikát novinářů
9
PAUKOVÁ, Mgr. Kristina. Vybrané kauzy tretej Mečiarovej vlády a "bias" v spravodajstve Slovenskej
televízie. 2012. Diplomová práce. Fakulta sociálních věd (FSV). Vedoucí práce PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
10
McQuail, Denis (2010). McQuail's mass communication theory. London: SAGE Publications. p. 458.
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jimiž působí na veřejnost. Těchto druhů předpojatosti existuje mnoho a níže je stručný
popis alespoň těch nejobvyklejších a nejčastěji se vyskytujících.
Jedním z nejčastějších druhů sekundárního rozdělení dopadů předpojatosti je tzv.
advertising bias, tedy předpojatost, která umožňuje přinášení informací za účelem
propagace něčeho, co má generovat původci předpojatosti zisk. Volně lze přeložit jako
reklamní předpojatost. Dalším druhem předpojatosti, který se v médiích vyskytuje, je
korporátní předpojatost. Jak napovídá název tohoto druhu předpojatosti, jeho
praktikování zvýhodňuje v jakémkoliv směru korporátní společnosti. Dalším
standardním druhem předpojatosti, k jejíž realizaci dochází často i nevědomky, je tzv.
mainstream bias, tedy předpojatost, která se děje tím, že média se chovají podobně
a vytváří obsah, který je tvořen hlavním proudem (mainstream) toku informací.
Senzační předpojatost je druh zkreslení informace způsobený snahou o to být co
nejzajímavější. Příkladem může být havárie dopravních prostředků. Senzační
předpojatost zapříčiní, že banální havárii letadla bude přikládána mnohem vyšší
důležitost než vážnější nehodě automobilu, protože pád letadla může působit zajímavěji
a atraktivněji pro konzumenty mediálního obsahu. Strukturální předpojatost souvisí
s výše popsaným termínem statement bias. Ke zkreslení v jejím případě dojde tím, že
mediální produkce, která se dopouští tohoto typu předpojatosti, má strukturu
neumožňující některé pracovní postupy, a podávané informace jsou tak zkresleny.
Příkladem může být opět nehoda dopravního prostředku. Vzhledem k tomu, že struktura
média neumožňuje realizovat výjezd k nehodě, může chybět obrazová informace
a médium je odkázáno pouze na externí informační zdroj.
Výše popsané formy předpojatosti médií patří mezi nejčastější druhy dělení
předpojatosti, které mediální teoretici a mediální experti uznávají v dnešní době. Dále
jsou rozlišovány druhy předpojatostí na základě určité rasy, náboženství, věku, sexuální
orientace nebo etnické skupiny.11

11

D'ALESSIO a ALLEN. Media bias in presidential elections: a meta-analysis: Journal of
Communication. 2000. ISSN 1460-2466
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1.1.1 Rozdělní bias dle McQuaila
Další druh dělení nabízí práce Denise McQuaila12, jenž přebírá koncept Goldwina
z roku 1981, který rozlišuje čtyři formy bias na základě dvojdimenzionálního matrixu.
V něm se první dimenze zaměřuje na latentnost a druhá dimenze se soustřeďuje na
faktor záměrnosti – jestli je předpojatost výsledkem promyšlené politiky, nebo je
produktem podvědomých procesů. Alternativou k výše popsanému statement bias může
být McQuailův termín partisan bias, ve volném překladu angažovaná podpora, kde jde
o záměrné otevřené stranění jedné straně. Příkladem mohou být redakční komentáře,
které jsou vyjádřeny se subjektivním zabarvením a mohou odkazovat podporu určité
politické straně a v kontroverzních politických otázkách se názorově stavět na předem
určenou stranu.
Další formou záměrného skrytého stranění je propaganda bias. Opět, stejně jako
v případě angažované podpory, probíhá konání ve prospěch jedné strany. Obsažená
forma propagandy může být signifikantní na prezentovaných znacích, nebo podezřelou
juxtapozicí, kdy jsou propagandistickým tendencím přisuzovány pozitivní nebo
negativní kontexty. Třetí forma bias je dle McQuaila unwitting bias (nezáměrná
předpojatost). Předpojatost je v tomto druhu otevřená, ale nezáměrná. Jedná se
o produkt žurnalistické kultury a normalizovaných pracovních postupů novinářské
produkce (co je „zpráva“ a co příběh se zpravodajskou hodnotou). Čtvrtá forma je tzv.
ideological bias – ideologický bias. Ten je způsoben odchýlením a opakující se formou
od přesně vymezené nestrannosti a přesnosti při tvorbě novinářských textů se skrytou
nezáměrnou předpojatostí, která je obsažena ve zpravodajství. Příkladem může být
prezentace rozvojového světa, kde jsou zobrazovány země třetího světa selektivně jen
v případech humanitární katastrofy, vojenského konfliktu nebo jako potencionální cíl
dovolené. Tím se médium dopouští typické prezentace informací v charakteristické
ideologické formě.

12

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2007. 448 s. ISBN-978-80-

7367-338-3. S. 193
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1.1.2 Organizační vlivy na obsah
McQuailova teorie masové komunikace je základním rozdělením teoretického náhledu
na média a masovou komunikaci skrz ně zprostředkovanou. Mimo základního rozdělení
na sociálně vědní teorii, kulturální, normativní, provozní a intuitivní teorii se teorie
masové komunikace zaměřuje na organizační strukturu, jež přímo ovlivňuje mediované
obsahy. Podle teorie masové komunikace je třeba se zaměřit nejen na samotnou
mediální organizaci, ale také na vazby k jiným organizacím. Hlavní organizační vlivy
na obsah se dělí mezi dvě otázky. Jakou míru svobody má mediální organizace ve
vztahu k okolní společnosti a jak velká míra svobody je možná uvnitř samotné
organizace? Samotné vlivy na mediální obsah popsali Shoemaker a Reese následujícími
hypotézami: Masmédia odráží společenskou realitu (zrcadlo společnosti), obsah je
ovlivněn socializací a postoji mediálních pracovník (zaměření se na komunikátora),
obsah je ovlivněn mediálně-organizačními rutinami, obsah ovlivňují instituce a poslední
z hypotéz obsah je funkcí ideologických pozic a upevňuje status quo (hegemonický
přístup). Teorie popisuje také cíle mediálních organizací, které jsou rozlišovány mezi
utilitárními a normativními cíli. Utilitárním cílem organizace je vytvářet zboží či služby
a normativní cíl organizace je především podpora nebo uskutečňování určitých ideálů.
Tím, kdo by na tomto vztahu teoreticky vydělal, je obecná veřejnost.
Dalším vlivem, který je v dnešní ekonomické situaci zásadní pro tvorbu obsahů, je vliv
inzerentů. Přílišná blízkost medií a inzerentů neprospívá ani jednomu z nich. Obě strany
mohou ztratit důvěryhodnost a vliv, pokud dojde k podezření, že mezi nimi může
docházet k formě podjatosti. Tlaku inzerentů by podle McQuaila měla s největší
suverenitou odolat elitní média. Zdrojem vlivů na obsah mohou být rovněž vztahy
média k dalším institucím, jako jsou vlastníci, klienti a dodavatelé. V neposlední řadě
jsou to zájmové a nátlakové skupiny, které vznikly přímo za účelem ovlivňovat činnost
médií a zejména vymezovat mantinely pro to, co média smějí publikovat. Zpravidla se
jedná o profesní, politická a velmi často také o náboženská uskupení. Snaha o ovlivnění
činnosti probíhá nejčastěji se související morálkou, domnělou politickou předpojatostí
a také v problematice zastoupení menšin. Média jsou též méně otevřená vnějším tlakům
výše popsaného druhu v oblasti tvrdých zpráv. Ve vlivech na obsah má zastoupení také
vztah média k publiku. Hrát roli může nepřátelský postoj vůči publiku, alternativní
pohled, izolace a nejistota. Neméně důležitým faktorem může být i představa o publiku,
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podle níž novinář píše hlavně pro sebe, pro své vedoucí a pro jiné novináře.
Konzumenti obsahu jsou pro něj pouhým divákem, který „tleská“ ale není s autorem
v interakci. Mediální organizace jsou v mnohém podobné formálním organizacím
a mají i podobnou ekonomickou logiku. Existují však pro ně specifické rysy pramenící
z veřejné úlohy, kterou mají plnit.

1.2 Měření míry předpojatosti a obranné mechanismy
Studiem předpojatosti a především studiem možností, jak předpojatost měřit a hodnotit,
se zabývá americký mediální teoretik a antropolog Richard Alan Nelson. Ve své
odborné studii13 uvádí několik metod, jimiž se tato práce inspiruje a přebírá právě tyto
metodologické postupy. Nelson jmenuje ve svém výzkumu celkem dvanáct metod,
nicméně pro účely této práce je důležité přiblížit pouze několik z nich. První je
porovnávání poměru negativních a pozitivních zpráv v rámci daného periodika. Další
metoda je zaměření se na osobnost autora článků. Konkrétně jde o zkoumání jeho
politických názorů v kontextu s jeho náplní práce a autorskou činností v rámci média.
Jednou z dalších metod, která je v této práci také použita, je míra používání tzv.
privilegovaných hlasů – za ty Nelson považuje experty, tiskové mluvčí a publicisty
a následné srovnání s názory systémově se nehodícími do koncepce média.
Dále se studie o podjatosti samotných novinářů snaží zkoumat jejich soukromé politické
názory, analyzovat jejich finanční příjmy (s ohledem na možné příjmy od subjektů,
o nichž autor píše) a dále poukazuje na demografii činnosti a předchozí pracovní
zkušenosti novináře. Ve sledovaném období bylo poměrně složité zachycovat míru
předpojatosti, neboť systémy fungující v dnešní době před dvanácti lety ještě nebyly
k dispozici. Aktuálně pracují automaticky a na našem území i mimo něj existuje velké
množství webových serverů, které kontrolují právě možnou míru předpojatosti.
V zahraničí se pro tyto skupiny dohlížející na předpojatost využívá termín watchdog
groups14 (skupiny hlídacích psů). Ty mají za úkol fakticky kontrolovat uveřejňované
informace a pomocí prvků investigativní žurnalistiky dohlížet na korektnost mediální
13

Richard Alan Nelson's (2004) Tracking Propaganda to the Source: Tools for Analyzing Media Bias

14

Brunetti, Weder (2003): Journal of Public Economics 87 (2003) 1801–1824, Mainz
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produkce.15 V současné době je to na našem území například server Demagog.cz 16 nebo
server s příznačným názvem Hlidacipes.org,17 které výše uvedenou funkcí hlídacího psa
plní.

1.3 Související termíny

S analyzovaným termínem souvisí i další pojmy mediální teoretiky, které vycházejí
z podstaty předpojatosti. Pro úplnost práce považuji za důležité tyto termíny
připomenout, krátce je vysvětlit a uvést je do vztahu s analyzovaným termínem –
předpojatostí. Prvním a nejdůležitějším je pojem agenda setting – nastolování agendy,
určování témat. Obecně platí že nastolování témat je model procesu prosazování
určitých témat do veřejného diskurzu. Dělí se na agendu veřejnou, politickou
a mediální. V rámci této práce však budeme pracovat pouze s agendou mediální. Jedná
se o hypotézu o vlivu účinku médií na myšlení, podle níž jsou média schopna (záměrně
i nezáměrně) přidělovat určitou mírů důležitosti jednotlivým událostem a určovat pořadí
jednotlivých zpráv. Tímto konáním mohou média upravovat myšlení a dění ve veřejném
prostoru. S daným modelem souvisí účinky médií, které jsou v dnešní době velmi
snadno měřitelné a podle mediálního teoretika Denise McQuaila se dělí na plánované
a neplánované.18 Gatekeeping je dalším z termínů, jenž velmi úzce souvisí
s předpojatostí a s výše popsaným modelem nastolování témat (agenda setting).
V principu gatekeepingu, tedy vymezování hranic množství informací distribuovaných
v procesu masové komunikace, lze najít mnoho společných rysů. Praktikováním
gatekeepingu vzniká výše popsaný coverage bias, tedy míra pokrývání události.
Na konečných účincích mediálních obsahů se dále podílejí tři základní faktory: stav
společnosti samé, rozvoj médií a rozvoj poznání společnosti a uvažování o ní.19 Na tom,
jaké informace se skrze mediální síť dostanou až do veřejného prostoru, se podílí nejen
výše popsané praktiky, ale i další vlivy.20 Za prvé je to odraz postojů výrobců samých,
15

Zdroj: Coronel, S. S. (2008): The Media as Watchdog, Harvard.
www.demagog.cz
17
www.hlidacipes.org
18
McQuail, Denis (2010). McQuail's mass communication theory. London: SAGE Publications. p. 458
19
JIRÁK, KOPPLOVÁ, Média a společnost, s.154
20
CROTEAU, HOYNES, Media/Society: Industries, Images, and Audiences
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preference publika, odraz postojů společnosti jako celku, zdroj zamýšleného vlivu na
publikum a uzavřené entity.21 Tyto s prací související termíny považuji za důležité
vysvětlit definovat je a uvést do souvislostí, protože jsou úzce spojeny s předpojatostí,
kterou práce analyzuje v praktické části. Termíny se vyskytují v závěrečném souhrnu
práce a ve vyhodnocování stanovených hypotéz.

1.4 Vymezení zpracovávaného materiálu – anotace o sledovaných
periodicích, majetnická struktura
Původní myšlenka byla srovnat a najít zásadní rozdíly, které by přinesla komparace
seriózního22 a bulvárního tisku. Nicméně po rychlém průzkumu jednotlivých bulvárních
periodik autor práce od této myšlenky upustil neboť kvalita obsahů a informační
hodnota vytvořeného obsahu právě v bulvárních periodicích se neslučuje s etikou
novinářské práce a v mnoha případech s novinářským kodexem. Míra předpojatosti je
měřitelná na příkladu obrazu Radovana Krejčíře zvolenou kvantitativní metodou
a zaměřuje se na hledání prvků předpojatosti. Konkrétněji má primárně za cíl odhalit
možnou míru statement bias. Pořadí jednotlivých deníků v této kapitole i v praktické
části je zcela náhodné, určené losem, který provedl autor práce.

1.4.1 Analyzované deníky
Lidové noviny, 18. května 2005–22. dubna 2007
Hospodářské noviny, 18. května 2005–22. dubna 2007
Mladá Fronta Dnes, 18. května 2005–22. dubna 2007
Deník Právo, 18. května 2005–22. dubna 2007
Všechny analyzované deníky fungují a v době analýzy rovněž fungovaly v duálním
prostoru médií. Konkrétní vybrané zkoumané deníky stojí v tomto systému na straně
komerčních médií, to znamená že fungují za účelem generování zisku.
21

22

Podstata dané věci – Slovník cizích slov
http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data
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Lidové noviny
Lidové noviny (LN) jsou tradiční list, jenž v různých formách figuruje na území České
Republiky již od roku 1893, kdy byl založen novinářem a politikem Adolfem
Stránským v Brně. Ve sledovaném období byl list zaměřen na pokrývaní
celorepublikového dění v konzervativní formě se snahou o seriózní podání informací.
Ve vymezeném období byl šéfredaktorem Veslin Vačkov.23 Majitelem listu byl
německý mediální holding Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft
mbHV. V roce 2013 list koupila mediální skupinu MAFRA, spadající pod holding
Agrofert.
Hospodářské noviny
Hospodářské noviny (HN) byly založeny v roce 1990. Po celou dobu svého chodu se
zaměřují na ekonomiku a politiku. Hospodářské noviny v současné době vydává
nakladatelství Economia a. s. jehož jediným vlastníkem je Zdeněk Bakala. V tehdejší
době primárně zpravodajsky pokrývaly ekonomické a politické dění na našem území.
V hlavní části vymezeného období drželo majoritní podíl v Economii německé
vydavatelství

ekonomického

a

odborného

tisku

Verlagsgruppe

Handelsblatt.

Šéfredaktorem v době analyzování byl Petr Šimůnek.24
Mladá Fronta Dnes
Deník, jehož historie sahá až do 50tých let dvacátého století. Tradiční periodikum
na české mediální scéně. V roce 1990 list přebírá skupina MAFRA, která jej
začíná vydávat v podobě, v níž ho ve vymezeném období sleduje bakalářská práce.
Deník je vnímán jako celoformátový semi-bulvár nebo popnoviny, což lze chápat jako
tiskovinu vyplňující prostor mezi bulvárním a seriózním tiskem. Od roku 1995 až
do roku 2013, kdy přešla, stejně jako Lidové noviny, do holdingu Agrofert, Mladou
Frontu Dnes (MFD) vlastnila německá mediální skupina Rheinisch-Bergische

23
24

2000 - 2009
http://www.mediar.cz/byvaly-sefredaktor-hn-petr-simunek-odchazi-z-economie/

24
Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH. (RBDV). Šéfredaktory byli v době sledování
Pavel Šafr25 a Robert Čásenský.26
Právo
Do roku 1990 komunistický list s názvem Rudé Právo a také ústřední tiskový orgán
KSČ. V dnešní době a stejně tak i v době zkoumání už jen s názvem Právo. Celostátní
deník, jenž se politicky profiluje jako levicový, vychází pod nakladatelstvím Borgis.
Šéfredaktorem je v době vzniku této práce Zdeněk Porybný, a to již od roku 1989. To
z něj činí nejdéle sloužícího šéfredaktora v porevoluční době.

1.4.2 Přehled nákladů jednotlivých listů
Pro ilustraci dosahu sledovaných periodik přikládám přehled prodaných nákladů
jednotlivých periodik v červnu roku 2005, kdy bylo celé mediální pokrývání kauzy
„Krejčíř“ odstartováno. Viz GRAF 1.

Průměrný denní prodaný náklad červen 2005 (GRAF 1)
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Zdroj: Kancelář ověřování nákladu tisku
26

Právo

25
Z grafu je zřejmé, že Mladá Fronta Dnes měla více než dvojnásobnou průměrnou denní
prodejnost svých výtisků než Lidové noviny a Hospodářské noviny dohromady. Právo
je ze sledovaných periodik na druhém místě za Mladou Frontou Dnes s celkovým
průměrem 169 021 prodaných výtisků za den (k červnu roku 2005, tedy na počátků
kauzy „Krejčíř“).

1.5 Časová osa sledovaných událostí

1.6 Novinářská etika
Další kapitola v souvislosti s touto prací je otázka novinářské etiky. Periodika na české
mediální scéně jsou, na rozdíl od médií v nedemokratických společnostech, kde
neexistují žádné regulační systémy, chráněna a sdružena syndikátem novinářů. Nejinak
tomu bylo také v době, kterou sleduje a analyzuje tato práce. Etický kodex syndikátu
novinářů je usnesení již z roku 1994. Obsahuje mimo jiné tento výrok: „Kodexy chování
novinářů, které byly přijaty v řadě evropských demokratických zemí, se snaží různým
způsobem sladit práva a svobody novinářů s právy a svobodami občanů tak, aby se
nedostávaly do konfliktu, a stanovit odpovědnost novinářů za jejich činnost.”28
Etický kodex novináře, který vypracoval Syndikát novinářů, kromě jiného též
stanovuje, že občané mají právo na včasné, pravdivé a nezkreslené informace. Další
28

Etický kodex, Syndikát novinářů
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problémy související s informacemi a s etikou jsou následující: Osobní angažovanost
žurnalisty v případu, vyváženost informací, účelová manipulace se získanými materiály,
informování o extremismu, plagiátorství – převzetí cizích textů a vydávání pod vlastním
jménem. Tento případ přitom může nastat i v případě přebrání zpravodajských či
publicistických námětů bez uvedení média, který námět zpracovával jako první.29

1.7 Pozadí kauzy Krejčíř
Považuji za důležité v krátkosti připomenout i historické pozadí kauzy Radovana
Krejčíře a stručně tohoto „hlavního hrdinu“ představit. K tomuto úvodu do
problematiky analyzované kauzy využiji dostupné informace z tehdejších médií
i z později vydané literatury. Domnívám se, že vzhledem k povaze Mladé Fronty Dnes
(popnovin) bude intenzita informování nejvyšší z vybraných periodik. Roli může hrát
i angažovanost jednoho z tehdejších redaktorů – Jaroslava Kmenty.

Případem

Radovana Krejčíře se zabývá již od jeho počátku. Jeho úzká specializace a odbornost
v tomto případě může být jedním z faktorů, proč Mladá Fronta Dnes ve sledované době
vydávala větší množství informací a článků o tomto uprchlém podnikateli než ostatní
sledovaná periodika.

1.7.1 Radovan Krejčíř – profil
Radovan Krejčíř se narodil 4. listopadu 1968 v Českém Těšíně. Veřejností je titulován
jako bývalý vekslák, podnikatel a především zločinec. 18. června 2005 utekl ze země,
když ho policie přišla zatknout. Soud ho v nepřítomnosti odsoudil na deset a půl roků
vězení. Stát připravil na daních nejméně o půl miliardy korun. Policie ho ale podezřívá
z dalších mnohamiliardových úniků, které vznikly v obchodu s naftou a benzínem. Tyto
události vzbudily velký mediální zájem a osoba Radovana Krejčíře se významně
zmedializovala. Radovan Krejčíř je v současné době ve vězení v Jihoafrické republice.
Dostal trest na 35 let odnětí svobody a čeká na další soudní procesy.30

29
30

Etický kodex, Syndikát novinářů
Zdroj: www.kmenta.cz
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2. Praktická část
2.1 Metodologie sběru dat
Jako metodologii sběru dat jsem zvolil kvantitativní obsahovou analýzu s následnou
komparací mezi jednotlivými sledovanými periodiky. Vhodnou ji považuji především
s ohledem na objem dat, který bude analyzován Sběr dat bude probíhat analýzou vydání
sledovaných periodik. V první části teoretické práce bude probíhat zaměření na celkový
prostor v jednotlivých novinách. Proběhne celkový součet výskytů tématu Radovan
Krejčíř v kompletním období monitoringu se zaměřením na události bezprostředně po
útěku a události vedoucí k odvolání policejního ředitele (červen 2005). Celkové počty
článků v celé době sledování (18. května 2005–17. dubna 2007), v nichž se vyskytuje
Radovan Krejčíř by mohly napovědět, jak se lišil zájem jednotlivých médií o celou
kauzu. Graf s počtem výskytů v jednotlivých měsících bude charakterizovat odlišnosti,
které jednotlivé listy nabízely v celkovém srovnání. V exponovaných dnech celé kauzy
hodlám analyzovat titulní strany a pořadí článků v rámci denních vydání všech
sledovaných listů se snahou zaměřit se na jednotlivé doprovodné informace a další
sémiotické znaky, které mohou působit předpojatě – pomocí tohoto systému může práce
odhalit rutinu výše popsaného coverage bias (pokrývací předpojatosti), ale i statement
bias.
V neposlední řadě hodlám zjistit počet výpovědí lidí stojících stranou kauzy (mimo
Radovana Krejčíře, jeho právníky a členy jeho rodiny a vyjádření policie a justice) –
experty, politology, soudní znalce, komentátory a další z června 2005. Práce porovná
informace, které vyznívají ve prospěch Radovana Krejčíře a naopak proti Radovanu
Krejčířovi, stejně tak u policejního postupu v rámci kauzy. Jestliže metoda kvantity
zjistí zásadní odlišnosti v poštu těchto vyjádřeních z „externích úst,“ může to budit
podezření, že se sledovaný list dopouštěl předpojatosti. Podle mediálního teoretika
Johna Hartleyho existují privilegovaní jednotlivci, kteří dostávají v médiích větší
prostor než ostatní, hovoří o nich jako o tzv. accessed voices31 (volně lze přeložit jako
„hlasy s přístupem“). Cílem práce není za každou cenu najít jakékoliv podezření
31

JOE NICHOLAS AND JOHN PRICE. Advanced studies in media. Walton-on-Thames: Nelson, 1999.
Str. 99. ISBN 0174900473. 228 s.
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z předpojatosti, nevhodného nastolování témat, či snad propagandy nebo cenzury –
naopak by práce měla dokázat a poodhalit směřování analyzovaných periodik a zaměřit
se na jejich mediální rutiny a pracovní postupy a také změřit účinky na veřejnost a na
diskuzi ve veřejném prostoru.

2.2 Intenzita pokrývaní kauzy
První část praktické části poodhaluje, s jakou mírou intenzity se jednotlivá periodika
věnovala kauze „Krejčíř.“ Použitou proměnnou je v této analýze slovo „Krejčíř.“
Sledovaným subjektem jsou výše zmiňovaná periodika, která o Radovanu Krejčířovi
informovala. Tento konkrétní krok má za cíl zjistit, kolik informací propustí editoři,
potažmo šéfredaktor do veřejného prostoru. Metodika postupu spočívá v hledání zmínek
o Radovanu Krejčířovi v jakékoliv části jednotlivých vydání v celé době sledování, tedy
od května roku 2005 do dubna roku 2007. Do výsledků nebyly pochopitelně
započítávány shody jmen. Krejčíř je běžné české příjemní, které se vyskytuje poměrně
pravidelně ve světě sportu a kultury. Logickou dedukcí byly tyto shody eliminovány,
a nejsou do celkového přehledu započítány. Do výsledného datového souboru je
započítán počet jednotlivých článků, které jsou s kauzou Krejčíř spojeny. Definovaná
proměnná „Krejčíř“ je započítána pouze jednou i když nalezený článek obsahuje
proměnnou vícekrát. Výsledná data jsou tedy počty článků, které byly věnovány či
spojovány s Radovanem Krejčířem ve vymezeném období.
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Počet výskytů kauzy Krejčíř v níže uvedených listech
v jednotlivých měsících sledovaného období
měsíc

měsíc/rok

Lidové noviny

Hospodářské noviny

MF Dnes

Právo

0
24
5
10
14
18
8
13

0
64
43
22
47
65
35
45

0
39
19
21
47
49
32
34

10
13
9
1
9
6
11
3
7
4
9
6

43
34
25
28
35
25
32
18
23
20
37
14

44
26
23
18
26
22
10
13
10
17
8
9

8
2
3
14

24
21
19
28

20
20
22
21

2005
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

5/2005
6/2005
7/2005
8/2005
9/2005
10/2005
11/2005
12/2005

0
48
16
16
29
27
17
18
2006

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

1/2006
2/2006
3/2006
4/2006
5/2006
6/2006
7/2006
8/2006
9/2006
10/2006
11/2006
12/2006

18
19
16
9
13
4
5
5
5
5
13
8
2007

Leden
Únor
Březen
Duben

1/2007
2/2007
3/2007
3/2007

5
11
4
22

Celkový počet výskytů za celé období květen 2005–duben 2007
333

207

747

550

Viz GRAF 2. a GRAF 3
Data odhalují mimo jiné to, že vstup osoby Radovana Krejčíře do mediálního prostoru
vzniká samotným útěkem z Černošické vily, protože v prvním měsíci sledování, který
byl zvolen zcela záměrně právě proto, aby potvrdil tezi o tom, že mediální zrození
Radovana Krejčíře a jeho pomyslné vpochodování do známosti veřejnosti vzniká právě
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až útěkem z Černošické vily, potažmo z České republiky. Ve druhém sledovaném
měsíci data ukazují rapidní nárůst objemu informací o Radovanu Krejčířovi.
Hospodářské noviny a Lidové noviny v květnu 2005 dokonce dosahují svého
rekordního počtu zmínek od Krejčířově kauze. Na grafu číslo 1 lze vidět, že periodika
mají

podobný

zájem

s drobnými

odchylkami

v prvních

měsících

sledování

a v podobném režimu se nese i zbytek sledovaného období. Lze tedy tvrdit, že žádné ze
sledovaných periodik statisticky nevyčnívá ve smyslu, že by se Krejčířově kauze
nevěnovalo či naopak věnovalo přespříliš. Mladá Fronta Dnes vyčnívá počtem zmínek,
avšak data jsou konstantní a nenapovídají tomu, že by objem informací byl jakkoliv
podezřelý. Jediný údaj, který budí pozornost, je z listopadu 2006, kdy Mladá Fronta
Dnes zmiňuje Radovana Krejčíře hned v 37 případech, naproti tomu ostatní se kauze
věnují významně méně (LN – 13, HN – 9, Právo – 8).
Pochopitelný a předpokládaný je i fakt, že postupně bude zájem o kauzu opadat.
Exponované měsíce s vysokým zájmem a vlivem na obsah jsou bezprostředně po útěku
20. května 2005. Situace byla nejistá, důvěra v policii opadala a v důsledku kauzy se
snížila též důvěra ve vládní koalici. Odvolání policejního prezidenta bylo dle médií
zapříčiněno právě Krejčířovým rozporuplným útěkem. Veškeré následné dění spojené
s Krejčířem pochopitelně statisticky poznamenalo analýzu, i přesto že v některých
článcích Krejčíř přímo nefiguroval. Byl spojován a obviňován z mnoha změn na
politické scéně a v policii. I proto zmínky o něm nekončí bezprostředně po tom, co
uprchl a veřejnost ani média neměla informace, kde se nachází, a o novém vývoji útěku
Radovana Krejčíře nebylo co psát. Sledované období bylo nastaveno do počátku první
zmínky v médiích, že byl Krejčíř zatčen v Jihoafrické republice (viz časovou osu). Stalo
se tak v dubnu roku 2007, tedy v posledním měsíci sledování. Takto zásadní průlom
v celém průběhu kauzy na konci sledovaného období pochopitelně zvyšuje zájem médií
a z grafu vyplývá, že zájem, který prakticky celou dobu odpadal, na konci sledovaného
období opět významně roste. Z kapitoly o analyzovaných médiích vyplývá, že
Hospodářské noviny jsou zaměřeny především na ekonomiku a politiku. Kauza Krejčíř
má sice i politické dopady, ale počet zmínek v porovnání s ostatními periodiky, které
jsou celospolečensky zaměřené, dává smysl. Celkový počet 207 zmínek za 24 měsíců
sledování a 24 zmínek v květnu roku 2005 je v souladu s tezí, že se Hospodářské noviny
primárně zaměřují na ekonomiku a politiku.
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2.3 Faktor Jaroslava Kmenty v Mladé Frontě Dnes
V době sledování se nápadně vyskytují velké počty článků od tehdejšího redaktora
Mladé Fronty Dnes Jaroslava Kmenty. Celkový počet článků podepsaných Kmentou je
v době sledování 136, což představuje více než 18 % z celkové produkce MFD
o Radovanu Krejčířovi. Při bližším pohledu na Kmentovy články o Krejčířovi lze
usuzovat, že Kmenta témata nepřebíral od zpravodajských agentur, protože oproti
ostatním sledovaným periodikům přicházel s novými informacemi, které právě ostatní
sledovaná periodika ve velké míře citovala, a to hned v 56 případech. I přesto, že na
první pohled se číslo nemusí zdát jako vysoké, může být zcela zásadním, protože
nebývá obvyklé, že listy citují konkurenci a jmenovitě jednotlivé konkurenční
redaktory. Jaroslav Kmenta byl probírán ve sledovaných periodicích nejen jako autor
článků věnujících se sledovanému subjektu, ale i jako autor celé kauzy. Jiří Paroubek,
tehdejší předseda ČSSD, v projevu krátce po volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, které skončily historickým patem prohlásil:
„Ještě k těm lidem v těch médiích, kteří pracovali ve prospěch ODS: velice zjevně bych
jmenoval pana Kmentu. Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě
zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.”32
Tento výrok, za nějž se později Paroubek omluvil, zapříčinil zmiňování Kmenty
i v ostatních sledovaných listech. Jaroslav Kmenta je tedy nejen hlavním zdrojem
informací týkajících se Radovana Krejčíře v Mladé Frontě Dnes, ale je i nepřímo
aktérem celé kauzy, kdy jeho práci veřejně kritizuje tehdejší předseda vlády. Jaroslav
Kmenta byl zaměstnancem Mladé Fronty Dnes na pozici redaktora se zaměřením na
investigativní žurnalistiku 18 let.33 Po svém odchodu vydal v rozmezí let 2014–2016 tři
knihy, které vypráví příběh Radovana Krejčíře od jeho narození až do jeho zatčení
v Jihoafrické republice. I z tohoto faktu lze vyvozovat, že Kmenta byl Krejčířem
fascinován a byl jedním z hlavních zdrojů na mediální scéně v informování o Radovanu
Krejčířovi.34
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Kmenta se zabýval novinářsky a později i literárně také dalšími významnými osobnostmi českého
podsvětí, jakými jsou například František Mrázek, Tomáš Pitr nebo Vít Bárta
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2.4 Vývoj stranických preferencí během sledované doby
Vývoj analyzované kauzy má i politický podtext. Nad rámec předem stanovených tezí
považuji za nezbytné ukázat, jak se vyvíjely politické preference, které mohly souviset
s intenzitou mediálního pokrývání kauzy „Krejčíř“ ve sledovaných periodicích.
Tato část analýzy provádí komparaci vývoje stranických preferencí dle Centra pro
výzkum veřejného mínění (GRAF 3) v kontextu mediální intenzity pokrývání kauzy
Krejčíř (GRAF 1).

Stranické preference ve sledovaném
období roku 2005 v % (GRAF 3)
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Z grafu lze vyčíst, že přímo úměrně míře medializace kauzy „Krejčíř“ rostou
i preference ČSSD. Tehdejší premiér Jiří Paroubek vystupoval v médiích v souvislosti
s kauzou často a mnohokrát odsoudil práci policie a vyvodil důsledky odvoláním
tehdejšího policejního prezidenta. Jeden z článků v Hospodářských novinách ve
sledovaném období obhajuje stoupající popularitu Paroubka a vzestup stranických
preferencí následujícími slovy: „Paroubkovi se útok na oblibu a popularitu daří.
Ukázal to například tento týden, kdy několika větami přispěl k největší polistopadové
obměně policejního vedení. Po skandálu s uprchlým Radovanem Krejčířem rychle
přiměl k rezignaci policejního prezidenta Jiřího Koláře.“
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Na stranické preference a popularitu politiků pochopitelně má vliv mnoho faktorů
nicméně, přímá úměra s medializací kauzy je zajímavým ukazatelem dosahu účinku
médií.

2.5 Porovnání úvodních stran ve vybraných dnech kauzy
Úvodní strany jsou stěžejním faktorem ovlivňujícím úspěšnost prodeje novin. Titulní
strana má být nápadná a má za úkol potencionálního zákazníky zaujmout natolik, aby si
výtisk zakoupili. Je to také vcelku jednoduchý nástroj zjištění, jak velkou míru
důležitosti přikládají noviny jednotlivým událostem, a poměrně jednoduše lze vyčíst,
jakým směrem v informování se daný list ubírá. Komparací zvolených periodik dostává
práce statistický ucelený výstup, kterým lze specifikovat jednotlivé odlišnosti
v nahlížení na sledovanou kauzu.

2.6 Hodnotové a postojové preference v jednotlivých vydáních
2.6.1 Stanovené parametry identifikace bias

Zjišťování míry předpojatosti ve sledovaných periodicích bude probíhat na základně
analýzy jednotlivých vydání. Práce se bude fokusovat na statement bias a jeho projevy
analyzovat pomocí definice proměnných. Zaměření bude probíhat na hodnotové
a postojové preference periodik. Tyto preference lze vyložit pomocí zaměření se na
titulky článků týkajících se tématu, perexy jednotlivých článků a celkový zřejmý
zaujímaný postoj sledovaným deníkem. Pomocí proměnné „perex” bude práce také
hodnotit míru subjektivity. Články, které práce analyzuje, specifikuje graf počtu
výskytů kauzy Krejčíř v níže uvedených listech v jednotlivých měsících sledovaného
období, tedy článek obsahující slovo „Krejčíř.“ Vzhledem k objemu dat a celkovému
počtu vydaných článků35 v rámci předem stanoveného období je z kapitoly „Míra
pokrývání kauzy” zásadním měsícem květen roku 2005. V této době prosakuje kauza
Radovana Krejčíře do veřejného prostoru. Zároveň se vytváří obecné povědomí
35

Celkový počet vydaných článků všech periodik ve sledovaném období je 1837

34
o Radovanu Krejčířovi a taktéž vznikají stěžejní termíny pro účely zjištění možného
zkreslování či předpojatosti.

2.6.2 Seznam proměnných
POČET: počet článků v jednom denním vydání
STRANA: strana, na které se článek nachází
TITULEK: titulek článku – odkaz na zločinnou činnost Krejčíře (0) x titulek kritizující
justici a práci policie (1)
PEREX: – je v úvodu článku promítnut názor autora článku nebo postoj média s cílem
vyvolávání sugestivních pocitů ve čtenáři (ano x ne)
VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY – je použit v perexu nebo v titulku výrazný žurnalistický
lingvistický prostředek typu: blamáž, ostuda, šok, propadák aj. (ano – ne)
FOTOGRAFIE – u článku splňujícího podmínku „obsahuje slovo Krejčíř“ je fotografie
(ano – ne)
VÝPOVĚĎ – který externí hlas dostává prostor (novinář z jiného média, politik,
teoretik, publicista, advokát atd...)
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2.6.3 Přehled výstupů analýzy
Hospodářské noviny – přehled výstupů analýzy
Strana

Titulek

1. strana
- 3x
2. strana
- 3x
3. strana
- 5x
4. strana
- 6x
5. strana
- 3x
8. strana
- 2x
9. strana
- 1x

Proti policii 9
Proti
Krejčířovi - 5

Použití
výrazných Fotografie Výpovědi
slov
4x
24 - policejních
5 případů
12
subjektivní
reakcí
16 - politických
reakcí
5 - Krejčířův
advokát
Perex

6 - ostatní

Lidové noviny – přehled výstupů analýzy
Strana

Titulek

1. strana
- 9x

Proti policii
- 24
Proti
Krejčířovi 4

2. strana
- 2x
3. strana
- 9x
4. strana
- 4x
5. strana
- 5x
6. strana
- 2x
8. strana
- 1x

Použití
Perex
výrazných Fotografie Výpovědi
slov
9x
15 - policejních
10 případů
19
subjektivní
reakcí
25 - politických
reakcí
6 - Krejčířův
advokát
14 - publicista,
komentátor
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Mladá Fronta Dnes - přehled výstupů analýzy
Strana:

Titulek

1. strana
- 9x

Proti policii
- 22
Proti
Krejčířovi 6

2. strana
- 4x

Použití
Perex
výrazných Fotografie Výpovědi
slov
16x
12 - policejních
25 případů
35
subjektivní
reakcí
15 - politických
reakcí

3. strana
- 24x
4. strana
- 1x
5. strana
- 2x

0 - Krejčířův
advokát
3 - publicista,
komentátor
Ostatní - 3

6. strana
- 2x
7. strana
- 2x
Právo
Strana:

Titulek

1. strana
- 13x

Proti policii
- 17
Proti
Krejčířovi 11

2. strana
- 4x
3. strana
- 2x
4. strana
- 3x
5. strana
- 3x
6. strana
- 3x
8. strana
- 5x

Použití
výrazných Fotografie Výpovědi
slov
7x
28 - policejních
16 případů
27
subjektivní
reakcí
Perex

21 - politických
reakcí
4 - Krejčířův
advokát
8 - publicista,
komentátor, anketa
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2.7 Interpretace výsledků
Provedená analýza potvrzuje tezi o tom, že mediální zrod Krejčíře probíhá 20. května
roku 2005. Sledované listy věnují Krejčířově útěku své úvodní strany vydání
a pokračují v tom celý týden po útěku. Mladá Fronta Dnes články umisťuje na první tři
strany hned v 37 případech, Právo v devatenácti případech, Lidové noviny mají na
v prvních třech stranách během měsíce června dvacet článků a Hospodářské noviny
podle očekávání, vzhledem k povaze deníku, nejmenší počet výskytů na prvních třech
stranách s počtem jedenácti článků.
Zcela zásadní hodnoty přináší srovnání postojových preferencích v titulcích článků,
které uvozují atmosféru, v níž se uveřejňované informace nesou. Titulky jsou rozděleny
na dvojí zaměření. Jedno z nich poukazuje na neschopnost policie a justičního systému,
druhá měřená hodnota počítá články, které odsuzují Radovana Krejčíře a zmiňují ho
v negativních konotacích. Právě tato data mohou odhalit možný obsah statement bias
v komparaci s počtem výpovědí policejních složek. Jestliže periodikum referuje
o policii ve velkém množství negativně a zároveň neposkytne policejním složkám
dostatek prostoru pro vyjádření, lze to označit jako dopouštění se právě statement biasu.
Poměry mezi těmito daty jsou ve sledovaných listech následující: Hospodářské noviny
mají celkem 9 titulků, které vyznívají proti polici, zároveň na druhé straně nabízejí hned
24 reakcí policejních složek. Lidové noviny přináší poměr 24 titulků proti policii a 15
článků, kde dostává policie prostor pro výpověď. Mladá Fronta Dnes má celkem 22
článků namířených proti policejnímu systému, kritizujících postup v kauze „Krejčíř,“
naproti tomu pouze dvanáctkrát poskytla prostor policejním orgánům k obhajobě nebo
komentáři.
Mladá Fronta Dnes také vede v počtu subjektivně zabarvených perexů. S celkovým
počtem 16 článků, které jsou uvozeny větou, v níž se autor článku něčeho domnívá či si
něco domýšlí, potvrzuje tezi o tom, že MFD nepatří mezi čistě seriózní periodika,
a může tak skutečně být nazývána semibulvárním periodikem. Další hodnoty
subjektivnosti v perexech jednotlivých listů jsou následující: Hospodářské noviny čtyři
výskyty, Lidové noviny čtyři výskyty a Právo celkem devět výskytů. Tyto hodnoty
přináší otázku, zda-li na našem území opravdu existují seriózní tištěná periodika. Tuto
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tezi podporuje i zjištění o používání výrazných slov. Jedná se o slova, která přímo
nepopisují děj tvořící podstatu informování, ale namísto toho jej pomocí personifikace
či metafory zveličují a přitahují pozornost potencionálních čtenářů. Sběrem těchto typu
dat se odhaluje i možná míra předpojatosti senzačnosti, kde se periodikům snaží právě
tímto výběrem slov zveličit a zaujmout čtenáře. Mladá Fronta Dnes v souvislosti se
sledovaným subjektem použila „výrazné slovo“ hned ve 25 případech a oproti Právu
(16 výskytů) Lidovým novinám (10 výskytů) a Hospodářským novinám (5 výskytů) lze
tvrdit že se snahou a prací s jazykem se snaží vytvořit zájem a kauzu před
potencionálními zákazníky o svůj obsah zpopularizovat. Tím se může dopouštět
mírnější formy senzační předpojatosti.
Dalším měřítkem může být vztah mezi počtem článků a počtem výpovědí politiků k této
kauze. Teoretická část práce připomíná, že kauza způsobila i změnu směru v politice –
proměnu důvěry v politiky a zapříčinila některé změny na důležitých postech v policii
a ve veřejné sféře. Hospodářské noviny přinesly v květnu 2005 celkem 23 článků a daly
24krát prostor politické entitě. Lidové noviny psaly o Krejčířovi celkem 34krát, což
vhledem k prostou vyjádřením politikům (15) je vcelku výrazný nepoměr. Mladá Fronta
Dnes nabízí 47 článků a poskytuje prostor politikům ve 12 případech, což ukazuje na
její velkou míru apolitickému prezentování analyzované kauzy. Právo obsahuje celkem
35 článků a ve 21 případech přináší politický komentář.
V počtu doprovodných fotografií ve sledovaném obsahu opět vede Mladá Fronta Dnes,
kde celkový počet 47 článků doprovází 35 fotografiemi k tématu. Právo obsahuje 27
fotografií, Lidové noviny 19 a Hospodářské noviny pouze 12. Tato data opět podporují
teorii o tom, že Mladá Fronta Dnes svou tvorbou naplňuje definici senzační
předpojatosti, kdy kauzu „Krejčíř“ podle nasbíraných dat pojímá v největším formátu ve
všech analyzovaných směrech. V duálním systému fungování médií je pochopitelné, že
je svobodný výběr každého listu zvolit si míru intenzity pokrývání událostí, nicméně za
zásadní nedostatek považuji příliš malý poměr mezi počtem napsaných článků
a prostorem pro výpovědi aktérů i nepřímých aktérů kauzy. Úhrn dat v proměnné
„VÝPOVĚĎ“ v Mladé Frontě je 33, což je v porovnání s celkovým počtem článků (47)
velmi málo – roli může hrát i „faktor Kmenta“ popsaný v kapitole výše. Nicméně
v ostatních sledovaných listech je tento poměr významně vyrovnanější: Hospodářské
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noviny 51 x 23, Lidové noviny 60 x 34 a Právo 61 x 35.36 Poměry ve třech ze čtyř
sledovaných periodik jsou procentuálně vyrovnané. Na jeden vydaný článek vychází
přibližně dvě vyjádření ze zainteresovaných externích zdrojů. V MFD je tento poměr
obráceně. Pouze v 70 procentech článků se nachází alespoň jedno vyjádření někoho
mimo Mladou Frontu Dnes nebo zpravodajských agentur, převážně ČTK. Tento při
nejmenším kontroverzní statistický výstup může poukazovat na to, že proces
gatekeepingu je značně odlišný od ostatních analyzovaných periodik, a daný deník se
tímto počínáním může dopouštět gatekeeping biasu.

36

Jako první je uveden počet výpovědí, druhý údaj je celkový počet článků.
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Závěr
Snahou této bakalářské práce bylo podrobit vybraná periodika analýze a shromáždit
relevantní data, která by mohla odhalit možný druh předpojatosti některého z nich.
Záměrem bylo postavit hodnotové a postojové preference, které byly obsaženy
v perexech a titulcích článků týkajících se Radovana Krejčíře a jeho útěku z území
České Republiky.
V teoretické části jsou vymezeny známé druhy předpojatosti a zmíněny další vlivy na
finální podobu informací. Prvním krokem praktické části práce bylo zjištění, v jaké míře
se sledované kauze jednotlivá periodika věnují a rozlišit možné zásadní rozdíly
v následné komparaci nasbíraných dat. Bylo zjištěno, že křivky grafu s názvem „Míra
intenzity pokrývání kauzy "Krejčíř" ve sledovaných periodicích“ se v zásadě kopírují,
avšak v jiných objemových rovinách, což znamená, že na zlomové události sledované
kauzy bylo všemi sledovanými periodiky nahlíženo, co se týče kvantity přinášených
informací, kontinuálně. Co se však liší, jsou počty přinášených informací.
Samotná kvantitativní analýza nabízí komparaci dat, která srovnávají hodnotové
a postojové preference samotných článků splňujících podmínku pro analyzování.
Uceleně extrahuje data se zaměřením na výpovědi různých druhů externích hlasů, jimž
se dostává prostoru, v porovnáním s celkovým objemem vydaných článků.
Nejsignifikantnější naměřenou hodnotou v tomto srovnání je že, Mladá Fronta Dnes se
vyznačuje opačným poměrem výpovědí a počtu článků a jako jediná vybočuje z poměru
ostatních listů. K možnému zkreslení může docházet i v poměru výskytu počtu titulků,
které přímo kritizují policii a v absenci dostatečného prostoru pro výpovědi samotné
policie. V Mladé Frontě Dnes je tento poměr 22 ku 12, ostatní sledované listy jsou
v tomto poměru výrazně vyrovnanější. Analýza sleduje i míru vyjádřené subjektivity
v titulcích a úvodech článků. Celkový počet výskytů je v Mladé Frontě Dnes šestnáct,
nejvíce ze všech. Na druhém konci jsou Hospodářské noviny s pouhými čtyřmi výskyty.
Na základě výše uvedených poznatků se domnívám, že v celkovém vnímání mohlo dojít
ke zkreslování v Mladé Frontě Dnes, která se téměř ve všech naměřených hodnotách
diametrálně odlišuje od ostatních sledovaných periodik. Především poměř článků
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namířených proti policii a absence policejních výpovědí projevuje tendenci
nevyrovnané míry názorových stanovisek a je patrná tendence statement bias. Tento
závěr vychází z poznatků vyplývajících z jednoho měsíce analyzování mediálních
obsahů související s kauzou „Krejčíř.“ K objektivnějšímu zhodnocení by přispěla
obsáhlejší analýza pokrývající delší časový úsek a zahrnující širší spektrum více druhů
periodik.

Summary
The aim of this Bachelor thesis was to analyse selected periodicals and collect relevant
data that could uncover potential types of bias. The objective was to determine the value
and attitude preferences expressed in lead paragraphs and headlines of articles covering
Radovan Krejčíř and his escape from the Czech Republic.
The theoretical section outlines known types of bias and mentions other influences on
the final form of provided information. The first step of the practical part was to
determine the extent to which the case was covered by the individual periodicals and
identify potential crucial differences through a subsequent comparison of collected data.
It was determined that the lines in the chart titled “Intensity of coverage of the Krejčíř
case in selected periodicals” have essentially similar shapes, but different volumes,
meaning that the key events of the case were monitored continuously by all the
periodicals in terms of the quantity of the provided information, but there were
differences in the published amount of information.
The quantitative analysis compares data evaluating value and attitude preferences of the
individual articles that meet the analysis criteria. The data was comprehensively
extracted with particular focus on the statements of various types of external voices and
their share in the overall volume of published articles. The most significant measured
result of this comparison is that the Mladá Fronta Dnes newspaper is the sole outlier
with a different ratio between published statements and the number of articles than all
the other periodicals. Another possible bias may be occurring here also in the share of
headlines that directly criticise the police and do not provide sufficient space for
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statements by the police. In the Mladá Fronta Dnes paper, the ratio is 22:12; the other
analysed periodicals are much more balanced in this respect. The analysis also looks at
instances of subjectivity expressed in headlines and lead paragraphs – the total number
of occurrences in Mladá Fronta Dnes is 16, which is the highest figure; on the other end
of the spectrum is the Hospodářské Noviny newspaper with only four instances.
Based on the above, I believe that in the overall perception, there may have been a bias
in the Mladá Fronta Dnes newspaper which has recorded significantly different values
in almost all the analysed indicators compared to the other analysed periodicals.
Particularly the number of articles that are highly critical of the police and a lack of
statements by the police shows a tendency towards imbalance and an apparent statement
bias. This conclusion is based on information gained through a one-month analysis
of media content related to the Krejčíř case. For a more objective evaluation, a more
thorough analysis covering a longer timeframe and a broader spectrum of periodicals
would be required.
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Příloha č. 1: Míra intenzity pokrývaná kauzy „Krejčíř“ ve sledovaných periodicích
(GRAF)
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Příloha č. 2: Celkový počet zmínek ve sledovaných periodicích (GRAF)
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Příloha č. 3: Záznam průběhu analýzy
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