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Abstrakt 

 Analýza „Rámcování tématu imigrace v českých zpravodajských denících“ 

zkoumá, jakým způsobem české deníky informovaly o tzv. imigrační krizi v Evropě 

v roce 2015, kdy téma imigrace představovalo jedno z hlavních témat českých           

i zahraničních zpravodajských médií. Tato práce vychází z teoretického                     

a analytického konceptu mediálního rámcování a konceptu nastolování agendy, které 

se zabývají aspekty používanými médii k popisování reality a jejich mediálními 

účinky na veřejné mínění.  

Kvantitativní obsahová analýza rámcování pěti hlavních českých 

zpravodajských deníků ukázala, že deníky prezentovaly imigraci nejčastěji jako 

mezinárodní politický problém, druhým nejčastějším tématem bylo bezpečnostní 

ohrožení. Téměř všechny články psaly o problémech imigrace, zatímco příčinám       

a řešením migrační krize se věnovala přibližně čtvrtina článků. Ve zpravodajství 

promlouvali převážně zahraniční a čeští politici a vládní zdroje. Naproti tomu 

uprchlíci, imigranti a občané promlouvali spíše v malé míře a názory expertů            

k tématu imigrace byly přítomné minimálně. Zpravodajství o imigraci bylo 

rámcováno převážně tematicky, celospolečenský kontext událostí tak převážil nad 

individuálními lidskými příběhy. 

 

Abstract 

The analysis „Framing of immigration in Czech daily newspapers“ reveals 

how Czech daily newspapers framed so called migration crisis in Europe in 2015 

when the immigration issue belonged to the most important issues in both Czech and 

foreign news media. This thesis draws from theoretical and analytical concept of 

media framing and concept of Agenda setting which deal with aspects used by media 

in describing reality, and their media effects on public opinion. 



   

Quantitative content analysis of five national daily newspapers revealed that 

immigration issue was represented mainly as international political problem, 

followed by security threat as the second most frequent topic of news on 

immigration. In almost all news articles the immigration issue was framed as 

problem, whereas cause frame and solution frame were present in approximately       

a quarter of news on immigration. 

Czech and foreign politicians and government sources were the most cited or 

paraphrased actors in Czech daily newspapers. On the other hand, refugees, 

immigrants and citizens were less frequent speakers, and experts rarely commented 

on the issue of immigration in Czech daily newspapers. 

Further results of this analysis revealed that thematic framing rather than 

episodic was prevalent in immigration news, and human interest frame was used less 

frequently in Czech daily newspapers. 
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Fenomén migrace je odedávna součástí lidstva. V současné době je téma migrace v 

Evropské unii velmi aktuální především v souvislosti s vysokým počtem imigrantů 

z nečlenských zemí EU. Problematika migrace vyvolává smíšené reakce napříč evropskou 

společností a zároveň jde o jedno z předních témat aktuální mediální agendy v Česku i v 

zahraničí. V posledních letech je Evropská unie z hlediska počtu přistěhovalců na prvním 

místě světové migrace. Každoročně do zemí EU (v nejvyšším počtu do Itálie, Španělska, 

Velká Británie) přibývá několik set tisíc imigrantů (podle dat OECD). 

 

Na téma současné migrace do Evropské unie může být nahlíženo v několika kontextech či 

rámcích, pomocí kterých jej uchopují právě média i veřejnost: kontext bezpečnosti, 

ekonomický kontext, kontext solidarity a humanismu, kulturní a náboženský, politický 

kontext. 

 

Výzkumy nastolování agendy prokazují, že schopnost médií ovlivňovat mínění veřejnosti je 

silnější v případě témat, s nimiž nemá publikum přímou zkušenost (McCombs 2009: 99, 

Dearing , Rogers, 1996). V souvislosti s aktuální migrací do Evropské unie lze 

předpokládat, že vzhledem k minimální koncentraci nových imigrantů v České republice z 

mimoevropských zemí, většina českých občanů nemá s touto imigrací přímou každodenní 

zkušenost. Zkoumání rámcování imigrace v českých médiích s využitím teoretického a 

analytického zázemí konceptu nastolování agendy proto považuji za relevantní. 

 

Rolí zpravodajských médií ve vztahu k migraci se zabývali například Bleich, Bloemraad, de 

Graauw ve studii Migrants, Minorities and the Media: Information, Representations and 

Participation in the Public Sphere, kde analyzovali způsoby, jakými je téma migrace 

prezentováno v médiích. Zaměřují se přitom na odlišné rámce, se kterými jsou některé 

minority spojovány na rozdíl od jiných, dále na zabarvení či tón mediálních obsahů, na 

politickou orientaci médií při zobrazování migrace. (Bleich, Bloemraad, de Graauw, 2015) 

Evropská média mají tendenci spojovat imigraci spíše s ekonomickými a politickými 

otázkami, na rozdíl od médií ve Spojených státech amerických, která často používají 
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dramatické individuální příběhy imigrantů (Bleich, Bloemraad, de Graauw, 2015: 860).  

 

Balabanova a Balch identifikovali významné rozdíly mezi prezentací migrace v médiích 

Velké Británie a Bulharska ve studii Sending and receiving: The ethical framing of intra-EU 

migration in the European press. Jednou z hypotéz studie je, že státy vysílající migranty 

(Bulharsko) na rozdíl od přijímajících států (VB) mají vyšší zájem zdůrazňovat v médiích 

rámce mezinárodních lidských práv pro pracovní imigranty (Balabanova, Balch, 2010: 385). 

 

Caviedes nahlíží na problematiku rámcování témat imigrace a přistěhovalců ve 

zpravodajském periodickém tisku ve Velké Británii, Francii a Itálii. Autor pozoroval, že 

média v těchto zemích referují o imigraci nejen v kontextu bezpečnosti, ale minimálně ve 

stejné míře v ekonomickém kontextu, zejména v souvislosti s pracovním trhem nebo 

náklady spojené se začleňováním a životem imigrantů. Zatímco ve Velké Británii se média 

odpoutávají od kontextu výhradně bezpečnostního a zohledňují ekonomické otázky, ve 

Francii a v Itálii byl pozorován jev opačný, kdy média postupně zdůrazňovala více hledisko 

nebezpečí a kriminality spojené s imigranty (Caviedes 2015: 901). 

 

Tato práce naváže na poznatky zmíněných autorů o chování médií v kontextu problematiky 

migrace a na základě těchto teoretických východisek bude analyzováno rámcování migrace 

v českých zpravodajských médiích. Cílem bude zodpovězení několika výzkumných otázek: 

Jak česká média rámcují problematiku imigrace do Evropské unie? Mají česká média 

tendenci spojovat imigraci spíše s ohrožením bezpečnosti, nárůstem kriminality a terorismu 

nebo s ekonomickými a politickými otázkami? Je v českých médiích zdůrazňován etický 

rámec imigrace? 

 

Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo 

hypotézy (max. 1800 znaků):   

Hlavním cílem práce bude zmapovat chování českých médií na příkladu tématu imigrace do 

Evropské unie. Dílčími cíli pak bude analýza rámcování imigrace českými médii a 

komparace těchto rámců se způsoby uchopení tématu migrace v některých zahraničních 

médiích. 

Výzkumnými otázkami této práce budou: Jak česká média rámcují problematiku imigrace 

do Evropské unie? Mají česká média tendenci spojovat imigraci spíše s ohrožením 

bezpečnosti, nárůstem kriminality a terorismu nebo s ekonomickými a politickými 

otázkami? Je v českých médiích zdůrazňován etický rámec imigrace?  

 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se 

stručnou charakteristikou jejich obsahu): 

Úvod 

Teoretická část 

1. Teorie nastolování agendy 

1.1. Analýzy prvního stupně 

1.2. Analýzy druhého stupně 

1.3. Intermediální nastolování agendy 

2. Rámcování imigrace v médiích  

Výzkumná část 

3. Obsahová analýza imigrace v českých médiích 

4. Analýza rámcování imigrace českými médii 

Závěr 

 



   

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 

Reprezentativní výběr periodického tisku, zpravodajství celoplošných rozhlasových a 

televizních stanic. 

Analyzované období: 6/2012-6/2015 

 

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

Metodou této práce bude kombinace kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy (analýza 

rámcování). 

 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; 

u všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

BALABANOVA, E. a A. BALCH. Sending and receiving: The ethical framing of intra-

EU migration in the European press. European Journal of Communication [online]. 

2010, vol. 25, issue 4, s. 382-397 [cit. 2015-05-28]. DOI: 10.1177/0267323110381005. 

Studie zkoumá, jak média ve Velké Británii a v Bulharsku rámcují téma migrace 

v Evropské unii v období před rozšířením EU o nové členské státy Bulharsko a 

Rumunsko v roce 2007. Zájem je upřen především na etický rozměr mediálních 

kontextů migrace uvnitř Evropy a na rámce jako imigrační kontroly nebo volný pohyb 

pracovní síly v prostoru EU, tedy podle autorů rámce často upozaďované ve 

výzkumech rámcování migrace za kontexty nebezpečí, kriminality, zneužívání 

sociálního blahobytu přistěhovalci v hostitelských zemích či nově náboženský 

fanatismus a terorismus (Balabanova, Balch, 2010: 383). 

BLEICH, Erik, Irene BLOEMRAAD a Els de GRAAUW. Migrants, Minorities and 

the Media: Information, Representations and Participation in the Public 

Sphere. Journal of Ethnic and Migration Studies [online]. 2015, vol. 41, issue 6, s. 857-

873 [cit. 2015-05-27]. DOI: 10.1080/1369183x.2014.1002197. 

Studie se zabývá rolí zpravodajských médií při určování významnosti tématu 

imigrace ve veřejném mínění i v politice. Autoři studovali způsoby, jakými je téma 

migrace prezentováno v médiích, jak je nejčastěji rámcováno nebo jaký vliv má při 

postoji k migraci politická orientace médií (Bleich, Bloemraad, de Graauw, 2015). 

Evropská média mají podle autorů tendenci spojovat imigraci spíše s ekonomickými a 

politickými otázkami, na rozdíl od médií ve Spojených státech amerických, která 

často používají dramatické individuální příběhy imigrantů (Bleich, Bloemraad, de 

Graauw, 2015: 860).  

CAVIEDES, Alexander. An Emerging ‘European’ News Portrayal of 

Immigration?. Journal of Ethnic and Migration Studies [online]. 2015, vol. 41, issue 6, s. 

897-917 [cit. 2015-05-27]. DOI: 10.1080/1369183x.2014.1002199. 

Kvantitativní výzkum zaměřující se na problematiku rámcování témat imigrace a 

přistěhovalců ve zpravodajském periodickém tisku ve Velké Británii, Francii a Itálii. 

Autor pozoroval, že média vybraných evropských zemí referují o imigraci nejen 

v kontextu bezpečnosti, ale minimálně ve stejné míře v ekonomickém kontextu, 

zejména v souvislosti s pracovním trhem nebo náklady spojené se začleňováním a 

životem imigrantů. V jednotlivých zemích však autor identifikoval rozdílné způsoby 

zobrazování migrace.  

DEARING, James, ROGERS, Everett. Agenda-Setting. Thousand Oaks: SAGE, 1996, 

138 s. ISBN 0-7619-0563-4. 

Autoři se zabývají vztahem mediální, veřejné a politické agendy a domnívají se, že 

důležitost některých témat v médiích se přenáší na jejich postavení ve veřejném 



   

mínění a může mít vliv i na politické řešení problematiky. Kniha nabízí vhled do 

teorie i praxe nastolování agendy. 

 

FUNKHOUSER, G. Ray. The Issues of the Sixties: An Exploratory Study in the 

Dynamics of Public Opinion. Public Opinion Quarterly. 1973, vol. 37, issue 1. DOI: 

10.1086/268060. 

Studie se zabývá vztahem mezi pokrytím témat ve zpravodajských médiích a 

veřejným míněním. Funkhouser potvrdil výzkumem hypotézu, že existuje propojení 

mezi veřejným míněním o nejdůležitějších tématech a mediálním pokrytím dění 

v šedesátých letech. Míra důležitosti, se kterou média prezentují určité téma, se podle 

studie poměrně přesně odráží v názorech veřejnosti na tato témata. (Funkhouser, 

1973: 74) 

IYENGAR, S. 1990. Framing Responsibility for Political Issues: The Case of Poverty. 

Political Behavior 12 (1): 19-40. 

Iyengar ukazuje ve své studii na tématu chudoby, jak mediální rámce mohou 

ovlivňovat rámce individuální. Jinými slovy rámování události má důsledky pro 

posuzování situace jednotlivcem. Lidé mají podle něj tendenci chápat téma právě 

způsobem, jak jej prezentují média. Jestliže média užívají obecné termíny jako míra 

chudoby, vládní politika, mají lidé sklon připisovat odpovědnost za řešení vládě a celé 

společnosti. Naopak když média zobrazují téma chudoby na konkrétních příbězích 

chudých lidí, publikum si uvědomuje odpovědnost za chudobu na jednotlivcích.  

MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy - masová média a 

veřejné mínění. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 251 s. ISBN 978-80-7367-591-2. 

Publikace nabízí ucelený přehled o konceptu nastolování agendy, o jeho teorii a jeho 

uplatnění v praxi na zkoumaných jevech. Vysvětluje, jak nastolování agendy vzniká, 

jak probíhá a jaké jsou jeho možné důsledky.  

MCCOMBS, M., & SHAW, D. The agenda-setting function of mass media. Public 

Opinion Quarterly, 1972, 36, 176-187. 

Studie zkoumá důležitost jednotlivých témat v kampani prezidentských voleb v městě 

Chapel Hill. Média vybírají zprávy a témata a stanovují míru jejich důležitosti u 

příjemců a jejich místo mezi množstvím dalších informací. Tím podstatně ovlivňují 

veřejné mínění a určují, jak mají lidé o tématech přemýšlet. 

 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a 

doktorských prací, které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých 

fakultách či vysokých školách za posledních pět let) 

 

NEČAS, Vlastimil. Koncept nastolování agendy v kontextu českých mediálních 

studií [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013. 175 listů. Vedoucí práce Jan 

Jirák. 
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Úvod 

Téma imigrace představovalo v roce 2015 jedno z hlavních témat českých      

i zahraničních zpravodajských médií. Během roku 2015 přišlo do Evropy postupně 

více než milion lidí zejména ze států Blízkého východu, které jsou dlouhodobě 

zasažené válečnými konflikty. Příchod velkého počtu uprchlíků média začla 

označovat jako migrační vlny a s tím spojené obavy obyvatel a politiků Evropské 

unie jako migrační krizi nebo uprchlickou krizi. Souvislost pojmenování tématu        

s médii není náhodná. Právě v médiích se dovídáme o tématech v různých 

kontextech a některá témata, události či aktéry spojujeme s označeními, která známe 

z médií.  

Ze sociálně-konstruktivistického pohledu nám média zprostředkovávají 

obrazy reality, a díky tomu tak získáváme informace o událostech, které se dějí mimo 

naše blízké okolí, osobní zkušenost nebo čas. Česká společnost nemá příliš zkušenost 

s životem v prostředí skládajícího se z mnoha odlišných etnických a náboženských 

skupin, a právě o tématech jako je imigrace získáváme informace převážně z médií. 

Z tohoto pohledu mají zpravodajská média zvlášť velký vliv na to, jak veřejnost        

o tématu imigrace uvažuje. 

Do jaké míry se prezentace událostí v médiích přibližuje realitě samotné, bylo 

a dodnes je předmětem různých teorií a zájmu mediálních odborníků. Tato práce se 

zabývá tím, jak téma imigrace prezentovaly české zpravodajské deníky a vychází 

přitom z teoretického a analytického konceptu mediálního rámcování a konceptu 

nastolování agendy. V jádru konceptu rámcování je představa, že média popisují 

realitu a vytváří tak interpretace skutečnosti. Koncept nastolování agendy se pak 

zabývá schopností médií vybírat důležitá témata a jejich atributy a vztahem mezi 

mediální a veřejnou agendou. Nastolování agendy předpokládá, že média mají vliv 

na to, jak o tématech veřejnost přemýšlí, a tento efekt se může více projevit zejména 

v oblastech, se kterými nemá publikum přímou zkušenost (Dearing & Rogers 1996: 

52).  

Cílem této práce je zjistit, jak bylo téma imigrace prezentované                     

ve zpravodajství vybraných českých deníků v průběhu roku 2015. Metodou výzkumu 

je analýza rámcování pomocí kvantitativní obsahové analýzy, která je podle počtu 

nedávno realizovaných výzkumů často užívanou metodou právě pro analýzu 

rámcování tématu imigrace. Tato analýza zkoumá, jaké rámce a témata média 
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v souvislosti s imigrací používala, jací aktéři ve zprávách promlouvali nebo jak 

velkou pozornost média věnovala příčinám a řešením migrační krize. Dále se 

výzkum zabývá tím, zda se zprávy týkaly převážně konkrétních jedinců či skupin, 

nebo byly prezentovány v širším kontextu, popisovaly proces problému, jeho příčiny 

a důsledky. Další část výzkumu se zaměřuje na přítomnost dětí a žen v roli obětí jako 

prostředku, který potenciálně může zesílit účinky rámcování zpráv. Cílem této práce 

je dále zjistit, do jaké míry české zpravodajské deníky prezentovaly téma 

prostřednictvím emocionálních lidských příběhů, které bývají ve zpravodajství často 

používanou technikou, jak zvýšit atraktivitu mediálního obsahu, zaujmout pozornost 

čtenářů, případně motivovat k jednání (Figenschou &Thorbjørnsrud 2015: 784). 

Práce je strukturovaná do čtyř kapitol. První kapitola uvede hlavní teoretické 

koncepty, ze kterých tato práce vychází, mediální rámcování a nastolování agendy 

jako způsob vytváření smyslu zpráv a mediálních účiků. V úvodu teoretické části 

budou krátce popsány některé důležité politické události a údaje o veřejném mínění o 

tématu imigrace jako důležitý kontext analýzy reprezentace imigrace v médiích. 

Druhá kapitola shrnuje dosavadní výzkum rámcování tématu imigrace           

v zahraničí a v Česku a přináší ukázky různých způsobů rámcování imigrace v 

médiích vybraných zemí. Třetí kapitola představuje metodu výzkumu, výzkumný 

problém, výzkumné otázky a proměnné, výběrový soubor a postup kódování. 

Konečně čtvrtá kapitola prezentuje výsledky analýzy rámcování imigrace českými 

zpravodajskými deníky. Výzkum se zaměřuje na analýzu mediálních textů, nezabývá 

se již detailně povahou událostí v nemediovaném světě, v politice, výzkumem 

veřejného mínění nebo praktikami žurnalistů a mediálních organizací, které by 

mohly být užitečným doplněním tohoto výzkumu. 

Název práce byl oproti původním tezím změněn tak, aby co možná 

nejpřesněji vystihoval jádro výzkumu, kterým je analýza rámcování imigrace. 

Výzkum rámcování se v posledních letech postupně vyčlenil jako samostatný 

analytický koncept (Cheng et al. 2014) a výzkumné studie používají rámcování 

přímo ve svém názvu. Díky heslům rámcování, imigrace a české zpravodajské 

deníky je tak práce snáze dohledatelná pro případné další využití.  

Pro analýzu rámcování byla nakonec zvolena kvantitativní obsahová analýza, 

která umožnila systematický přístup zkoumání rámců získaných jak pomocí 

vlastního induktivního čtení zpravodajských textů, tak syntézy předchozích studií     
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o rámcování tématu imigrace a možnost porovnání získaných výsledků se 

zjištěními ostatních analýz.  

 

1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Média, realita a společnost 

Masová média a jejich účinky na společnost a jedince jsou od dvacátých let 

minulého století předmětem systematického zkoumání (Jirák, Köpplová 2007: 160). 

Studium účinků masových médií procházelo v minulosti několika etapami. McQuail 

(2002) rozlišuje čtyři vývojové etapy podle síly účinků masových médií. Období od 

přelomu 20. století do 30. let byla etapa všemocných médií ovlivněná používáním 

propagandy od první světové války. Ve druhé etapě omezených účinků, trvající od 

30. let do konce 60. let, vznikaly experimentální výzkumy zaměřujících se na vliv 

médií na společnost a jednotlivce (McQuail 2002:361). „Médiím se začala připisovat 

mnohem skromnější schopnost vyvolávat plánované či nezáměrné účinky.“ (McQuail, 

2002: 362). Přibližně od 70. let došlo k znovuobjevení mocných médií. V této etapě 

převažovalo přesvědčení o dlouhodobých účincích médií, o schopnosti posílit 

existující názory nebo změnit postoje lidí. Čtvrtá a současná etapa tzv. 

dohodnutých mediálních účinků od konce 70. let vychází ze sociálního 

konstruktivismu a kombinuje jak silné, tak omezené účinky masových médií. 

Zaměřuje pozornost na mediální texty, publikum a mediální organizace. 

Rámcováním událostí masová média vytváří obrazy reality, a tím konstruují sociální 

realitu (Scheufele 1999).  

Vztah reality a mediální reprezentace tématu imigrace je hlavní motivací 

tohoto výzkumu zejména proto, že imigrační agenda byla v roce 2015 jedním z 

hlavních témat v českých médiích, přestože ve skutečnosti do Česka tolik uprchlíků 

nepřicházelo.  

Kromě velké mediální pozornosti, kterou česká média tématu imigrace 

věnovala, se tato práce zajímá o to, jaké aspekty a interpretační rámce české deníky 

používaly k popisování imigrace, uprchlíků, migrantů. Koncept nastolování agendy a 

koncept rámcování jsou v této práci nástroji, které poskytují vysvětlení vztahu 

reality, médií, veřejného mínění a názorů jednotlivců. Nastolování agendy nabízí 

možné vysvětlení účinků médií na publikum. 
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Pro pochopení vztahu médií a reality týkající se tématu imigrace budou v 

následujících částech této kapitoly stručně uvedeny statistické údaje o počtu žadatelů 

o azyl a postoj české veřejnosti k otázce imigrace.  

 

1.1.1 Imigrace v roce 2015 

Migrační krize od roku 2015 souvisí s dlouhotrvajícími válečnými konflikty 

zejména ve státech Blízkého východu, převážně v Sýrii a Iráku, které způsobily 

odchod několika milionů obyvatel z těchto zemí. V Evropě podle informací úřadu 

Eurostat požádalo v roce 2015 o azyl 1 255 600 lidí, v roce 2014 to bylo o více než 

polovinu méně, 562 680, přičemž nejvíce žádostí bylo podáno v Německu, celkem 

441 800 (35,2 % ze všech členských států EU) (Eurostat 2016). V Česku přitom 

požádalo o azyl v roce 2015 celkem 1235 lidí (0,1 % z celkového počtu žádostí o 

azyl v EU), z nichž téměř polovina byli lidé původem z Ukrajiny, 11 % ze Sýrie a 10 

% z Kuby (Eurostat 2016). Jelikož v roce 2014 v České republice požádalo o azyl 

905 osob (Eurostat 2016), nedošlo v Česku ani k výraznému meziročnímu nárůstu 

žadatelů o azyl. Míra pozornosti, kterou česká média věnovala tématu imigrace tak 

neodpovídá míře, ve které do Česka přicházeli uprchlíci.  

Během roku 2015 došlo k několika událostem, které byly českými médii 

velmi akcentovány. V průběhu roku se opakovaně potopily pašerácké lodě ve 

Středozemním moři nelegálně převážející uprchlíky do Evropy. V květnu proběhly 

nepokoje v severofrancouzském městě Calais při snaze uprchlíků dostat se do Velké 

Británie. Dne 15. září Maďarsko uzavřelo své hranice se Srbskem, 22. září Evropská 

rada schválila povinné kvóty o přerozdělování uprchlíků mezi země EU. V říjnu 

probíhalo jednání s Tureckem o finanční pomoci EU na řešení náporu syrských 

uprchlíků na turecké hranici a 15. října byla dokončena stavba maďarského 

pohraničního plotu, který uzavřel hranici s Chorvatskem. 13. listopadu došlo v Paříži, 

k dalším teroristickým útokům, které byly dány do souvislosti s tématem imigrace s 

důrazem na bezpečnostní hledisko poté, co se ukázalo, že spolupachateli útoků byly 

osoby, které přišly do Evropy přes Řecko. 
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1.1.2 České veřejné mínění k otázce imigrace 

Uprchlická krize byla v roce 2015 také předmětem zájmu průzkumu 

veřejného mínění. Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků byl podle průzkumu 

veřejného mínění Centra pro sociologický výzkum převážně negativní (Buchtík 

2015a). V červnu 2015 více než 70 % obyvatel ČR starších 15 let odmítalo přijímání 

jakýchkoli uprchlíků a imigrantů ze Sýrie a severní Afriky a přijetí alespoň některých 

uprchlíků z Urajiny podporovalo přibližně 50 % obyvatel ČR (Buchtík 2015). 

Průzkum byl realizován v období, kdy bylo téma intenzivně medializováno a kdy 

probíhaly debaty o kvótách o přerozdělení uprchlíků mezi členské země EU. V září v 

podobném průzkumu na otázku, zda přijímat uprchlíky ze severní Afriky a Sýrie 59 

% dotazovaných odpovědělo „rozhodně ne“ nebo „spíše ne“ (Buchtík 2015b). 

 

1.2 Rámcování a nastolování agendy jako paralelní procesy 

Na mediální rámcování a nastolování agendy může být nahlíženo jako na 

paralelní procesy, mohou působit vzájemně. Rámcování i nastolování agendy 

druhého stupně se zabývají tím, jak je určité téma prezentované, které vlastnosti 

daného veřejného problému jsou v médiích přítomné a které chybí (Dearing & 

Rogers 1996: 62; McCombs 2009: 132; Weaver 2007).  

 

Scheufele a Iyengar (2011) rámcování odlišují od konceptu nastolování 

agendy, které se zabývá výběrem událostí, zatímco rámcování se týká zpracovávání 

již vybrané události. Podle Scheufeleho (1999:104) je třeba rámcování odlišit od 

ostatních konceptů mediálních účinků. Také de Vreese nabízí základní rozlišení mezi 

rámcováním a nastolováním agendy: „Zatímco teorie nastolování agendy řeší 

významnost témat, rámcování se zabývá tím, jak jsou témata prezentovaná“ (de 

Vreese 2005: 53).  

Na druhou stranu efekty rámcování a nastolování agendy spolu nejen souvisí, 

ale rámcování může být považováno jako rozšíření konceptu nastolování agendy 

(Scheufele 1999: 103). V teorii nastolování agendy se tento přenos specifických 

vlastností objektu označuje jako nastolování agendy druhého stupně nebo také jako 

nastolování agendy atributů (McCombs 2009). „Některé popisy objektu mohou 

přesvědčivěji než jiné vytvářet významnost objektu pro veřejnost“ (McCombs 2009: 

139). Podle McCombse (2009) je však i rámec atributem veřejného problému. 
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Vztah rámcování a nastolování agendy se dá vyjádřit také tak, že rámcování 

vytváří podmínky pro nastolování agendy (Kalvas et al. 2012). Různé způsoby 

rámcování mediálních obsahů totiž mají různé efekty v procesu nastolování agendy, 

zejména specifické a epizodické rámce mohou zpusobit větší efekt přenosu témat a 

jejich atributů do veřejného mínění než rámce obecné a tematické (Kalvas et al. 

2012: 7). Některé mediální rámce mohou vyvolat u členů publika kognitivní 

disonanci, tedy nesoulad s vlastním přesvědčením a zkušenostmi, která motivuje k 

intenzivnějšímu příjmu informací o veřejném problému, což může zvýšit efekt 

nastolení tohoto problému ve veřejném mínění (Kalvas et al. 2012: 8). Tímto 

způsobem je nahlíženo na rámcování a nastolování agendy také v této práci. 

Podle de Vreese (2005) je rámcování dynamický proces, do něhož vstupují 

různí aktéři a který se skládá nejprve z budování rámců (frame-building) a poté z 

jejich nastolování (frame-setting). Ve fázi budování rámce rámce vznkají interakcí 

novinářů, elit, politiků nebo různých sociálních hnutí a ve fázi nastolování rámců 

potom záleží na predispozicích jedinců (de Vreese 2005: 52). 

Vytvářením rámců tedy média přiřazují událostem smysl (Iyengar 1991; 

Entman 1993) a jejich následným nastolením jsou schopna ovlivnit veřejnou agendu 

i to, jak tyto události budou hodnotit jednotlivci (de Vreese 2005).  

Tato práce se zabývá tím, jaké aspekty české deníky při pokrývání tématu 

imigrace používaly, tedy jak téma imigrace rámcovaly. Současně optikou konceptu 

nastolování agendy tato práce předpokládá možný vliv mediální reprezentace na 

veřejné mínění. Následující kapitoly (kapitola 1.3 a kapitola 1.4) detailně představí 

oba koncepty. 

 

1.3 Rámcování 

1.3.1 Definování rámce a rámcování 

V publikacích různých autorů můžeme najít mnoho definic rámce a 

rámcování. Nejužívanější je definice Roberta M. Entmana: „Rámcovat znamená 

vybírat určité aspekty vnímané reality a zvýšit jejich významnost ve sdělovaném textu 

tak, že se prosazuje určitá definice problému, kauzální vysvětlení, morální hodnocení 

nebo také doporučení řešení popisované záležitosti.“ (Entman 1993: 52). Rámcování 
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je dynamický komunikační proces, který zahrnuje komunikátora, text, příjemce a 

kulturu (Entman 1993: 52).  

Podstatou rámcování je vytváření určitého smyslu. Podle Reese (2001: 7) 

rámcování označuje „způsob, kterým jsou události a témata uspořádány, zejména 

médii, mediálními profesionály a jejich publikem“. Rámce pak mohou být obecně 

definované jako: „sociálně sdílené a trvalé organizační principy, které pomocí 

symbolů smysluplně strukturují sociální svět“ (Reese 2003: 11). 

Todd Gitlin rámcování popisuje jako „princip selekce, zdůraznění a 

prezentace“, rámec je podle něj  „teorie o tom, co existuje, co se děje a co je 

důležité“ (Gitlin 1980: 7). Zároveň rámce součástí pracovní rutiny žurnalistů, kterým 

slouží k rychlé identifikaci a rozlišení informací (Gitlin 1980:7). 

Koncept rámcování poskytuje vysvětlení pro to, že ve zprávách se 

nevyskytují pouze holá fakta, ale také hodnotové rámce, které přijemci pomáhají 

faktům rozumět. Rámce tak mohou vést k odlišným interpretacím týchž „holých 

faktů“ (Iyengar 1991; Entman 1993), měnit postoje jednotlivců či jejich politická 

rozhodování (de Vreese 2005), v neposlední řadě můžou rámce motivovat 

jednotlivce jednat nebo mobilizovat kolektivní akci (Scheufele 2000). V důsledku 

rámcování může být také připsána zodpovědnost za určitý problém ať už společnosti, 

politikům nebo jedincům (Iyengar 1991; Iyengar 1996). 

Rámcování je proces, ve kterém dochází k budování rámců (frame-building) a 

k jejich nastolování (frame-setting) (de Vreese 2005). Ve fázi budování rámce 

ovlivňují interakce novinářů, politiků, elit a dalších a nastolování rámců potom závisí 

na předchozím vědění a predispozicích jedinců (de Vreese 2005: 52). Faktory, které 

ovlivňují podobu mediálních rámců můžeme rozdělit na interní a externí. Interní 

faktory zahrnují médiální organizace, novináře a jejich osobní charakteristiky (např. 

gender, sebepojetí, kariéra), profesionální normy (např. objektivita, oddělování faktů 

a názorů nebo zpravodajské hodnoty), organizační vlivy (např. periodicita média), 

normativní požadavky (např. ochrana svobody slova), ekonomické podmínky (např. 

snižování nákladů) nebo představy o publiku. Externí faktory se týkají politiků, elit, 

zájmových skupin nebo společenských hnutí (de Vreese 2005: 52). 
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1.3.2 Původ a vymezení konceptu rámcování 

Základy teorie rámcování můžeme spojit s kognitivní a sociální psychologií a 

s dílem sociologa Ervinga Goffmana (Goffman 1986), který metaforu rámce 

používal jako nástroj pro zjednodušení komplexního světa kolem nás a způsob 

interpretace naší každodenní sociální zkušenosti (Reese 2003).  

Teorie rámcování má kořeny v psychologii, sociologii a antropologii (Cheng 

et al. 2014). Právě multidisciplinární povaha představuje jednu z největších výhod 

tohoto přístupu (de Vreese 2005; Scheufele 1999).  

V komunikačních studiích je rámcování užitečné pro pochopení struktury 

mediálních obsahů, jejich vzniku a účinků na publikum. Zvláště důležitou roli hraje 

rámcování ve vztahu ke zpravodajství. Protože většina lidí přichází do styku s 

veřejnými záležitostmi skrze zprávy, koncept rámcování předpokládá, že lidé 

definují veřejné problémy pomocí informací, specifických pojmů a kontextů, které 

znají ze zpravodajství. Různé rámce však mají rozdílnou schopnost rozšířit se ve 

veřejném mínění a prosadí se tak jen některé interpretace témat. Prosazení rámců v 

dané kultuře je „symbolický boj o to, která z interpretací převáží“ (Gamson & 

Modigliani 1989: 2).  

Přestože patří koncept rámcování v posledních letech k oblíbeným přístupům 

ke studiu médií (Matthes 2009; Weaver 2007) a odborníci médií pracují na jeho 

systematickém přístupu, je teoretické a metodologické ukotvení tohoto konceptu do 

určité míry stále nejasné. Kritikou je například nejednotné užívání pojmů rámec a 

rámcování v sociálních a humanitních vědách, které může být výzkumníky 

vykládáno značně subjektivně (de Vreese 2005; Scheufele 1999). 

 

1.3.3. Specifické a obecné rámce 

Rámce můžeme dělit na specifické a obecné. Specifické rámce se „týkají 

specifických témat a událostí“ (de Vreese 2005: 54) a jsou tedy nepřenosné na 

všechna témata. Obecné jsou naopak obecnější a v praxi je můžeme najít u různých 

témat, napříč časem a kulturními kontexty a někdy mohou zaměřit porornost i na jiný 

než rámovaný problém (de Vreese 2005: 54). U obecných rámců může být efekt 

kvůli jejich obecnosti slabší, protože se nezaměřují pouze na rámovaný problém. 
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Semetko a Valkenburg (2000) rozlišují pět typů obecných rámců: konflikt, 

zájem o člověka nebo lidský příběh1 (human interest frame), ekonomické důsledky, 

moralita a zodpovědnost. Rámec konflikt zdůrazňuje ve zprávě konflikt mezi jedinci, 

skupinami, institucemi nebo státy. Rámec zdůrazňující lidskou rovinu prezentuje 

téma perspektivou člověka, vnáší do problému lidský příběh nebo emocionální 

rovinu (Semetko & Valkenburg 2000).  

 

1.3.4 Tematické a epizodické rámce 

Rámce můžeme také rozlišit na tematické a epizodické podle toho, jakým 

způsobem je ve zprávě téma prezentované (Iyengar 1991). Tematické rámce popisují 

především obecné trendy a poskytují hlubší vhled do kontextu problému. Příkladem 

tematického rámcování problému nezaměstnanosti je prezentování přehledu výdajů 

vlády na sociální politiku nebo zahrnutí debaty o fondech na podporu tréninkových 

programů pro nezaměstnané (Iyengar 1991: 14).  

Naproti tomu epizodické rámce prezentují témata na konkrétních případech, 

příbězích nebo událostech jako jsou například život z pohledu bezdomovce, drogově 

závislého člověka nebo bombardování letadla (Iyengar 1991). 

Iyengar identifikoval převahu epizodického způsobu rámcování v televizním 

zpravodajství ve Spojených státech v druhé polovině osmdesátých let. Zabýval se 

otázkou, komu média připisují odpovědonost za veřejné problémy, a jaké následky 

mají tyto kontexty či rámce na vnímání daného poblému jednotlivci. Zatímco 

tematické rámce podle něj vedou k připsání zodpovědnosti společnosti nebo 

institucím, epizodické rámce připisují zodpovědnost za daný problém jedincům. V 

televizním zpravodajství byly události a problémy podávané nejvíce se zaměřením 

na konkrétní situace, individuální aktéry jako viníky nebo oběti problému. Jako 

důsledek Iyengar vyvozuje, že vláda a volené politiké instituce byly v očích 

veřejnosti méně zodpovědné a lidé přisuzovali odpovědnost za veřejné problémy 

jednotlivcům, kteří se ve zprávách nejčastěji ve spojení s problémy vyskytovali, jako 

například tehdejšímu americkému prezidentovi (Iyengar 1991: 14). 

Epizodické rámce ilustrují komplexní veřejné problémy na konkrétních 

případech, a tím se pro většinu lidí stávají srozumitelnější. Epizodické rámce mohou 

                                                 

1 V anglickém originále human interest frame. 
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navíc působit na emocionální chování člověka. Lze proto předpokládat silnější vliv 

epizodických rámců (Iyengar 1991). 

 

1.4 Koncept nastolování agendy 

1.4.1 Původ konceptu nastolování agendy 

Za otce myšlenky o nastolování témat, i když ji takto nenazýval, je 

považován Walter Lippmann, který v knize Public Opinion (1922) popsal, že 

významnou roli v utváření našich představ o skutečnosti hrají informace podávané 

zpravodajskými médii (Lippmann, 1922). V době Waltera Lippmanna byl hlavním 

zdrojem informací o veřejných záležitostech denní tisk, ke kterému později přibyl 

rozhlas, televize a nové komunikační technologie (McCombs, 2009: s. 25). Podle 

Lippmanna (1922) jsou zpravodajská média naše pomyslná okna do světa ležícího 

mimo naší bezprostřední zkušenost a veřejné mínění je reakcí na pseudo-prostředí 

vytvořené masovými médii (s. 29). 

První empirický výzkum, který potvdil hypotézu o nastolování agendy a kde 

se poprvé objevilo pojmenování agenda setting, je znám jako studie z Chapel Hill. 

Uskutečnili ho Maxwel E. McCombs a Donald L. Shaw, tehdejší vyučující na School 

of Journalism University of North Carolina během amerických prezidentských voleb 

v roce 1968 ve městě v Chapel Hill, kde zkoumali, do jaké míry se mediální agenda 

(set témat) shodovala s tématy, která považovala za důležitá veřejnost (McCombs & 

Shaw 1972). McCombs a Shaw předpokládali, že „média nastolují agendu 

politických kampaní tím, že ovlivňují míru důležitosti názorů na politická témata“ 

(McCombs & Shaw 1972: 176). Autoři zaznamenali vysokou shodu pořadí témat 

prezidentské kampaně v médiích s pořadím témat vnímaných jako nejdůležitých u 

náhodně vybraných nerozhodnutých voličů (McCombs & Shaw 1972).  

 

1.4.2 Definice nastolování agendy 

Bernard Cohen ve svém článku z roku 1963 The Press and Foreigner Policy 

poznamenal, že „tisk je mnohem více než pouhým zprostředkovatelem informací a 

názorů“ a formuloval větu, která je dodnes často uváděnou definicí teorie 
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nastolování agendy2: „(Tisk) často možná bez úspěchu říká lidem, co by si měli 

myslet, ale dokáže neuvěřitelně zdařile svým čtenářům nabídnout, o čem by měli 

přemýšlet“ (Cohen 1963: 13). 

Koncept nastolování agendy podle Dearinga a Rogerse (1996) vysvětluje, 

„proč v demokratické společnosti jsou veřejnosti dostupné informace jen o některých 

problémech a o jiných nikoliv; jak je formováno veřejné mínění; a proč některá 

témata jsou předmětem politických akcí, zatímco jiná nikoliv“ (Dearing & Rogers 

1996: 2). Dearing a Rogers proces nastolování agendy mimo jiné přirovnávají k 

soutěži mezi zastánci určitého veřejného problému o získání pozornosti médiálních 

profesionálů, veřejnosti a politických elit (Dearing & Rogers 1996: 2).  

Důraz médií na určité množství témat (issues) vede k tomu, že veřejnost 

některá témata vybraná médii vnímá jako důležitější než jiná témata. Čím více se 

téma dostává do popředí v médiích, tím více je veřejností označováno jako důležité. 

Nastolování agendy je tak jedním z typů sociálního učení (Weaver 1977). 

Nastolování agendy se tedy zabývá přenosem významnosti (salience) témat z 

mediální agendy na agendu veřejnou (McCombs 2009: 30). Významnost je stupeň, 

se kterým je téma vnímáno jako relativně důležité v mediální, veřejné nebo politické 

agendě (Dearing & Rogers 1996: 8). Studie agenda setting tak typicky zkoumají, jak 

významné je určité téma mezi mnoha dalšími tématy, popřípadě jak se významnost 

tématu mění během určitého období. Narozdíl od průzkumů veřejného mínění, 

jejichž výsledkem je často vyhodnocení pozitivního nebo negativního přístupu 

veřejnosti k danému tématu, agenda setting zkoumá, jak publikum o daném tématu 

přemýšlí v závislosti na tom, jakou důležitost mu připisují masová média (Dearing & 

Rogers 1996: 8). 

Významnost se odvíjí jednak od četnosti výskytu tématu v médiích a 

současně od atributů, které dané záležitosti, osobám nebo objektům média přivlastní. 

Podle konceptu nastolování agendy významnost určitého objektu v mediální agendě 

má vliv na jeho významnost ve veřejné agendě, a podobným způsobem se z agendy 

mediální na veřejné mínění přenáší i významnost atributů daného objektu (McCombs 

2009: 139). Příkladem přenosu významnosti určitého tématu a jeho konkrétních 

                                                 

2 Překlad publikace Setting the agenda: The Mass Media and Public Opinion autora McCombse 

(2004) vyšel v češtině pod názvem Agenda setting: nastolování agendy - masová média a veřejné mínění 

(2009).  Autoři překladu zavedli český termín nastolování agendy pro anglický agenda-setting, který v 

anglickém jazyce označuje jak teoretický koncept, tak společenský jev (McCombs 2009:16). 
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atributů je obava ze zločinnosti v Texasu během devadesátých let minulého století. 

Vysoká míra zločinnosti bylo v té době téma, které se hodně vyskytovalo ve 

zpravodajství dostupném v Texasu a průzkumy veřejného mínění ukázaly zločinnost 

jako jeden z nejzávažnějších problémů, kterému země v první polovině devadesátých 

let čelila (McCombs 2009: 140). Obava ze zločinnosti byla spojena se třemi 

konkrétními atributy, s kterými se problém ve zpravodajství objevoval: střelba z 

projíždějících automobilů, přepadení za bílého dne a lokální zločinnost (McCombs 

2009: 140). 

V souvislosti s konceptem nastolování agendy se objevuje také efekt priming, 

v češtině označovaný jako usměrňování nebo zdůrazňování (McCombs 2009: 176). 

Ve zpravodajství o politice a politicích masová média zaměřují pozornost na něktré 

aspekty, zatímco jiné ignorují, a tím způsobují, že společnost se soustřeďuje 

převážně na tytéž aspekty zdůrazňované ve zprávách. (Iyengar & Kinder 1987: 114). 

„Televizní zprávy o některá témata mají zájem, zatímco o jiná nikoliv, a tím ovlivňují 

standardy podle nichž hodnotíme vlády, prezidenty, politická rozhodnutí a uchazeče 

o veřejné funkce“ (Iyengar & Kinder 1987: 63). 

 

1.4.3 Faktory ovlivňující nastolování agendy 

Nastolování agendy začíná ve chvíli, kdy se téma dostává do popředí 

mediální agendy (Dearing & Rogers 1996: 24). Existuje řada okolností, které na to, 

jak se určitá témata dostanou do popředí, mají vliv. Jsou jimi například zadavatelé 

reklam, pracovníci public relations, vědci nebo ostatní média (Dearing & Rogers 

1996: 31).  

Při výběru událostí a tvorbě zpráv samozřejmě hraje důležitou roli práce 

novinářů a editorů, kteří každodenním vybíráním významných zpráv zaměřují 

pozornost veřejnosti na určitá témata. Proces výběru událostí pracovníky médií se 

označuje jako gatekeeping. Pojem doslova označuje „strážení brány“ médií, tedy 

rozhodování editorů, které zprávy ze zpravodajských agentur do médií zařadí 

(Reifová, 2004).  Gatekeepery mohou být nejen editoři, ale také reportéři, ostatní 

novináři a pracovníci zpravodajských agentur. 

 Tlak ze strany příjemců zpráv patří k dalším okolnostem působícím na 

tvorbu médiálních obsahů. Vliv komercializace v médiích (Hallin & Mancini 2004) a 

snaha médií přiblížit se svou nabídkou poptávce na trhu je obecným trendem, který 



   

 

15 

  

lze pozorovat v podstatě v každém demokratickém systému.  Internet a nové 

technologie přispěly k dostupnosti informací z většího množství zdrojů. Na 

sociálních sítích si sami vybíráme, která témata nás zajímají i zdroje, ze kterých 

informace přijímáme. Proces zpravodajství se tak dnes částečně posunul ze schématu 

„média určují témata, o nichž budou lidé přemýšlet“ na „lidé řeknou médiím, co 

chtějí slyšet“ (Chaffee & Metzger 2001: 375). Nicméně výběr informací a témat, o 

kterých se lidé dozví z médií, je nakonec stále doménou editorů a novinářů. Vliv trhu 

může efekt nastolování agendy oslabit, ale nijak nevylučuje předpoklad, že média ve 

velké míře vybírají témata, která bude veřejnost po určitou dobu považovat za 

nejdůležitější. 

Proces nastolování agendy ovlivňuje několik dalších faktorů: jednak potřeba 

lidí orientovat se ve veřejných záležitostech, dále míra důvěryhodnosti daného 

média, indikátory skutečnosti a osobní zkušenost jednotlivce (McCombs 2009). 

Některé okolnosti a některá elitní média mají silnější schopnost prosadit určitá 

témata v mediální agendě.  

 

1.4.3.1 Potřeba orientace 

Proč k nastolování témat dochází, může být dále vysvětleno potřebou lidí 

orientovat se v okolním světě (Weaver 1977: 107). Potřeba orientace vychází z 

nejistoty jedinců v určité společensky relevantní záležitosti, která je projevem 

například nedostatku informací o dané záležitosti (McCombs, 2009). Pocit, že téma 

je relevantní pro konkrétního jedince nebo pro celou společnost souvisí s několika 

faktory. McCombs uvádí například následující důvody, proč lidé považují některé 

téma za „nejdůležitější problém, kterému země čelí“: „občanská povinnost, silné 

emoce, osobní zájem, vliv okolí a vlastní zájem“ (McCombs 2009: 93).  

Čím je téma pro jedince relevantnější a čím vyšší má pocit nejistoty, tím vyšší 

je jeho potřeba orientace (Weaver 1977: 132). Potřeba orientovat se je psychologický 

koncept vysvětlující přirozenou snahu člověka rozumět svému okolí (Shoemaker 

1996). Možnou motivací jednotlivců sledovat zprávy je strach z neznámého. Lidé 

hledají doplňující informace zejména o věcech z jejich okolí, které jsou pro ně nové, 

nejasné nebo představující hrozbu (Shoemaker 1996: 32). Weaver (1977) shrnuje, že 

potřeba orientace motivuje jedince k vyhledávání informací z medií, a tím je více 

vystaven efektu nastolování agendy.   
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Potřeba orientace mimo jiné souvisí s úrovní dosaženého vzdělání, která je 

přirozeným předpokladem potřeby orientace jednotlivce ve veřejných záležitostech 

(McCombs 2009: 96). Detailní pohled na vztah mezi vzděláním respondentů a 

potřebou orientovat se v záležitosti prezidentské kampaně v USA v roce 1968 ukázal, 

že u respondentů s vyšším dosaženým vzděláním se projevila vyšší potřeba sledovat 

debaty jednotlivých kandidátů (McCombs 2009: 96). 

 

1.4.3.2 Důvěryhodnost média 

Za druhé, v procesu nastolování agendy hraje důležitou roli důvěryhodnost 

média, která má podstatný vliv při výběru zdroje informací příjemcem. Jinými slovy, 

informace z některých zdrojů jako jsou elitní seriózní média, mohou být veřejností 

přijímané jako více relevantní a věrohodné. Příkladem jednoho z nejvíce 

respektovaného zpravodajského média ve Spojených státech je deník New York 

Times. Kromě toho, že je New York Times respektovaným zdrojem informací pro 

veřejnost, je také ukazatalem důležitých témat pro ostatní zpravodajská média, která 

vlastní výběr zpráv často porovnávají s aktuálními zprávámi z New York Times 

(Dearing & Rogers 1996: 32).  

Proces, během kterého některé médium nastoluje témata pro ostatní média, se 

nazývá intermediální nastolování témat3 (Dearing & Rogers 1996: 33). Výzkumy 

intermediálního nastolování agendy v minulosti potvrdily, že média pokrývají témata 

podobně a věnují jim přibližně stejné množství zpráv (Dearing & Rogers 1996: 33). 

Dearing a Rogers (1996: 35) podobnost zpravodajství mezi médii vysvětlují mimo 

jiné tím, že pracovníci médií uznávají podobné profesionální hodnoty, protože mají 

většinou podobné univerzitní vzdělání, vystudovali stejné obory žurnalistiky a 

masové komnikace, absolvovali podobné kurzy, četli stejné knihy, prošli stážemi v 

podobných mediálních institucích, a navíc často přecházejí z jednoho média do 

druhého a znají se s kolegy z ostatních médií. 

V případě českých deníků není jednoznačné, který z nich je nejvíce 

důvěryhodný. Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Hospodářské noviny a Právo byly 

pro tuto analýzu vybrány jako hlavní seriózní zpravodajské deníky, deník Blesk pak 

proto, že je vůbec nejčtenějším deníkem v Česku (Mediaguru 2015). 

                                                 

3 V anglickém originále intermedia agenda-setting. 
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1.4.3.3 Indikátory skutečnosti 

Vývoj témat v médiích ne vždy koresponduje se skutečnými trendy. 

Funkhouser (1972) byl přesvědčen, že zpravodajství v šedesátých letech ve 

Spojených státech neposkytovalo obraz skutečnosti. Pokusill se o srovnání veřejné a 

mediální agendy s reálným děním. Využil data průzkumů veřejného mínění z 

Gallupova ústavu, který zjišťoval u amerických občanů, jaký je podle nich 

„nejzávažnější problém, kterému Amerika čelí“ (Funkhouser 1972: 64). Ve druhé 

polovině šedesátých let americká veřejnost považovala za nejvýznamnější problémy 

Vietnam, občanská práva, studentské nepokoje, ekologii, kriminalitu nebo chudobu. 

Pořadí nejzávažnějších témat ve veřejné agendě se vysoce shodovalo s mediálním 

pokrytím. Nicméně průběh zpravodajství neodpovídal reálnému stavu ani u jednoho 

z témat (Funkhouser 1972: 72). V některých případech intenzita výskytu tématu ve 

zprávách zůstávala stejná nebo narůstala, i přestože se stav problému zlepšoval, a v 

jiných případech intenzita zpravodajství klesala nebo se neměnila, přestože se 

problém reálně zhoršoval (Funkhouser 1972: 72). 

Téma zločinnosti v devadesátých letech v Texasu je rovněž ukázkou toho, že 

v některých záležitostech jsou pro média a převládající názor ve společnosti fakta 

relativně nedůležitá. Z průzkumu veřejného mínění z let 1991 až 1996 vyplývá, že 

zločinnost považovalo za nejdůležitější problém, kterému země čelí, zpočátku jen 

dvě procenta respondentů, v roce 1993 již 15 procent a v roce 1994 přibližně třetina 

dotázaných Texasanů (Ghanem 1996, data převzatá z McCombs 2009: 58) Přestože 

míra zločinnosti podle reálných dat klesala, mediální pokrytí tohoto problému se v 

průběhu let spíše zvyšovalo. Autoři tak mohli potvrdit, že indikátory skutečnosti 

jsou při nastolování mediální agendy relativně nedůležité (McCombs 2009: 58). 

„Stručně řečeno, obavy veřejnosti ze zločinnosti a její zájem o zločinnost jako 

společenský problém jsou mnohem více spjaty s mediální agendou než s realitou 

zločinnosti v okolí, v metropolitní oblasti či v celé zemi“ (McCombs 2009: 60). 

 

1.4.3.4 Osobní zkušenost 

Masová média nepředstavují jediný zdroj informací o veřejných záležitostech. 

Osobní zkušenost, hovory s rodinou nebo přáteli jsou další formy získávání orientace 

v mnoha tématech. U různých témat se vliv médií nebo osobní zkušenosti liší, 
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například u ekonomických záležitostí jako je inflace se většinou setkáváme s 

problémem osobně zejména při běžných nákupech (McCombs 2009: 99).  

Efekt nastolování agendy je silnější v tématech, se kterými jednotlivci 

nemají předchozí osobní zkušenost, nebo v okamžiku, kdy publikum nemá k 

dispozici dalši ́ informační zdroje (McCombs 2009: 107). Zucker (1978: 245) 

konstatuje, že čím méně má člověk přímou zkušenost s určitým tématem, tím vyšší je 

pravděpodobnost, že bude ovlivněný médiální agendou. Naopak jedinec, který již s 

tématem zkušenost má, bude vůči mediální agendě agilnější (McCombs 2009: 100). 

Míra, ve které je člověk vystaven mediální agendě a pravděpodobnost, že bude v 

důsledku nastolování agendy ovlivněný, přitom částečně závisí na predispozicích 

každého jedince, na jeho inteligenci nebo dosaženém vzdělání. 

U řady jiných témat jako je zahraniční politika však často nemáme možnost 

osobní zkušenosti s problémy a masová média představují hlavní zdroj infromací v 

těchto záležitostech (McCombs 2009: 100). Schopnost médií v nastolování témat 

veřejné agendy je proto intenzivnější u témat mezinárodního rozměru než u 

domácích záležitostí (Dearing & Rogers 1996: 52).  

Vzhledem k povaze tématu imigrace do EU ze vzdálených zemí a nízkému 

počtu imigrantů v Česku můžeme předpokládat, že je imigrace jedním z témat, o 

kterých získáváme informace převážně ze zpravodajských médií. Čtenáři tak nemají 

v případě tématu imigrace mnoho možností srovnávat informace z médií se svou 

vlastní zkušeností. Z tohoto hlediska má mediální reprezentace zvlášť velký vliv na 

to, jak veřejnost o tématu imigrace uvažuje. Jelikož je téma od roku 2015 mimořádně 

společensky relevantní a představuje pro mnohé občany strach z neznámého, lidé 

pociťují vysokou potřebu orientovat se v problému. Jak bylo popsáno výše, efekt 

nastolování agendy se ukázal být vyšší v případě témat, která jedinci považují za 

nejdůležitější problémy, u kterých pociťují nejistotu, a to je motivuje k větší potřebě 

hledat dodatečné informace (Weaver 1977: 107) 

 

2 RÁMCOVÁNÍ TÉMATU IMIGRACE 

2.1 Rámcování tématu imigrace v zahraničních médiích 

Rámcování tématu imigrace patří v mediálních studiích k aktuálním 

výzkumným oblastem. V roce 2015 vyšlo v zahraničí několik studií, které srovnávaly 



   

 

19 

  

rámcování imigrace v několika vybraných zemích nebo analyzovaly proměnu 

mediální agendy ve více časových obdobích (Balabanova & Balch, 2010; Benson & 

Wood, 2015; Bleich et al. 2015; Caviedes 2015; Figenschou & Thorbjørnsrud, 2015). 

Studie z posledích let ukázaly, že může být téma imigrace médii vykládáno 

jako konflikt či hrozba, imigranti jako aktéři násilí nebo naopak jako nevinné 

oběti či hrdinové (Horsti, 2013: 79; Caviedes, 2015:901; Bleich et al. 2015). Jiné 

výzkumy srovnávaly prezentaci tématu mezi seriózními a bulvárními médii (Bleich 

et al. 2015: 864), nebo rozdíly mezi tím, jak o imigraci informují zpravodaská média 

v zemi přijímající imigranty (Velká Británie) a jak v zemi, odkud imigranti přicházejí 

(Bulharsko) (Balabanova & Balch 2010). Další výzkumy zas zjišťovaly, zda média 

spojují téma imigrace převážně s ekonomickými a politickými otázkami (Bleich et 

al. 2015: 860; Caviedes 2015) nebo spíše s individuálními lidskými příběhy 

(Figenschou & Thorbjørnsrud, 2015).  

Ve studii Who Says What or Nothing at All? Speakers, Frames, and 

Frameless Quotes in Unauthorized Immigration News in the United States, Norway, 

and France autoři R. Benson a T. Wood (2015) provedli srovnání zpravodajství o 

imigraci ve Spojených státech, Norsku a Francii v období roku 2015. Autoři 

používají tři kategorie rámců: ,,problém“, ,,příčina“ a ,,řešení“. Zjišťují, jestli 

média téma imigrace interpretují převážně jako ,,problém pro společnost“, „problém 

pro autority“, ,,problém pro imigranty“ nebo imigraci neprezentují jako problém 

(Benson & Wood 2015: 807). Dále se zabývají tím, které příčiny jsou ve zprávách 

uváděny nejčastěji nebo která řešení navrhují.  Autoři rovněž porovnávají skladbu 

aktérů, o kterých se článek buď zmiňue nebo je cituje (Benson & Wood 2015).  

Rolí zpravodajských médií ve vztahu k imigraci se zabývali dále Bleich, 

Bloemraad, de Graauw ve studii Migrants, Minorities and the Media: Information, 

Representations and Participation in the Public Sphere, kde kombinací kvantitativní 

obsahové analýzy a kvalitativní analýzy zjišťovali, jak je téma imigrace 

prezentováno v médiích v Evropě a USA. Zaměřili se přitom na odlišné rámce 

různých etnických skupin imigrantů, na zabarvení mediálních obsahů, na politickou 

orientaci médií (Bleich, Bloemraad, de Graauw 2015). Jejich analýza ukázala, že 

evropská média mají tendenci spojovat imigraci spíše s ekonomickými a 

politickými otázkami, na rozdíl od médií ve Spojených státech amerických, která 

častěji používají dramatické individuální příběhy imigrantů (Bleich, Bloemraad, de 

Graauw, 2015: 860; Benson, 2013). Autory zajímalo také, zda bulvární deníky 



   

 

20 

  

spojují imigraci a imigranty se zločinem více než seriózní deníky (Bleich, 

Bloemraad, de Graauw, 2015: 864). 

Caviedes analyzoval rámce, které používají zpravodajská média ve třech 

vybraných evropských zemích, když informují o imigraci nebo o imigrantech ve 

Francii, Velké Británii a Itálii. Soustředil se na to, jestli pravicově orientované 

noviny pracují s tématem imigrace ve spojení převážně s bezpečnostní hrozbou 

(rámce terorismus, zločin, ochrana hranic) nebo s ekonomickým hlediskem (pracovní 

trh, čerpání podpory ze sociálního systému, daně). V článcích kvantitativní metodou 

zjišťoval prostor v médiích věnovaný různým etnickým skupinám a analyzoval 

témata, která se objevovala ve spojení s imigrací a imigranty mezi lety 2008 a 2012 

(Caviedes 2015).   

Balabanova a Balch identifikovali rozdíly mezi prezentací imigrace v médiích 

Velké Británie a Bulharska ve studii Sending and receiving: The ethical framing of 

intra-EU migration in the European press. Jednou z hypotéz studie je, že státy, 

z nichž migranti odcházejí (Bulharsko) na rozdíl od přijímajících států (VB) mají 

vyšší zájem zdůrazňovat v médiích rámec mezinárodních lidských práv pro 

pracovní imigranty. Autoři provedli analýzu článků nejvýznamnějších britských 

tištěných periodik The Guardian, The Independent, The Daily Telegraph, Daily 

Mail, The Mirror a The Sun. Jejich závěry ukázaly mimo jiné dramatický nárůst 

množství článků mezi lety 2006 a 2013, dvěma roky, kdy bylo téma imigrace podle 

autorů velmi veřejně diskutováno (Balabanova, Balch, 2010: 385).  

Přítomností rámce lidského příběhu („human interest frame“) se zabývají 

norští autoři Tine Ustad Figenschou a Kjersti Thorbjørnsrud (2015) na příkladu 

tématu imigrace ve vybraných mediích v Norsku, Francii a Spojených státech, ve 

třech zemích s početnými menšinami nelegálních přistěhovalců. Výběr těchto třech 

států je relevantní vzhledem ke srovnávání mediální agendy také proto, že jsou každý 

představitel odlišného typu mediálního a politického systému podle konceptu Hallina 

a Manciniho (2004). Metodou kvantitativní obsahové analýzy porovnávají rámcování 

tématu nelegální imigrace v nejvýznamnějších zpravodajských tištěných titulech ve 

vybraných zemích. Argumentují, že zhruba polovina zpravodajských článků obsahují 

rámec lidského příběhu imigrantů prostřednictvím osobních příběhů, zkušeností nebo 

obtížných situací (Figenschou & Thorbjørnsrud 2015: 784). 
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2.2 Rámcování tématu imigrace v českých médiích 

V porovnání se zahraničím bylo v českém prostředí o rámcování tématu 

imigrace zatím publikováno velmi málo studií. Tkaczyk, Pospěch a Macek (2015) 

analyzovali prezentování tzv. uprchlické krize ve dvou nejsledovanějších televizních 

relacích Údálosti České televize a Televizní noviny TV Nova. Dominantním 

rámcem bylo ohrožení bezpečnosti, a naopak téměř chyběly příčiny krize, což 

podle autorů mohlo diváky vést k dojmu, že příčinou krize jsou uprchlíci (Tkaczyk, 

Pospěch, Macek 2015). Ve zpravodajství obou televizních relací se k problému 

imigrace vyjadřovali zejména politici a představitelé bezpečnostních složek 

(policie, cizinecké policie). V celkovém pohledu imigranti ve zpravodajství 

promlouvali zhruba z 10-15 %, ale jednalo se spíše o krátké výroky, které nebyly 

mnohdy přeloženy do češtiny (Tkaczyk, Pospěch, Macek 2015). 

Studie (Ne)přítomní uprchlíci: Mediální obraz dění v Králíkách a na Moldavě 

(Lokšová 2016) zachycuje prezentování imigrace a imigrantů na příkladu dvou 

regionálních kauz spojených se zřízením azylových domů pro uprchlíky v těchto 

obcích. Oba problémy byly prezentovány médii na pozadí celoevropské imigrace 

mezi roky 2015 a 2016 a významnou roli hrály pojmy uprchlická krize, migrační 

krize, či migrační vlna, které evokují představu negativního a nekontrolovatelného 

stavu (Lokšová 2016:8). 

Tato analýza rámcování tématu imigrace v regionálních médiích ukázala, že 

média problém v obou obcích představovala spíše negativně a rámovala převážně 

jako bezpečnostní ohrozění (Lokšová 2016:15-17).  Nejvíce prostoru dostali v obci 

Králíky místní politici, konkrétně starostka obce a hejtman kraje, a Ministerstvo 

vnitra včetně ministra, dále místní obyvatelé a odpůrci azylového zařízení (Lokšová 

2016:10). V médiích dostupných v obci Moldava vystupovali zejména cizinecká 

policie, poté starostka a místní obyvatelé (Lokšová 2016:13). V obou obcích téměř 

žádný prostor nedostali odborníci na problematiku imigrace nebo imigranti (Lokšová 

2016:14).  Ohrožení bezpečnosti a strach z kriminality v důsledku pobytu 

imigrantů v těchto dvou obcích byl podle tamějších médií natolik silný, že jej 

nezmírnil ani fakt, že k nárůstu kriminality podle reálných ukazatelů 

nedocházelo (Lokšová 2016:17). 

Minulý rok byla na Masarykově univerzitě v Brně publikovaná diplomová 

práce téma Komparace mediálního pokrytí uprchlické agendy v denících MF Dnes a 
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FAZ, která přinesla srovnání způsobu prezentace tématu uprchlické krize v českém a 

německém celostátním deníku (Šmajzrová 2016). Výsedky kvantitativní obsahové 

analýzy ukázaly, že rámec hrozby byl v obou denících nejvíce používaným rámcem, 

zatímco pozitivní rámec aktivního činitele byl v obou denících přítomný minimálně. 

Z analýzy dále vyplývá, že Mladá fronta DNES používala ve sledovaném období 

častěji rámec hrozby (hrozba bezpečné společnosti, hrozba etnické, náboženské 

nebo kulturní jednotě, parazit na sociálním systému, hrozba veřejnému zdraví, obavy 

z technického nezvládnutí migrace), zatímco v deníku Frankfurter Allgemeine 

Zeitung se častěji vyskytoval rámec oběti (oběť pašování lidí / obchodu s lidmi, oběť 

globální nerovnosti -  ekonomický migrant, oběť války, obětí persekuce v zemi 

původu, oběť rasismu a xenofobie, oběť politických konfliktů, oběť násilí) 

(Šmajzrová 2016). 

 

3 METODOLOGIE VÝZKUMU 

3.1 Vymezení výzkumného problému 

Tato práce zkoumá, jak je prezentované téma imigrace v českém 

zpravodajském tisku s využitím teoretického a analytického zázemí konceptu 

nastolování agendy a konceptu rámcování. Imigrační krize v Evropě představovala v 

roce 2015 jedno z předních témat mediální agendy v Česku i v zahraničí. V Česku o 

tomto tématu zatím nebylo publikováno příliš mnoho prací, zatímco v jiných státech 

je možné o rámcování imigrace nalézt mnoho odborných článků. Nedávné studie 

analyzovaly rámcování imigrace ve Spojených státech, Francii a Norsku (Benson & 

Wood 2015; Figenschou & Thorbjørnsrud 2015), ve Velké Británii a v Bulharsku 

(Balabanova & Balch 2010), ve Velké Británii, Francii a Itálii (Caviedes 2015), ve 

Španělsku (Cheng et al. 2015) nebo v Nizozemí (Vliegenthart & Roggeband 2007). 

Tento výzkum předpokládá, že i ve zpravodajství českých médií je možné 

identifikovat různá témata a rámce, prostřednictvím kterých zprávy téma imigrace 

interpretují. 

Analyzovaným obdobím je rok 2015, který můžeme považovat za 

reprezentativní vzhledem k nárůstu výskytu tématu v českých médiích. Významnými 

událostmi, které byly součástí mediální agendy tématu imigrace, byly například 

uzavření maďarských hranic se Srbskem 15. září, schválení povinných kvót o 
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přerozdělování uprchlíků Evropskou radou 22. září, říjnové jednání s Tureckem o 

finanční pomoci EU na řešení náporu syrských uprchlíků na turecké hranici, 

dokončení stavby maďarského pohraničního plotu a uzavření hranic s Chorvatskem 

15. října.  

Z trojice oblastí zkoumání nastolování agendy, jimiž jsou média, veřejnost a 

politika, tato práce analyzuje mediální agendu tématu imigrace. Tato práce se 

detailně nezabývá, jak ovlivňují podobu obsahu například povaha událostí v 

nemediovaném světě (Dearing & Rogers 1996), veřejné ménění, praktiky žurnalistů, 

interakce žurnalistů se zájmovými skupinami, významné veřejné nebo mediální 

instituce apod. (Trampota 2006; McCombs 2009). 

 

3.2 Cíl výzkumu 

Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jak bylo téma imigrace v roce 2015 

prezentované ve vybraných českých zpravodajských denících. Kvantitativní analýza 

rámcování zjišťuje nejen převažující témata či rámce v článcích o imigraci, ale 

současně sleduje, zda je v českých zpravodajských médiích téma imigrace ve 

sledovaném období interpretováno jako problém, zda články řeší příčiny imigrace 

nebo navrhují řešení. Dále se výzkum zabývá tím, jestli se zprávy týkají převážně 

konkrétních jedinců či skupin bez uvedení širšího kontextu (převaha epizodického 

rámcování) nebo zda jsou zprávy prezentovány více do hloubky problému, popisují 

jeho proces, příčiny a důsledky (tematické rámcování).  

Výzkum také analyzuje strukturu promlouvajících aktérů, výskyt dětí nebo 

žen v roli obětí a přítomnost rámce zaměřujícího se na lidské příběhy. Figenschou 

&Thorbjørnsrud (2015: 787-788) argumentují, že užití lidských příběhů ve 

zpravodajství o imigraci má tendenci redukovat komplexitu tématu. Dále tvrdí, že 

tato emocionální vyprávění mohou potenciálně zvýšit zaměření pozornosti na 

problémy, kterým čelí různé společenské menšiny jako jsou imigranti (Figenschou & 

Thorbjørnsrud 2015). 

Jednotlivé výzkumné oblasti zaměřené na strukturu promlouvajících aktérů, 

témata, rámce, přítomnost dětí a žen a hluboký lidský příběh vycházejí ze syntézy 

zahraničních studií a z vlastního induktivního čtení textů ve vybraných denících za 

období roku 2015. Výzkumné otázky a proměnné budou podrobně popsány v 

následujících kapitolách. 
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Některé výsledky této analýzy zpravodajství českých médií bude možné 

srovnat s rámcováním imigrace ostatních analýz v Česku a dalších státech. 

Relevantní pro porovnání výsledků této analýzy je zejména výzkum Bensona a 

Wooda (2015), který zkoumá téma imigrace z pohledu rámců problém, příčina a 

řešení na příkladu mediální agendy ve Francii, Norsku a ve Spojených státech. 

 

3.3 Výzkumná metoda 

Metodou  tohoto výzkumu je analýza rámcování pomocí kvantitativní 

obsahové analýzy, která je podle počtu zahraničních výzkumů v posledních letech 

často užívanou metodou zkoumání rámcování imigrace. Zatímco dřívější výzkumy 

rámcování byly převážně kvalitativní, novější studie stále častěji využívají 

systematické kvantitativní přístupy (de Vreese 2005, Matthes 2009). 

Kvalitativní analýzy rámcování zkoumají mediální texty induktivním 

přístupem bez předem definovaných rámců, které výzkumníci v analyzovaném 

materiálu nalézají průběžně a většinou samostatně (de Vreese 2005; Semetko & 

Valkenburg 2000). Tento přístup je však subjektivní, nemusí v materiálu odhalit 

všechny rámce a výsledky není možné porovnání s výsledky ostatních výzkumů. 

Kvantitativní analýzy pracují s předem definovaným seznamem rámců a jsou 

replikovatelné (Semetko & Valkenburg 2000). 

Kvantitativní obsahová analýza patří mezi nejpoužívanější výzkumnou 

metodu pro zkoumání tematické agendy užívanou již od prvních desetiletí 20. století. 

Scherer definuje obsahovou analýzu jako „kvantitativní výzkumnou metodu pro 

systematický a intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z 

vědecky předloženého kladení otázek‟ (Scherer 2004: 29-30). Mezi přednosti této 

metody patří především možnost zpracování velkého objemu dat, které lze poté 

prezentovat pomocí grafů nebo tabulek nebo je možné výsledky výzkumu podrobit 

statistickým analýzám (Schulz et al. 2004: 29-30). 

Výzkumný proces kvantitativní obsahové analýzy můžeme rozčlenit do 

několika kroků. Dominick a Wimmer (1997: 116) doporučují například následujících 

devět kroků: 

1. Formulace výzkumných otázek nebo hypotéz  

2. Definování zkoumaného souboru  

3. Vymezení vhodného vzorku ze zkoumaného souboru  
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4. Výběr a definování analyzované jednotky  

5. Sestavení kategorií obsahu, které budou analyzovány  

6. Stanovení systému kvantifikace  

7. Zaučení kódovačů a sestavení pilotní studie  

8. Kódování obsahu na základě stanovených definic  

9. Analýza sesbíraných dat  

10.     Sestavená výsledků a jejich prezentace  

 

Na začátku výzkumu je problematika výzkumu převedena do hypotéz či 

výzkumných otázek a jsou sestaveny proměnné. Tato fáze, během níž jsou vybrány 

jednotky pro kódování výzkumu se označuje jako operacionalizace (Schulz et al.  

2004: 35). Ve fázi operacionalizace jsou také vybrána média a období, pro které 

budou mediání obdahy analyzovány. Dále výzkumník určí kódovací jednotku, 

například článek v tisku nebo reportáž v televizním či rozhlasovém zpravodajství. 

Nakonec následuje sběr dat a jejich analýza, která umožní testovat předem stanovené 

hypotézy či zodpovědět výzkumné otázky (Disman 2000: 287). 

Hlavnimi požadavky kvantitativní obsahové analýzy je systematičnost, 

intersubjektivní ověřitelnost, reliabilita a validita výzkumu. Systematičnost obsahové 

analýzy znamená, že všechny analyzované mediální obsahy by měly být zpracovány 

shodným způsobem. Výzkum je intersubjektivně ověřitelný, pokud jej může 

realizovat stejným způsobem jiná osoba, která za použití stejných metod, kategorií a 

výzkumného souboru dosáhne stejných výsledků (Schulz et al. 2004). Mezi další 

požadavky kvalitního vědeckého výzkumu patří reliabilita výzkumu. Ta zajišťuje, že 

výsledky obsahové analýzy nejou závislé na osobě provádějící výzkum, ale na 

použité metodě a analyzovaném souboru (Schulz et al. 2004). Při práci s více 

kódovači je potřeba dbát na spolehlivé rozhodování týkající se významů a určování 

hodnot proměnných. Důležitá je rovněž validita výzkumu, která zanmená, že 

výzkumné metody měří skutečně to, co je cílem výzkumu. Jednotlivé požadavky 

kvantitativní obsahové analýzy spolu souvisí, například reliabilita výzkumu je 

předpokladem jeho validity (Schulz et al. 2004: 34).  

Slabou stránkou kvantitativní obsahové analýzy může být práce výzkumníka 

při sestavování systému kategorií před zahájením výzkumu. I přes snahu výzkumníka 

vytvořit systém kategorií, který je objektivní a odvozený z analyzovaného souboru, 

„je každý takový systém kategorií nutně selektivní a potencionálně deformovaný‟ 
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(McQuail, 2009: 376).  Kritika metody také zmiňuje, že kvantitativní obsahová 

analýza uspokojivě nezohledňuje sociální a kulturním kontext mediálního sdělení 

(McQuail, 2009: 376). 

 

3.4 Výzkumné otázky a stanovení indikátorů 

Na počátku výzkumu bylo formulváno pět výzkumných otázek: 

Výzkumná otázka 1: Které rámce a témata převažují ve zpravodajství o imigraci? 

Výzkumná otázka 2: Kteří aktéři ve zprávách o imigraci promlouvají? 

Výzkumná otázka 3: V jaké míře se ve zpravodajství s tématem imigrace vyskytují 

ženy a děti jako oběti? 

Výzkumná otázka 4: Jaký typ rámcování převažuje ve zprávách o imigraci a 

imigrantech? 

Výzkumná otázka 5: V jaké míře jsou zprávy o imigraci rámcovány prostřednictvím 

lidského příběhu? 

 

Odpovědi na jednotlivé výzkumné otázky poskytnou konkrétní představu o 

tom, jak média v Česku prezentovala téma imigrace v průběhu roku 2015, ve kterém 

probíhala tzv. migrační krize a kdy se česká i zahraniční média tématu imigrace 

věnovala velmi intenzivně. 

Pro každou z pěti výzkumných otázek byla vytvořena jedna či více 

proměnných s několika hodnotami tak, aby po nakódování přinesly odpovědi na 

každou z otázek. 

 

Výzkumná otázka 1: Které rámce a témata převažují ve zpravodajství o 

imigraci? 

První výzkumná otázka zkoumá, v jakých kontextech (rámcích) články téma 

imigrace prezentují. Pro tuto část analýzy byla vytvořena sada 19 specifických 

rámců, které byly vybrané na základě vlastního induktivního čtení zpravodajských 

textů a syntézou předchozích studií zabývajících se rámcováním imigrace. 

Benson a Wood (2015: 807) člení rámce imigrace do třech skupin: problém, 

příčina, řešení. V tomto výzkumu byl zvolen analytický přístup využívající také tyto 

tři obecné rámce. 
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Indikátory pro VO1: Indikátorem pro Výzkumnou otázku 1 je jednak určení 

hlavního tématu článku a současně přítomnost nebo absence třech rámců Problém, 

Příčina nebo Řešení.  

 

Výzkumná otázka 2: Kteří aktéři ve zprávách o imigraci promlouvají? 

Objektivní a vyvážené zpravodajství by mělo mimo jiné poskytnout prostor k 

vyjádření zastánců různých názorových proudů. V rámci této výzkumné otázky bude 

sledováno složení aktérů přítomných v článcích jako mluvčí či zdroj formou přímých 

citací nebo parafrází. Cílem je zjistit, jaký prostor je dán politikům, vládám, 

občanům, imigrantům, policii, expertům, organizacím na pomoc uprchlíků, 

odpůrcům imigrace a dalším aktérům, a jak se struktura těchto aktérů vyvíjela v 

průběhu analyzovaného období. 

Dřívější studie ukázaly, že nejčastějším zdrojem zpráv o imigraci je vláda a 

politici (Benson & Wood 2015: 805) a že se ve zpravodajství velmi často objevují 

citace organizací pomáhající imigrantům, zatímco organizace vystupující proti 

imigraci jsou citované méně (Benson & Wood 2015: 805; Figenschou & Beyer, 

2014). Naproti tomu imigranti jsou skupinou, jejíž hlas zaznívá v médiích méně 

(Benson & Wood 2015; Figenschou & Thorbjørnsrud, 2015).  

Tato práce ověří, zda je možné ve zpravodajství českých tištěných deníků 

identifikovat podobné rysy jako v některých zahraničních médiích. 

Je potřeba si uvědomit, že výběrem aktérů může být ovlivněn celkový kontext 

zprávy a zprostředkování hlasů některých aktérů je také součástí rámcování zprávy 

(Benson & Wood: 805). 

 Jednotlivým aktérům lze přisoudit větší či menší důležitost také podle toho, 

jak jsou výpovědi zdrojů zpracovány, nebo jak jsou řazeny za sebou. Trampota 

uvádí, že: „Řazení promluv zdrojů není významově neutrální. Někdo promlouvá jako 

první a má možnost vytvářet úvodní interpretační rámec zprávy (zasvěcuje příjemce 

do celé události), jiný mluvčí následuje, jeho výpověď je již součástí předchozího 

zarámování a často je prezentována jako reakce na již vyřčené.“ (Trampota 2006: 

81-82). 

Indikátory pro VO2: V některých článcích se vyskytovalo velké množství 

aktérů, v jiných méně a v některých případech žádní. Pro zjištění skladby aktérů, 

kterým je dán ve zpravodajství prostor k promluvě, byli z každého článku vybráni tři 

prominentní aktéři, tedy první tři aktéři, kteří jsou v článku buď citovaní 
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prostřednictvím přímé citace nebo jsou jejich promluvy vyjádřeny pomocí parafráze, 

ze které jasně vyplývá, že sděluje výroky určitého aktéra. 

 

Výzkumná otázka 3: V jaké míře se ve zpravodajství s tématem imigrace 

vyskytují ženy a děti jako oběti?  

Současným trendem zejména v americkém zpravodajství je storytelling 

užívající vyprávění zaměřené na lidské příběhy (Benson & Wood 2015: 806). 

Podobný trend se vyskytuje ve zpravodajství o růzých tématech v řadě dalších zemí 

včetně Česka. Součástí emocionálního vyprávění ve zpravodajství o tématu imigrace 

může být zařazení aktérů jako ženy a děti, kteří jsou zpravidla typizováni jako oběti.  

Cílem této výzkumné otázky je zjistit, v jaké míře české zpravodajské deníky 

zmiňují v článcích s tématem imigrace ženy a děti jako oběti. Právě ženy a děti 

mohou být pro novináře prostředek, jak ve zpravodajství zvýšit pozornost čtenářů. 

Podobně jako důraz na jedince a jejich osobní příběhy, působení na emoce čtenářů 

pomocí zaměření na ženy a děti může dramatizovat mediální debatu o imigraci a 

posílit účinky přenosu mediálních rámců, případně zvýšit jejich přijetí ve veřejném 

mínění. 

Indikátory pro VO3: Indikátorem pro třetí výzkumnou otázku je zmínka o 

ženách nebo dětech jako o obětech. 

 

Výzkumná otázka 4: Jaký typ rámcování převažuje ve zprávách o imigraci? 

U jednotlivých článků bude posuzováno, zda jsou rámcovány převážně 

tematicky nebo epizodicky. Tematicky rámcované texty obsahují širší kontext, 

obecné trendy a popisují především proces, zatímco epizodické rámce se zaměřují na 

konkrétní jedince či skupiny, situace a důsledky (Iyengar 1991). Tematické rámce 

zdůrazňují celospolečenský význam a obsahují například zmínky o plánovaných 

politických opatřeních (Reinemann et al., 2012: 237).  

Protože se jedná spíše o semi-kvalitativní proměnnou, určení tematického 

nebo epizodického způsobu rámcování je v podstatě na hranici možností 

kvantitativní metody. Tento výzkum však byl vypracován bez spolupráce více 

kódovačů, což usnadnilo podmínky pro určení, zda je článek rámcován převážně 

tematicky či epizodicky.  
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Indikátory pro VO4:  

1. Převaha tematického rámcování (přítomnost kontextu, zmínek o 

plánovaných politických opatřeních, popisuje proces)  

2. Přibližně vyrovnané zaměření na soukromý i celospolečenský význam 

dané události 

3. Převaha epizodického rámcování (zaměření na konkrétní osoby či skupiny, 

soukromý význam události, individuální příběhy)  

 

 

Výzkumná otázka 5: V jaké míře jsou zprávy o imigraci rámcovány 

prostřednictvím lidského příběhu? 

V rámci této výzkumné otázky bude sledováno, v jaké míře je téma imigrace 

ve zpravodajství prezentováno prostřednictvím tzv. hlubokého lidského příběhu. 

Rámcování užívající lidský příběh popisují autoři jako „zaměření na jedince nebo 

skupinu postiženou nějakou událostí“ (Neuman et al. 1992: 69), dále jako takové 

rámcování, které přináší „lidskou tvář nebo emocionální úhel pohledu na určitou 

událost, téma nebo problém“ (Semetko & Valkenburg 2000: 95). Emocionalizace, 

personalizace či dramatizace ve zpravodajství jsou prejevy komercionalizace médií a 

používají se jako jeden ze způsobů, kterým zaujmout publikum v konkurenčním 

prostředí médiálních trhů (Semetko & Valkenburg 2000: 96). 

Roršířenou definici rámce lidského příběhu nabízí autorky Semetko a 

Valkenburg (2000) na základě pěti faktorů:  

(a) používání příkladu lidí nebo lidského pohledu na událost;  

(b) užívání přídavných jmen nebo označení, které vyvolávají lítost, 

rozhořčení, sympatie nebo soucit;  

(c) zdůrazňování, že se daný problém dotýká jedinců nebo skupin;  

(d) přítomnost soukromých osobních informací;  

(e) vizuální informace probouzející lítost, rozhořčení, sympatie nebo soucit. 

 

Indikátory pro VO5: Pro posouzení, zda se v článku vyskytuje lidský příběh, jsem 

vycházela z výše zmíněných definic, které nabízí Neumann et al. (1992) a Semetko a 

Valkenburg (2000). Hlavním kritériem bylo zaměření článku na jedince nebo 

skupinu a případný výskyt dalších kritérií jako emocionální výrazy a soukromé 

informace. 
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3.5 Výběrový soubor 

Pro analýzu rámcování bylo vybráno zprávodajství pěti českých tištěných 

deníků Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Právo a deník 

Blesk, které byly zvolené jako reprezentativní celostátní deníky. Deník Blesk je 

nejčtenější deník v Česku s odhadovanou čteností 1 milion čtenářů na vydání, 

druhým je Mladá fronta DNES (přibližně 600 tisíc) a třetím Právo (přibližně 300 

tisíc) (Mediaguru 2015). 

Základní soubor analýzy obsahuje články tištěného zpravodajství vybraných 

českých deníků v období od 1. ledna 2015 do 31. prosnce 2015. Cílem této práce 

není srovnávat mediální agendu v různých typech médií, ale zjistit, jak je téma 

imigrace prezentováno na příkladu zpravodajství pěti reprezentativních českých 

deníků. Do analýzy byly zahrnuty tištěné články bez jejich online verzí, protože tento 

výzkum předpokládá, že články na internetu se obsahem a rámcováním relativně 

shodují s jejich tištěnou verzí. 

Kódovací jednotkou je článek věnující se tématu evropské imigrace. Článek 

musí obsahovat některé z klíčových slov, kterými jsou imigrace, imigrant, migrace, 

migrant, běženec, uprchlík. K vyhledání textů s těmito klíčovými slovy ve všech 

tvarech byl použit online kontinuální mediální monitoring společnosti Newton media 

pomocí lexikálního filtru ve formě: migrant* OR imigran* OR migra* OR imigra* 

OR uprchl?* OR běžen?c*. 

Do základního souboru bylo tímto způsobem získáno celkem 7861 článků. 

Vzhledem k takto vysokému počtu článků nebylo možné v rozsahu této práce 

analyzovat všechny články základního souboru. Výběrový soubor byl sestaven 

pomocí náhodného výběru, aby co nejlépe korespondoval s vlastnostmi základního 

souboru. Výběrový soubor umožnil provést analýzu rámcování imigrace a získaná 

data vztáhnout na základní soubor, tedy na všechny zprávy k tématu imigrace 

publikované od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015. 

Při konstrukci výběrového soboru jsem uvažovala následovně. Všech pět 

deníků vychází šestkrát týdně od pondělí do soboty. Po vynásobení 6 vydání počtem 

53 týdnů v roce 2015 bylo spočítáno celkem 318 výtisků za rok. V jednom dni vyšlo 

průměrně 26 článků o imigraci a imigrantech (7861 / přibližně 300 vydání ročně). 

Pro získání přibližně 400 článků do výběrového souboru bylo třeba náhodě vybrat 

odhadem 15 dnů (400 / 26). Mezi srpnem a listopadem vyšlo článků podstatně více 
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než v první polovině roku. Zatímco v únoru vyšlo o tématu imigrace 208 článků, v 

září jich bylo 1468. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla množství článků v 

jednotlivých měsících promítnout do počtu vybraných dnů pro analýzu. Podle 

procentuálního vyjádření počtu článků v každém měsíci jsem získala počet dnů do 

výběrového souboru. Finálně byly analyzovány články z celkem 18 dní, konkrétní 

data z každého měsíce ukazuje tabulka v Příloze 1. V případech, kdy výběr dne vyšel 

na neděli nebo státní svátek, byl analyzován následující kalendářní den. 

Z výběru byly vyloučeny články, které obsahovaly zadaná hesla, ale netýkaly 

se tématu evropské imigrační krize, např. recenze literárních děl, filmů či divadelních 

představení, imigrace ve Spojených státech amerických a v dalších mimoevropských 

zemích, migrace ptáků apod. Vyřazeny byly z výběrového souboru rovněž regionální 

duplicity analyzovaných článků o imigaci. 

Data získaná kvantitativní analýzou byla následně podrobena čištění a 

zpracovanání v programu SPSS. V něm vytvořené krostabulace sloužily pro 

porovnání dat k více proměnným najednou, zejména pro srovnání výsledků mezi 

jednotlivými deníky nebo analýzu trendu. 

 

3.6 Postup kódování 

V tomto výzkumu bylo kódováno celkem 13 proměnných. První tři proměnné 

identifikují, kdy článek vyšel, ve kterém deníku a na které straně byl otištěn. Další 

proměnné pak slouží jednotlivým výzkumným otázkám. 

1. Datum vydání (DD.MM) 

2. Médium (Blesk, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta      

DNES, Právo) 

3. Pořadí zprávy (Číslo strany)  

4.  Téma (Hodnoty proměnné téma vznikly na základě realizovaného 

předvýzkumu.) 

5.       Rámec: Problém (Píše se v článku o imigraci jako o problému?) 

6.       Rámec: Příčina (Zabývá se článek příčinami migrační krize?) 

7.       Rámec: Řešení (Je v článku přítomen návrh řešení migrační krize?) 

8.       Aktér 1 

9.       Aktér 2 

10.     Aktér 3 
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11.     Děti, ženy 

12.     Hluboký lidský příběh 

13.     Epizodické vs. tematické rámcování 

 

K první výzkumné otázce se vztahuje proměnná Téma a tři rámce Problém, 

Příčina a Řešení. Protože v každém článku se může vyskytovat současně problém, 

příčina i řešení, každý z těchto tří rámců byl posuzovan jako samostatná proměnná. 

Přítomnost nebo nepřítomnost rámců problém, příčina a řešení reprezentují hodnoty 

1 (ano) a 0 (ne), případně 99 (nelze určit).    

 

3.6.1 Téma 

Pro proměnnou Téma jsem v předvýzkumu na vzorku článků identifikovala 

několik specifických rámců týkajících se imigrace: 

 (1) Mezinárodní politický problém, (2) Bezpečnostní ohrožení, (3) 

Ekonomické důsledky imigrace, (4) Imigranti jako oběti, (5) Demonstrace proti 

imigraci, (6) Kontroly na hranicích, (7) Přerozdělování uprchlíků (zejména v 

souvislosti s povinnými kvótami EU), (8) Tábory pro uprchlíky, (9) Nelegální 

imigrace, (10) Pomoc v zemích postižených konfliktem, (11) Morální a společenské 

hodnoty, (12) Lidská práva, (13) Odmítání uprchlíků/imigrantů (Referenda o 

uprchlících, nespokojenost obyvatel s přijímáním uprchlíků apod.), (14) Život 

uprchlíků/imigratů, (15) Nepokoje vyvolané uprchlíky/imigranty, (16) Ochrana 

hranic, (17) Pomoc uprchlíkům/imigrantům, (18) Azylové řízení, (19) Útoky proti 

uprchlíkům/imigrantům, (99) Nelze určit. 

 

3.6.2 Rámec Problém  

Cílem proměnné Problém je zjistit, zda je téma imigrace v článku rámcováno 

jako problém. Následující úryvky z článků analyzovaného souboru médií ukazují, v 

jakých podobách se může rámec problém v textu objevovat. 

„Německo má problémy s obrovskou vlnou migrantů. Vláda nyní poslala ke 

schválení zákony, které mají urychlit azylové řízení, vrácení odmítnutých žadatelů do 

jejich vlasti, a zjednodušit zřizování uprchlických center.“  

(Německo dusí migranti, 30.9.2015, Blesk, s. 5) 
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„Utopené dítě, regulérní bitva na hranicích Schengenu, ostnaté dráty, 

přeplněné čluny – dříve nepředstavitelné obrazy se střídají tak překotně, že ani 

nedopřávají čas pro nejdůležitější závěr: tato krize je dosavadním největším 

selháním kontinentu od vzniku společného evropského projektu.“ 

(Milan Vodička, Historické selhání, 18.9.2015, Mladá fronta DNES, str. 1) 

 

„Druhá fáze české politiky vypadá akčněji: máme pomáhat střežit vnější 

hranici Schengenu. Jenže uskutečnění tohoto nápadu nezávisí jen na nás, ale 

především na pohraničních státech, též na Německu a Francii. Je docela 

pravděpodobné, že jejich představy se střetnou s těmi tuzemskými a my si zase 

nenecháme nic „nadiktovat“. Takový postoj ovšem nemůže vést k ničemu jinému než 

ke konci Schengenu.“ 

(Martin Zvěřina, Spasit Schengen, 25.8.2015, Lidové noviny, str. 1) 

 

„V poslední době se přitom vynořuje vzájemná závislost mezi schopností lépe 

chránit vnější hranice EU a možností udržet propustnost těch vnitřních. Jinými slovy: 

pokud nebude EU schopna chránit účinně svoje vnější hranice, a do EU budou tudíž 

pronikat ve velkých počtech migranti, bude sílit volání po obnovení hranic uvnitř 

EU, tedy mezi jednotlivými zeměmi. Dá se téměř s jistotou říct, že to by byl ve svých 

důsledcích začátek konce evropského integračního projektu.“ 

(Jiří Pehe, Evropské přivírání a zavírání hranic, 3.8.2015, Právo, str. 7) 

 

„Uprchlická vlna, jež se valí do Evropy, je silnější než kdy dříve. Hlavní 

nápor zažívá Německo. Do Unie už míří víc běženců po souši přes Balkán než přes 

Středozemní moře. 300 tisíc žadatelů o azyl od začátku roku.“ 

(Ladislav Kryzánek, Německo dusí lidský příval, 3.8.2015, MF DNES, str.2) 

 

3.6.3 Rámec Příčina 

Věnoval se článek příčinám migrační krize? Způsoby, kterými jsou v textu 

vyjádřeny příčiny migrační krize, nejlépe ilustrují tyto úryvky: 
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„Absence monitoringu je jen symptomem toho, že státy spolu nespolupracují. 

Když se Německo rozhodne, že zavede hraniční kontroly, což je ve světě Schengenu 

dramatická událost, český ministr vnitra, jak přiznal, se to dozví až z médií.“ 

(Milan Vodička, Historické selhání, 18.9.2015, Mladá fronta DNES, str. 1) 

 

„Ochrana vnější hranice není řízena ani zajišťována Unií, ale příslušníky 

bezpečnostních složek jednotlivých států! Např. agentura Frontex nedisponuje 

žádnými plavidly a veškeré akce ve Středozemním moři jsou podmíněny ochotou 

členských států poskytnout prostředky. Státy nechtěly tyto pravomoce delegovat na 

Unii, a tak si kope každý sám za sebe.“  

(Pavel Svoboda, Kvóty jako zástupné téma, 3.8.2015, Lidové noviny, str. 11) 

 

„K neblahé situaci přispívají i zahraniční řidiči kamiónů, kteří si nechají 

platit za převážení uprchlíků přes hranice.“  

(Střed Evropy hlásí statisíce uprchlíků, 3.8.2015, Právo, str. 9) 

 

3.6.4 Rámec Řešení 

Tato proměnná sledovala, zda byla v článku diskutována řešení migrační 

krize. Následující úryvky ukazují, že řešení se v článcích často vyskytovala spolu s 

výrazy, které naznačovaly nutnost jednat a řešit problém.  

 

„Je potřeba chránit vnější hranice Evropy a pro uprchlíky vytvořit záchytné 

tábory.“  

(Milan Vodička, Historické selhání, 18.9.2015, Mladá fronta DNES, str. 1) 

 

„Musíme zrychlit repatriaci neúspěšných žadatelů o azyl a zlepšit kontrolu 

obcházení předpisů azylové, migrační a vízové politiky. Vracet neúspěšné žadatele o 

azyl – utěsnit tuhle díru mi přijde přednější. Azylové mezinárodní právo tu není od 

toho, aby řešilo chudobu světových států. Od toho jsou jiné nástroje. Navíc je 

dimenzováno na stovky běženců (vznikalo v šedesátých letech), a ne na stovky tisíc. 

Unie podle mého názoru musí směřovat k většímu propojení, k opravdu společné 

ochraně hranic a společné obraně. Bez toho nás čeká pozvolný rozpad. A naše země 
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není tak silná ani tak dobře organizovaná, aby obstála v krizové situaci sama bez 

pomoci sousedů.“  

(Pavel Svoboda, Kvóty jako zástupné téma, 3.8.2015, Lidové noviny, str. 11) 

 

„Když už se i přes tyto hranice do EU dostanou imigranti, měla by pro ně EU 

mít jednotnou azylovou politiku. Už proto, že při existenci propustných hranic se 

běženci odbavení na základě azylové politiky jednoho státu mohou časem volně 

dostat do jakéhokoli jiného státu v EU, zejména opět v schengenském prostoru. Ani 

opevňování vnějších hranic EU ovšem není samospasitelné. Jejich menší propustnost 

může sice s pomocí různých technických a bezpečnostních opatření zmenšit počty 

ilegálních migrantů, ale nijak neřeší kořeny migračního problému.“   

(Jiří Pehe, Evropské přivírání a zavírání hranic, 3.8.2015, Právo, str. 7) 

 

„Tamní ministryně vnitra Theresa Mayová a její francouzský protějšek 

Bernard Cazeneuve včera vzkázali, že je to problém celé EU, s jehož řešením by měly 

pomoci další země, protože spousta migrantů shromážděných v Calais prošla přes 

státy jako Itálie či Řecko. „Proto vyzýváme ostatní státy, aby se tímto problémem 

zabývaly už v jeho počátcích,“ dodala dvojice politiků.“  

(Střed Evropy hlásí statisíce uprchlíků, 3.8.2015, Právo, str. 9) 

 

„Třeba by mohli Němci, Rakušané nebo Češi vyslat na jih Maďarska 

dobrovolníky, kteří budou maďarské policii pomáhat hlídat schengenskou hranici 

jemně, humánně, citlivě a s lidskou tváří. Nebo může EU vyslat na pomoc Maďarům 

jako pomocníky úředníky a překladatele, kteří budou pomáhat urychlovat vyřizování 

vstupu těch, kdo se v Maďarsku registrovat chtějí, a předvedou jim, jak rychle 

dokážou západní státní úředníci pracovat.“    

(Maďarsko potřebuje pomoc a vlídné slovo, 18.9.2015, Lidové noviny, str. 11) 

3.6.5 Aktéři 

U každého článku byly sledováni tři aktéři, kteří promlouvali prostřednictvím 

přímé citace nebo parafráze. Skladba promlouvajících aktérů byla určována z 

následujících hodnot: 

Politik ČR, (2) Politik Maďarsko, Slovensko, Polsko, (3) Politik mimo V4, 

(4) Experti, (5) Mluvčí vlády, ministerstev, úřadů, soudů, (6) Policie, (7) Příslušníci 
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armády, (8) Lékaři, mluvčí nemocnice, (9) Organizace pomáhající uprchlíkům, (10) 

Odpůrci imigrace, (11) Imigranti, (12) Občané, (13) Novináři, média, (14) Školství, 

akademická obec, (15) Církev, (16) Firmy, podnikatelé, (17) Mezinárodní organizace 

(UNHCR, OSN), (18) Umělec, (19) Jiný, (0) Není přítomen, (99) Nelze určit. 

Z parafráze, kterou tato analýza zahrnuje do posouzení skladby 

promlouvajících aktérů, musí jasně vyplývat, že přináší sdělení aktéra. Příkladem 

parafráze aktérů jsou následující ukázky z analyzovaných článků: 

 

„Čtvrteční summit potvrdil, že kvóty na rozdělování uprchlíků dál štěpí EU. 

Jejich zavedení prosazuje hlavně Německo a kancléřka Angela Merkelová 

prohlásila, že odmítavý postoj některých zemí střední a východní Evropy (včetně 

Česka) nechápe.“   

(Zuzana Lizcová, „Fatální“ spor o uprchlické kvóty, 17.10.2015, Lidové noviny, str. 

14) 

 

„Byť německý velvyslanec von Loringhoven přiznává, že se stanovisko jeho 

vlády v otázce spravedlivého rozdělení uprchlíků značně liší od postoje 

středoevropských a východoevropských zemí, odmítá, že by tento nesoulad zásadně 

poznamenal bilaterální vztahy Prahy a Berlína.“    

(Zuzana Lizcová, „Fatální“ spor o uprchlické kvóty, 17.10.2015, Lidové noviny, str. 

14) 

 

3.6.6 Ženy a děti jako oběti 

Třetí výzkumné otázce odpovídá proměnná Děti/ženy, která sledovala výskyt 

zmínek o dětech a/nebo ženách jako o obětech pomocí hodnot 1 (ano) a 0 (ne). 

Tato proměnná identifikuje výskyt slov „žena“ a/nebo „dítě“ ve všech 

lexikálních tvarech a další možná označení odkazující na ženy a děti jako jsou 

„chlapec“, „dívka“, „holčička“, „syn“, „dcera“ nebo konkrétní jména apod. 
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3.6.7 Lidský příběh 

Proměnná Hluboký lidský příběh identifikovala výskyt rámce užívajícího 

emocionálního vyprávění lidských příběhů, který je podrobněji definován v kapitole 

3.4. 

Jak může vypadat v textu lidský příběh je dobře vidět na následujích 

příkladech: 

 

„Syrský uprchlík Hamid zná jen pár anglických slov. Jinak umí ještě arabsky 

a turecky. Chce do Itálie. Na cestu se vydává se sedmi korunami a čtyřmi rohlíky. 

(Hamid jede do Itálie.“   

(Eva Zahradnická a Václav Janouš, Má na to však jen pár korun, 25.8.2015, Mladá 

fronta DNES, str. 15) 

 

„Na malé vlakové nádraží bez pokladny i bez výpravčího v Bělé pod 

Bezdězem přiváží policejní dodávka tři uprchlíky, které Česko vyhošťuje. Maďarsko, 

kde požádali o azyl a utekli, je nepřijímá a po čtyřiceti dnech je Češi musí z 

uprchlického tábora pustit. Mají opustit zemi do sedmi dnů, ale všem je jasné, že 

uprchnou – stejně jako další – do Německa. „Prošlapal jsem už patery boty. Jsem na 

cestě rok, drtivou část jdu pěšky, moc kilometrů,“ klepe rukou uprchlík Hassam 

Hossainy Gholam z Afghánistánu do podrážek svých zánovních černých sportovních 

bot. U nádraží už na ně čekají obvodní policisté, aby jim pár minut po propuštění z 

tábora v Bělé-Jezové zkontrolovali doklady. „Pojedu do Německa. Policie mě 

zadržela v Rumburku pár kilometrů před hranicemi, takže pojedu zase tam a pak 

dál,“ popisuje bez zaváhání a souhlasí, abychom se k němu přidali a sledovali jeho 

cestu Českem.“  

(Václav Janouš, Eva Zahradnická, Česká policie, špatný, špatný. Jdu do Německa“, 

25.8.2015, Mladá fronta DNES, str. 1) 

 

3.6.8 Tematické a epizodické rámcování 

Poslední proměnná se zaměřovala na tematické a epizodické rámcování a 

byla sledována pomocí čtyř hodnot: (1) Převaha tematického rámcování, (2) 

Přibližně vyrovnané zaměření na soukromý i celospolečenský význam dané události, 

(3) Převaha epizodického rámcování a (99) Nelze určit. 
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Příklady tematicky a epizodicky rámcovaných článků se nachází v přílohách 2 a 3. 

 

 

4 VÝSLEDKY ANALÝZY 

V tomto kvantitativním výzkumu bylo analyzováno celkem 328 článků o 

imigraci z pěti českých tištěných zpravodjských deníků. Výběrový soubor zahrnoval 

98 článků z deníku Právo, 78 z Mladé fronty DNES, 66 z Lidových novin, 58 z 

Hospodářských novin a 28 z deníku Blesk. 

Počet zpráv o tématu imigarce v roce 2015 v každém měsíci rostl od března 

(208 článků) do září, kdy počet článků dosáhl maxima 1468 článků. Od září do 

prosince (779 článků) pak počet článků postupně klesal (Graf 1 a Tabulka 1). 

 

 

Graf 1: Vývoj počtu článků od ledna do prosince 2015 v % (N=7861) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká mediální pozornost tématu imigrace zejména v září, říjnu a listopadu v 

roce 2015, odráží průběh reálných událostí jako projednávaná politická opatření, 

uzavření hranic v Maďarsku, a velmi koreluje s vysokým počtem přicházejících 

uprchlíků do Evropy. Podle dat UNHCR, které mapují vývoj počtu přicházejících 

uprchlíků od ledna 2014 do ledna 2017, byl počet uprchlíků přichozích do EU vůbec 

nejvyšší v září, říjnu a listopadu 2015.  V září přišlo 163 511 uprchlíků, v říjnu až 

221 374 a v listopadu 154 975 uprchlíků (Sea arrivals monthly, 2017). 
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Tabulka 1: Počet článků o imigraci celkem v roce 2015 (N=7861) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z vybraných dní výběrového souboru nejvíce článků pochází z 18. září, ve 

kterém vyšlo celkem 49 článků, tedy přibližně 15 % analyzovaného souboru. Velký 

podíl článků z 18. září tvoří články týkající se povinných kvót o přerozdělení 

uprchlíků mezi členské země EU, k jejichž schválení došlo 22. září. V článcích ze 

stejného měsíce se rovněž promítla stavba maďarského pohraničního plotu, který od 

jeho dokončení 15. září uzavřel maďarskou hranici se Srbskem. 

Jaké nejčastější rámce a témata se ve zpravodajství vyskytovaly, kteří aktéři 

promlouvali, jaký typ rámcování v článcích převažoval, i to, v jaké míře se v 

článcích vyskytovaly lidské příběhy nebo ženy a děti v roli obětí ukážou následující 

odpovědi na jednotlivé výzkumné otázky.  

 

4.1 Které rámce a témata převažují ve zpravodajství o imigraci? 

4.1.1 Témata 

Téměř třetina všech článků (29,3%) prezentovala téma imigrace jako 

Mezinárodní politický problém. Druhým nejčastějším tématem článků bylo 

Bezpečnostní ohrožení (14,3 %). 

6,7 % článků zdůrazňovalo problém nelegální imigrace a stejné procento 

článků se zabývalo ochranou hranic. 6,4 % článků psalo o imigraci v souvislosti s 
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přerozdělováním uprchlíků, zejména s povinnými kvótami pro přerozdělování 

uprchlíků mezi jednotlivé státy EU. Pouze 5,5 % článků psalo o uprchlících a 

migrantech jako o obětech. Pomoc uprchlíkům či imigrantům zdůrazňovalo 4,6 % 

článků, zatímco 3 % článků prezentovala odmítavá stanoviska vůči imigraci 

(Tabulka 2). 

Jako mezinárodní politický problém bylo téma imigrace prezentované 

nejčastěji ve všech denících až na Blesk, který zdůrazňoval především bezpečnostní 

ohrožení (Tabulka 2).  

 

Tabulka 2: Témata článků o imigraci (N=328) 

 

 

Články rámcované jako Mezinárodní politický problém velmi často 

upozorňovaly na neschopnost jednotlivch členských států EU spolupracovat při 

řešení migrační krize. Právě neefektivní přístup byl v článcích často zmiňován jako 

jedna z příčin problému imigrace. Řada článků problém imigrace označovala za krizi 

ohrožující budoucí existenci celé Evropské unie. Následující ukázka je příkladem 

článku, který téma imigrace prezentoval jako mezinárodní politický problém:  

 

„Ono se řekne: „Řekové, hlídejte zatraceně tu schengenskou hranici, my to 

děláme taky!“ Zvlášť půvabně to zní od slovenského premiéra Roberta Fica, který 

má na starosti 97 kilometrů hranice s Ukrajinou.  
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Délka řeckého pobřeží je 15 021 kilometrů (foto z ostrova Lesbos). To se 

ploty přece jen staví o něco hůř. Ale vážně: Pokud Řecko odmítá pomoc od agentur 

Evropské unie, nedává dostatečnou podporu fungování registračních míst pro 

běžence a fakticky se tak staví bokem ke společnému řešení uprchlické krize, je 

hrozba vyloučení ze schengenského prostoru namístě. S Řeky jsme ve střední Evropě 

hotoví rychle. Zbývá jen otázka, z čeho by měly být vyloučeny země, které se staví 

bokem k jiné části společného evropského řešení – k solidárnímu přijetí části 

běženců.“ 

(Konec Schengenu v Řecku, Petr Honzejk, 3.12.2015, Hospodářské noviny, str. 9).  

 

Články s bezpečnostní tematikou zdůrazňovaly hrozící nebezpečí plynoucí z 

velkého přílivu migrantů do zemí EU. Na chaos, příchod teroristů nebo nebezpečí 

pro ženy upozorňovaly deníky například ve formě těchto textů: 

 

„Konec minisukní. V malebném bavorském Pockingu už ředitel gymnázia 

vyzval rodiče, aby se dcery neoblékaly vyzývavě, protože by si to mohli imigranti 

„špatně vyložit“. “ 

(V táborech přibývá znásilnění, 30.9.2015, Právo, str. 14) 

 

Analytici upozorňují, že integraci nynější masy migrantů nemůže Německo 

zvládnout, a pokud tato příliš velká skupina lidí přestane dodržovat zákony a 

předpisy, pak kancléřka Angela Merkelová může zažít ve své zemi značný chaos. 

Prostřednictvím nelegálního překračování hranic přicházejí do země spolu s utečenci 

islámský extremismus, arabský antisemitismus, národní a etnické konflikty jiných 

národů. 

(Je to jen špička ledovce, varuje šéf německé zajišťovny, 27.10.2015, Právo, str. 13) 

 

4.1.2 Rámce Problém, Příčina a Řešení 

V každém článku bylo dále sledováno, zda je téma imigrace rámcováno jako 

Problém, Příčina či Řešení. Tyto rámce se mohly vyskytovat v každém článku 

současně. Analýza tedy sledovala, které rámce byly přítomné, a současně které 

rámce ve zprávách chyběly. Ve 478 případech se v článcích objevil alespoň jeden 

rámec z celkem 984 případů možného výskytu některého ze tří rámců. 
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Výsledky analýzy ukázaly, že nejčastěji bylo téma imigrace rámcováno 

jako problém, který byl v článcích zastoupen téměř ve dvou třetinách (64,4 %) 

všech případů4 výskytu sledovaných rámců Problém, Příčina a Řešení. 

V menší míře v porovnání všech tří rámců byly v článcích prezentovány 

příčiny (16,9 %) a řešení (18,6 %) migrační krize (viz Graf 2). 

 

 

Graf 2: Složení rámců Problém, Příčina a Řešení v % (N=478) 

                   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Při pohledu na každý rámec zvlášť je vidět, že až na zlomek případů články 

prezentovaly téma imigrace jako problém téměř vždy (93,9 % z celkového počtu 

328 článků – viz Graf 3). Detailní informace o počtu článků rámcovaných jako 

Problém v každém médiu zobrazuje Tabulka 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

4 Graf 2 prezentuje podíl jednotlivých rámců v celkovém počtu jejich výskytů (N=478). 
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Graf 3: Rámec Problém celkem v % (N=328) 

 

 

Zatímco téměř každý článek (93,9 %) prezentoval imigraci jako problém, 

pouze zhruba každý čtvrtý článek se věnoval příčinám a řešením krize. Ve 24,7 % se 

v článcích vyskytoval rámec Příčina a ve 27, 1 % rámec Řešení (Graf 4 a 5).    

Užití rámce Problém se ve zpravodajství vyvíjelo podobným způsobem jako 

všechny články o imigraci v průběhu roku 2015 (Příloha 8, srov. Graf 1). Nejvíce 

bylo téma imigrace rámcováno jako problém v září a v srpnu a ve vztahu k celému 

roku rostl. Rámec Příčina i rámec Řešení převažovaly v květnu a září, ale vyvíjely se 

odlišným způsobem (Příloha 9 a 10). 

 

Graf 4: Rámec Příčina celkem v % (N=328) 
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Graf 5: Rámec Řešení celkem v % (N=328) 

 

 

 

4.2 Kteří aktéři ve zprávách o imigraci promlouvají? 

Druhá výzkumná otázka se zabývala složením promlouvajících aktérů ve 

sledovaném zpravodajství o imigraci. U každého článku byli sledováni tři 

prominentní aktéři, přičemž data o každé z proměnných Aktér 1, Aktér 2, Aktér 3 

byla sečtena pro sestavení výsledné skladby aktérů.  

Podle analýzy je citování a parafrázování různých aktérů velmi běžnou 

součástí žurnalistických praktik napříč všemi pěti deníky. Téměř v každém článku 

(92,7 %) byla přítomna alesoň jedna promluva některého aktéra (Graf 6). 
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Graf 6: Případy promluvy alespoň 1 aktéra v % (N = 328) 

 

 

Při pohledu na celkový podíl promluv aktérů (Graf 7) je vidět, že aktéři 

promlouvali celkem v 61,6 % případů5 (606 z 984 případů – viz Tabulka 3). Ve 

zbylých 38,4 % případů nebyl v článku přítomný aktér, který by promlouval, ať už 

prostřednictvím přímé citace nebo parafráze, ze které by bylo zřejmé, že 

zprostředkovává aktérovo sdělení (viz metodologie). 

 

Graf 7: Podíl promlouvajících aktérů celkem v % (N = 984) 

  

                                                 

5 V každém článku se mohlo vyskytovat více aktérů najednou. Sledovány byly 3 promluvy v 

každém článku, tj. 984 možných promluv v celkem 328 článcích. 
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Tabulka 3: Podíl promlouvajících aktérů celkem (N=984) 

 

 

Z výsledků analýzy vyplývá, že deníky nejčastěji citují nebo parafrázují 

oficiální zdroje, nejvíce zahraniční politiky (21,3 %), politiky ČR (20 %) a 

reprezentanty vlády a úřadů (14,4 %). Politici a vládní zdroje tak v součtu 

představují 35,2 % všech promlouvajících aktérů (Příloha 4). 

Další nejcitovanější skupinu aktérů hned za politiky a vládními zdroji 

představují uprchlíci a imigranti, kteří v celkovém pohledu na složení aktérů 

představují 8,6 % promluv. Přibližně stejný prostor k vyjádření dávala média policii 

(8,3 %). 

Organizace na pomoc uprchlíkům promlouvaly v 5 % případů. 3 % 

promlouvajících aktérů tvořili odpůrci imigrace.  Občané se k tématu imigrace ve 

zpravodajství vyjadřovali v necelých 5 %. Zatímco více než polovinu promluv 

představují oficiální zdroje, experti promlouvali v pouhých 2,8 % případů. 

 

4.3 V jaké míře se ve zpravodajství s tématem imigrace vyskytují ženy a 

děti jako oběti? 

Tato analýza také sledovala, v jaké míře se v souvislosti s tématem imigrace 

výskytují děti a ženy jako aktéři, kteří bývají v médiích často typizováni do role 

oběti. Poukazování na ženy a děti jako na oběti přispívá k dramatičnosti a 

emocionalizaci tématu. Ve zpravodajství může používání takových prvků působících 

na emoce čtenářů sehrát významnou roli při přenosu mediálních rámců a jejich 

případnému uchycení ve veřejném mínění. 

Podle výsledků analýzy se však ženy a děti jako oběti ve zpravodajství o 

imigraci objevovaly pouze v 18 % článků (Graf 8). Nejvíce byly ženy a děti 

přítomné v denících Blesk a v Mladá fronta DNES, kde se v pozici obětí vyskytovaly 

ve čtvrtině článků. Pětina článků ženy a děti jako oběti zmínila v Lidových novinách, 

16,3 % v Právu a nejméně v Hospodářských novinách (5,2 %) (Graf 9). 
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Graf 8: Ženy a děti jako oběti celkem v % (N=328) 

 

 

 

Graf 9: Ženy a děti jako oběti v jednotlivých denících v %  

(N1=28, N2=58, N3=66, N4=78, N5=98) 

 

 

4.4 Jaký typ rámcování převažuje ve zpravodajství o imigraci? 

U článků bylo cílem určit, zda jsou rámcovány převážně tematicky nebo 

epizodicky.  Tematicky rámcované texty obsahují širší kontext, popisují obecné 

trendy a proces. Naproti tomu epizodicky rámcované texty prezentují téma na 
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příkladu konkrétních událostí, situací, příbězích jedinců či skupin (Iyengar 1991). 

Tematické rámce zdůrazňují celospolečenský význam a obsahují například zmínky o 

plánovaných politických opatřeních (Reinemann et al., 2012: 237).  

Protože epizodické rámce ilustrují komplexní veřejné problémy na 

konkrétních případech, stávají se prezentovaná támata pro většinu lidí 

srozumitelnější. Lze tedy předpokládat silnější vliv epizodických rámců (Iyengar 

1991).  

Tato analýza rámcování imigrace ukázala, že ve zpravodajství o imigraci v 

českých denících převažovalo tématické rámcování (67,4 % článků). V pětině 

všech článků bylo přibližně vyrovnané zaměření na osobní i celospolečenský 

význam událostí. Necelých 9 % článků bylo rámcováno epizodicky (Graf 10).  

 

Graf 10: Typ rámcování článků o imigraci celkem v % (N=328) 

 

 

Největší podíl tematického rámcování článků o imigraci měly deníky Lidové 

noviny (80,3 %) a Právo (76,5 %). V Hospodářských novinách bylo zpravodajství o 

imigraci rámcované tematicky z 67,2 %, v Mladé frontě DNES v 62,8 % a v deníku 

Blesk pouze ze 17,9 %. Zatímco v Blesku byla téměř jedna třetina článků rámcovaná 

epizodicky, v ostatních čytřech denících se epizodické rámcování objevilo jen v malé 

míře (Grafy 11, 12, 13, 14 a 15). 
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Graf 11: Typ rámcování v deníku Blesk v % (N=28) 

 

 

 

Graf 12: Typ rámcování v deníku Hospodářeské noviny v % (N=58)  
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Graf 13: Typ rámcování v deníku Lidové noviny v % (N=66)  

 

 

 

Graf 14: Typ rámcování v deníku MF DNES v % (N=78) 
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Graf 15: Typ rámcování v deníku Právo v % (N=98) 

 

 

 

4.5 V jaké míře jsou zprávy o imigraci rámcovány prostřednictvím 

lidského příběhu? 

Často používaným způsobem prezentace některých témat v médiích je 

vyprávění lidských příběhů. Zaměření na emoce spojené se skutečnými příběhy 

jedinců může být pro média způsob, jak zaujmout publikum ve velmi konkurenčním 

prostředí mediálních trhů (Semetko a Valkenburg, 2000: 96). 

 Takto rámcované zprávy obsahují „zaměření na jedince nebo skupinu 

postiženou nějakou událostí“ (Neuman et al. 1992: 69), přináší „lidskou tvář nebo 

emocionální úhel pohledu na určitou událost, téma či problém“ (Semetko a 

Valkenburg 2000: 95). 

Výsledky tohoto výzkumu značí, že lidské příběhy byly ve zpravodajství o 

imigraci užívány jen v omezené míře (8,8 % všech článků) (Graf 16). 

Nejvíce se lidské příběhy objevily v deníku Blesk (21,4 %) a nejméně 

v deníku Právo (4,1 % článků) (Graf 17). 
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Graf 16: Lidský příběh celkem v % (N=328) 

 

 

 

Graf 17: Lidský příběh v jednotlivých denících v % 

 (N1=28, N2=58, N3=66, N4=78, N5=98) 
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Shrnutí 

Výzkum měl za cíl analyzovat rámcování tématu imigrace v hlavních českých 

zpravodajských denících v období roku 2015. Analýza sledovala nejčastější rámce a 

témata se ve zpravodajství o imigraci, složení promlouvajících aktérů nebo míru 

výskytu žen a dětí v roli obětí. Cílem bylo také zjistit míru, v jaké deníky 

prezentovaly téma imigrace prostřednictvím emocionálních lidských příběhů. 

Nakonec bylo analyzováno, jestli články téma imigrace vztahovaly převážně ke 

konkrétním situacím a jedincům či skupinám (převaha epizodického rámcování), 

nebo byly zprávy prezentovány v širším kontextu, popisovaly problém, jeho proces, 

příčiny nebo důsledky (tematické rámcování).  

Výsledky analýzy ukázaly, že české zpravodajské deníky prezentovaly téma 

imigrace nejčastěji jako mezinárodní politický problém (29,3 % článků). V tomto 

kontextu často články zmiňovaly zejména neschopnost jednotlivých členských států 

Evropské unie spolupracovat při řešení migrační krize nebo nesouhlas českých 

politiků s postupy EU a imigrační politikou německé kancléřky Angely Merkelové. 

Některé články imigrační problém označovaly za krizi ohrožující budoucí existenci 

unie.  

Skutečnost, že české deníky psaly o tématu imigrace převážně jako o 

mezinárodním politickém problému, může souviset s nízkým počtem uprchlíků 

přicházejících do České republiky. Podle údajů z úřadu Eurostat požádalo v České 

republice o azyl v roce 2015 celkem 1235 osob (0,1 % z celkového počtu žádostí o 

azyl v EU), z nichž téměř polovina byli lidé původem z Ukrajiny, 11 % ze Sýrie a 

10 % z Kuby (Eurostat 2016). 

Druhým nejčastějším tématem bylo bezpečnostní ohrožení (14,3 % 

článků). Dalšími tématy byly nelegální imigrace (6,7 %), ochrana hranic (6,7 %) 

nebo přerozdělování uprchlíků (6,4 % článků), zejména v souvislosti s povinnými 

kvótami pro přerozdělování uprchlíků mezi jednotlivé státy EU. Naproti tomu ve 

velmi malé míře deníky psaly o uprchlících jako o obětech (5,5 % článků) nebo o 

pomoci uprchlíkům (4,6 % článků).  

Zatímco téměř každý článek (93,7 %) zmiňoval problémy imigrace, 

příčiny a řešení migrační krize se vyskytovaly přibližně ve čtvrtině článků (24,7 

%, resp. 27, 1 %). 
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Deníky nejčastěji používaly oficiální zdroje, přičemž nejvíce promlouvali 

zahraniční politici (21,3 %2), politici ČR (20 %) a reprezentanti vlády a úřadů (14,4 

%). Politici a vládní zdroje tak celkem představali více než polovinu všech 

promlouvajících aktérů. 

Dalšími skupinami aktérů za politiky a vládními zdroji byli uprchlíci a 

imigranti (8,6 %) a policie (8,3 %). Experti promlouvali v souvislosti s tématem 

imigrace v pouhých 2,8 % případů. Oproti médiím ve Francii, Norsku a USA 

(srov. Benson, Wood, 2015) ve zpravodajství o imigraci v českých denících méně 

promlouvali zástupci organizací na pomoc uprchlíkům (5 % případů) nebo odpůrci 

imigrace (3 %). 

Dále analýza zjišťovala míru, v jaké se ve zpravodajství o imigraci vyskytují 

ženy a děti v pozici obětí. Používání těchto prvků působících na emoce čtenářů ve 

zpravodajstí může hrát roli při přenosu mediálních rámců a může mít vliv na to, jak o 

tématu bude přemýšlet veřejnost. V případě tématu imigrace V českých 

zpravodajských denících se však s tématem imigrace ženy nebo děti jako oběti 

vyskytovaly jen v 18 % článků, nejvíce v denících Blesk (25 %) a Mladá fronta 

DNES (24,4 %) a nejméně v Hospodářských novinách (5,2 %). 

Ve zpravodajství o imigraci v českých denících převažovalo tematické 

rámcování (67,4 % článků). V pětině všech článků bylo přibližně vyrovnané 

zaměření na konkrétní případy nebo jedince a celospolečenský význam. Necelých 9 

% článků bylo rámcováno epizodicky. Při pohledu na jednotlivé deníky zvlášť je 

patrné, že téma imigrace prezentovaly spíše rozdílně. Největší podíl tematického 

rámcování, tedy přítomnosti širšího kontextu problému, jeho příčin nebo obecných 

trendů (Iyengar 1991), měly deníky Lidové noviny (80,3 %) a Právo (76,5 %).  V 

Blesku byla téměř jedna třetina článků rámcovaná epizodicky, tj. na příkladu 

konkrétních situací, jedinců či skupin. 

Nakonec tato analýza sledovala, v jaké míře bylo v článcích o imigraci 

používáno vyprávění lidských příběhů. Užití lidských příběhů ve zpravodajství o 

imigraci má tendenci redukovat komplexitu tématu (Figenschou & Thorbjørnsrud 

2015: 787-788). Avšak prezentace tématu pomocí emocionálních příběhů může být 

způsob, jak zvýšit atraktivitu mediálního obsahu ve velmi konkurenčním prostředí 

médiálních trhů (Semetko & Valkenburg, 2000: 96). Výsledky tohoto výzkumu 

ukázaly, že lidské příběhy byly ve zpravodajství o imigraci užívány jen v nízké 

míře (8,8 % článků). Nejvíce se lidské příběhy objevily v deníku Blesk (21,4 %), 
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kde bylo téma imigrace prezentováno nejméně komplexně, což odpovídá bulvárnímu 

charakteru tohoto deníku. Lidské příběhy tak byly v českých denících v souvislosti s 

imigrací používány méně než například ve Francii, Norsku a USA, kde až polovina 

zpravodajských článků obsahovala osobní příběhy imigrantů (Figenschou & 

Thorbjørnsrud, 2015: 784). 

Výzvou této práce byla částečně volba kvantitativního analytického přístupu 

pro studium rámcování, které bylo původně zkoumané především kvalitativní 

metodou.  Dosavadní zahraniční výzkum tématu imigrace však nabízel velké 

množství kvantitativních analýz rámcování tématu imigrace (Benson & Wood 2015; 

Figenschou & Thorbjørnsrud 2015, Caviedes 2015, Cheng et al. 2015) Tento 

výzkum je důkazem toho, že je kvantitativní přístup aplikovatelný na analýzu 

rámcování imigrace v českých denících. 

Jisté omezení výzkumu představovala analýza tematického a epizodického 

typu rámcování. Jejím záměrem bylo zjistit, jestli texty obsahují širší kontext, 

popisují obecné trendy a proces (tematické rámcování), nebo jestli texty prezentují 

téma na příkladu konkrétních případů nebo příběhů jedinců či skupin (epizodické 

rámcování), případně jestli je rámcování zpráv vyrovnané. Typ rámcování jsem se 

sanžila u každého článku posoudit co možná nejobjektivněji, nicméně jedná se o 

semi-kvalitativní proměnnou, která je vhodná spíše pro kvalitativní metodu. 

 

Závěr  

Cílem této práce bylo zjistit, jak byla tzv. migrační krize prezentovaná v 

českých zpravodajských denících v roce 2015, v době vrcholu tzv. migrační krize.  

Kvantitativní analýza pěti hlavních českých zpravodajských deníků ukázala, 

že deníky prezentovaly imigraci nejčastěji jako mezinárodní politický problém, 

zejména jako neschopnost členských států Evropské unie spolupracovat při řešení 

migrační krize nebo nesouhlas českých politiků s imigrační politikou Německa a 

dalších evropských zemí. Druhým nejčastějším tématem článků o imigraci bylo 

bezpečnostní ohrožení. Téměř všechny články psaly o problémech imigrace, zatímco 

příčinám a řešením migrační krize se věnovala přibližně čtvrtina článků. 

 Ve zpravodajství o imigraci v českých denících byli citovaní převážně 

zahraniční a čeští politici a vládní zdroje, které dohromady tvořili více než polovinu 

všech promlouvajících aktérů. Uprchlíci, imigranti a občané promlouvali spíše v 
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malé míře a vyjádření expertů k tématu imigrace se v článcích objevila jen 

výjimečně.  

Zpravodajství o imigraci bylo rámcováno převážně tematicky, tedy události 

byly prezentovány v širším kontextu, popisovaly problém, jeho proces, příčiny nebo 

důsledky spíše, než prezentovaly téma na konkrétních případech jedinců či skupin. 

 Užití emocionálních lidských příběhů ve zpravodajství o imigraci má 

tendenci redukovat komplexitu tématu (Figenschou & Thorbjørnsrud 2015: 787-

788). Zároveň může jít o způsob, jak zvýšit atraktivitu mediálního obsahu ve velmi 

konkurenčním prostředí mediálních trhů (Semetko & Valkenburg, 2000: 96). Lidské 

příběhy se v článcích všech sledovaných deníků objevily nepatrně, až na deník 

Blesk, kde se lidské příběhy vyskytovaly přibližně v pětině článků. Nelze proto 

usoudit, že by téma imigrace bylo v tomto ohledu v českých zpravodajských denících 

prezentováno méně komplexně.  

Analýza rámcování odhalila interpretační rámce a další aspekty, 

prostřednictvím kterých bylo téma zpracováno médii. Z této analýzy mediálního 

rámcování však nelze vyvodit žádné závěry o tom, jaké účinky měly na veřejné 

mínění jednotlivé mediální rámce. Podle teorie nastolování agendy můžeme pouze 

předpokládat, že média nastolují nejdůležitejší témata a jejich atributy veřejné 

agendy a tento efekt se může projevit více u témat, se kterými nemá veřejnost 

dřívější osobní zkušenost (Dearing & Rogers 1996: 52). Lidé navíc cítí větší potřebu 

orientovat se v problémech, které jsou pro ně nové, nejasné nebo představují hrozbu 

(Shoemaker 1996: 32). Vzhledem k nízkému počtu uprchlíků a imigrantů v Česku 

můžeme předpokládat, že imigrace byla jedním z témat, o kterých česká společnost 

získávala informace převážně ze zpravodajských médií. Mediální reprezentace proto 

mohla mít velký vliv na to, jak veřejnost o tématu imigrace uvažovala. 

Tato práce zkoumala, jak je téma imigrace prezentované na základě analýzy 

zpravodajských textů českých deníků. Zajímavé by bylo současně nahlédnout do 

mediální produkce těchto textů nebo sledovat účinky mediálního rámcování na 

publikum. Tyto výzkumy by bylo vhodné provést v období, ke kterému se vztahuje 

analýza mediálního obsahu, což v této práci vzhledem k časovému odstupu nebylo 

možné. V budoucím výzkumu by se dala realizovat například kvalitativní analýza 

založená na rozhovorech s českými novináři o tom, jaké faktory hrály roli při 

zpracovávání tématu imigrace, jak pracují se zdroji nebo jak jejich práci ovlivňují 

ekonomické faktory a očekávání čtenářů.  
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Summary 

The aim of this thesis was to reveal how Czech daily newspapers framed 

immigration issue in 2015, the year when so called migration crisis climaxed.  

Quantitative analysis of five national daily newspapers revealed that 

immigration issue was represented mainly as international political problem, 

especially as inefficiency of EU member states to cooperate in finding a solution of 

the crisis or as attitudes of disagreement of Czech politicians towards immigration 

politics executed by Germany and other European states. The second most frequent 

topic of news on immigration was security threat. 

In almost all articles the immigration issue was represented as problem, 

whereas cause frame and solution frame were present in approximately a quarter of 

articles on immigration. 

Czech and foreign politicians and government sources were the most cited or 

paraphrased actors in Czech daily newspapers. They made more than 50 % of all 

speakers. Refugees, immigrants and citizens were present rather to a small extent. 

Experts rarely commented on the issue of immigration in Czech daily news. 

Further results of this analysis revealed that that thematic framing rather than 

episodic was prevalent in immigration news. This means that media presented issues 

by using relevant larger context, description of problem, its process, causes or 

consequences. Particular cases or personal stories were used less frequently in 

immigration news. 

Next, knowing that the use of emotional human interest frame has a tendency 

to reduce complexity of issues (Figenschou & Thorbjørnsrud 2015: 787-788), this 

thesis analyzed to what extent Czech daily newspapers employed human interest 

frame in immigration agenda. Moreover, emotional personal stories can be used in 

order to enhance the attractiveness of media content in very competition driven 

media environment (Semetko & Valkenburg, 2000: 96). Human interest frame was 

rarely used in all Czech daily newspapers, except for Blesk, where human interest 

frame appeared in nearly 20 % of all news articles. Thus, it can not be argued that the 

immigration issue was presented in a less complex way in Czech daily newspapers. 

This analysis of framing of immigration issue revealed various interpretative 

frames through which was the immigration issue processed in media and presented to 

the audience. However, based on this analysis it is impossible to draw any 
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conclusions on how various media frames affected public opinion on immigration 

topic. According to Agenda setting theory we can only assume that media set the 

most important issues and their attributes in public agenda, and the more people do 

not have previous experience with the issue, the more likely his effect can occur 

(Dearing & Rogers 1996: 52). Moreover, people tend to have need for orientation in 

issues which for them are either unknown or threatening (Shoemaker 1996: 32). 

Considering that only a small number of refugees and migrants arrived to the Czech 

republic in 2015 we can assume that immigration was one of the issues about which 

Czech society gained information mostly from news. Therefore, media representation 

could have influenced was immigration topic perceived by Czech society. 

This thesis examined media representation of the immigration issue by 

analyzing media content. At the same time, it would be interesting to take an insight 

into media production of news or explore framing effects on individuals. For 

instance, future research on framing could be extended through qualitative analysis 

interviewing Czech journalists about their journalistic practices, using of sources, 

influence of economic factors or audience expectations. 
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2015 Počet článků % Počet dní Počet dní do VS

Leden 325 4,1 0,6 1 17

Únor 231 2,9 0,4 1 23

Březen 208 2,6 0,4 1 7

Duben 303 3,9 0,6 1 15

Květen 382 4,9 0,7 1 15

Červen 587 7,5 1,1 1 7

Červenec 664 8,4 1,3 1 16

Srpen 834 10,6 1,6 2 25 3

Září 1468 18,7 2,8 3 18 30 29

Říjen 1098 14,0 2,1 2 27 17

Listopad 982 12,5 1,9 2 14 23

Prosinec 779 9,9 1,5 2 3 16

Celkem 7861 1,0 15,0 18

  Náhodný výběr

Přílohy 

 

Příloha 1: Výběr dní do výběrového souboru (tabulka) 

 

 

 

Příloha 2: Příklad tematického rámcování 

 

Vídeň hrozí, že proti běžencům použije sílu 

30.9.2015    Mladá fronta DNES   str. 08    Ze světa 

(ČTK) 

VÍDEŇ Rakouská ministryně vnitra Johanna Miklová-Leitnerová včera 

varovala, že Vídeň by mohla použít sílu, pokud se v Rakousku začnou hromadit 

uprchlíci v důsledku toho, že je Německo přestane pouštět přes společnou hranici na 

své území.  

„Musíme si uvědomit, že pokud nenastane evropské řešení, zbývají jen dvě 

možnosti. Buď budeme postupovat stejně jako dosud, nebo zkrátka budeme na 

hranicích postupovat přísněji, což také znamená s nasazením síly,“ prohlásila 

ministryně. „Pak budeme vídat záběry jako z Makedonie, toho si musí být každý 

vědom,“ podotkla. Pokud se budou hromadit uprchlíci před hranicí, zbude podle ní 

už jenom jedna možnost, a sice úplné uzavření hranic. Použití oslepujících granátů a 

slzného plynu proti uprchlíkům v Makedonii vyvolalo znepokojení i v OSN.  
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 Drtivá většina uprchlíků, kteří do Rakouska přicházejí převážně přes 

Maďarsko, má namířeno dále do Německa. Rakouský kancléř Werner Faymann se 

včera nechal slyšet, že očekává, že Německo bude nadále přijímat syrské uprchlíky a 

že běženci budou přes hranice nadále převáženi zvláštními vlaky.  

 Německo na společné hranici s Rakouskem provádí kontroly, což 

vede k hromadění uprchlíků na rakouské straně, zejména v Salcburku. Do Bavorska 

přišlo v září zatím 179 tisíc běženců, jen v pondělí jich bylo 10 tisíc. Bavorský 

premiér Horst Seehofer dnes řekl, že země se při pomoci uprchlíkům dostala na 

hranici svých možností. 

 

 

Příloha 3: Příklady epizodického rámcování 

 

Maďarští policisté zbili i slovenskou reportérku 

18.9.2015    Hospodářské noviny    str. 05    Události 

MAĎARSKO 

Maďarští policisté při středečním zásahu proti uprchlíkům na hranici se 

Srbskem zbili a následně zadrželi zahraniční novináře. Byla mezi nimi i reportérka 

slovenského listu Denník N. „Se skupinou novinářů jsme sledovali, jak se uprchlíci 

snaží dostat na maďarskou stranu přes plot. Pomáhala jsem vstát jedné rodině ze 

země, když mě policisté začali bít obuškem, svázali mi ruce a hodili mě na zem,“ 

popsala zákrok policistů reportérka Tímea Becková. 

 

 

Podkopnutý běženec má práci snů 

18.9.2015    Lidové noviny    str. 02    Uprchlická krize 

MILAN ROKOS 

PRAHA Španělský fotbal získá trenérskou posilu ze Sýrie. Bude jí uprchlík 

Usáma Abdul Muhsín, jemuž ve chvíli, kdy utíkal přes srbsko-maďarskou hranici, 

podkopla nohy maďarská televizní reportérka Petra Lászlóová. Za svůj čin byla 

později z televize propuštěna.  

 Muhsín, který se v Sýrii živil jako fotbalový trenér, nyní dostane šanci 

ve své práci pokračovat v jedné sportovní škole nedaleko Madridu. „Můj syn bude 
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mít ve Španělsku dobrou budoucnost,“ řekl uprchlík španělskému listu El Mundo. 

Celá Muhsínova rodina přijela do Madridu ve středu večer vlakem.  

 Muhsín se svým sedmiletým synem Zajídem podnikl do Evropy 

náročnou a únavnou cestu, aby se zde setkal se svým dalším synem Muhammadem, 

který na starý kontinent připlul lodí. Incident, k němuž došlo na hranici, nečekal: 

„Novinářka kopla tvrdě. Byl jsem překvapený a ranilo mě, když jsem viděl strach a 

paniku ve tváři svého syna. Zajíd dvě hodiny plakal. Byl jsem vyděšený,“ vzpomínal. 

Maďarští policisté mu pak ještě vyhrožovali vězením.  

 Opačný přístup ukázali až Španělé, konkrétně Miguel Angel Galan, 

ředitel fotbalové školyvGetafe. Ten novinářům prozradil, že se s kolegy rozhodli 

trenérovi pomoci: „Dostane to nejdůležitější: ubytování, stravu, oblečení a místo 

trenéra,“ řekl. Španělsko už slíbilo, že přijme 17 tisíc Syřanů. 

 

 

Příloha 4: Počet promlouvajících aktérů napříč deníky 
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Příloha 5: Rámec Problém napříč deníky (N=328)  

 

 

 

Příloha 6: Rámec Příčina celkem a napříč deníky (N=328)  

 

 

 

Příloha 7: Rámec Řešení napříč deníky (N=328) 

 

 

 

Příloha 8: Vývoj rámce Problém v % (N=328) 
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Příloha 9: Vývoj rámce Příčina v % (N=328) 

 

 

 

Příloha 10: Vývoj rámce Řešení v % (N=328) 

 

 

Příloha 11: Ženy a děti jako oběti v jednotlivých denících  
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Příloha 12: Typ rámcování v jednotlivých denících  

 

 

 

Příloha 13: Lidský příběh v jednotlivých denících  
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Příloha 14: Kódovací kniha 

 KÓD NÁZEV PROMĚNNÉ HODNOTA PROMĚNNÉ DEFINICE PROMĚNNÉ

01DAT Datum vydání DD.MM

02MED Médium 1 Blesk

2 Hospodářské noviny

3 Lidové noviny

4 Mladá fronta DNES

5 Právo

03POR Pořadí zprávy Číslo strany

04TEM

Téma

1 Mezinárodní politický problém Zodpovědnost autorit (politiků, institucí). EU a jednotliví politici jsou pod 

útokem kritiky za nesprávné  řešení imigrační krize a neefektivní 

imigrační systém. Imigrace produkuje nezamýšlené negativní důsledky; 

imigrace může narušit diplomatické styky (Benson, 2015:807). 

Problémem je mimo jiné neúspěšné nebo neefektivní jednání mezi 

jdnotlivými státami EU.

2 Bezpečnostní ohrožení Příliš mnoho imigrantů vstoupilo do EU, imigrace může ohrožovat 

bezpečnost občanů (Benson, 2015:807). Nedostatečná kontrola hranic. 

3 Ekonomické důsledky imigrace

4 Uprchlíci/imigranti jako oběti

5 Demonstrace proti imigraci

6 Kontroly na hranicích

7 Přerozdělování uprchlíků Přerozdělování uprchlíků podle povinných kvót navržených EU.

8 Tábory pro uprchlíky

9 Nelegální imigrace

10 Pomoc v zemích postižených konfliktem

11 Morální a společenské hodnoty

12 Lidská práva

13 Odmítání uprchlíků/imigrantů Referenda o uprchlících, Nespokojenost obyvatel s přijímáním uprchlíků

14 Život uprchlíků/imigratů

15 Nepokoje vyvolané uprchlíky/imigranty

16 Ochrana hranic

17 Pomoc uprchlíkům/imigrantům

18 Azylové řízení

19 Útoky proti uprchlíkům/imigrantům

99 Nelze určit

05PROB Rámec: Problém 1 Ano

0 Ne

99 Nelze určit

06PRIC Rámec: Příčina 1 Ano

0 Ne

99 Nelze určit

07RES Rámec: Řešení 1 Ano

0 Ne

99 Nelze určit

08AKT1 Aktér 1 Seznam aktérů

Aktérem je míněna osoba či instituce, která je v článku citována nebo 

parafrázována.  V článcích s velkým množstvím citací bude kódováno 

prvních pět citovaných aktérů (Benson 2015: 809).

09AKT2 Aktér 2 Seznam aktérů

10AKT3 Aktér 3 Seznam aktérů

11DETI

Děti, ženy

1

Ano

Děti nebo ženy mohou zvyšovat emocionalizaci debaty o imigraci a 

účinky médií.Tato proměnná sleduje ve zprávách jakékoliv zmínky o 

ženách nebo dětech. Identifikuje proto výskyt slov „žena a/nebo „dítě ve 

všech lexikálních tvarech a další možná označení odkazující na ženy a 

děti jako jsou „chlapec“, „dívka“, „holčička“, „syn“, „dcera“ nebo konkrétní 

jména apod.

0 Ne

12HLP

Hluboký lidský příběh

1

Ano Roršířenou definici rámce lidského příběhu nabízí Semetko a 

Valkenburg na základě pěti faktorů: (a) používání příkladu lidí; (b) 

přídavných jmen nebo označení, které vyvolávají soucit; (c) 

zdůrazňování jak se daný problém dotýká jedinců; (d) přítomnost 

soukromých osobních informací; (e) vizuální informace probouzející 

soucit - pokud je přítomen obrázek (Semetko a Valkenburg, 2000).

0 Ne

13RAM Typ rámcování Shanto Iyengar dělí rámce na tematické a epizodické. Tematické 

obsahují hlubší kontext, obecné trendy a popisují především proces. 

Epizodické rámce se zaměřují na konkrétní jedince, situace a důsledky 

(Iyengar 1991). 

1 Převaha tematického rámcování Převaha zaměření na celospolečenský význam události a přítomnost 

širšího kontextu (tematické rámcování), nebo zaměření význam jedinců 

či skupin bez důrazu na celospolečenské souvislosti, příčiny či dopady 

(epizodické rámcování) (Reinemann et al., 2012: 237).2 Přibližně vyrovnané zaměření na 

soukromý i celospolečenský význam dané 

události3 Převaha epizodického rámcování

99 Nelze určit


