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Abstrakt 

 Diplomová práce zkoumá mediální obraz obchodního systému Fair Trade v nejčtenějších 

českých denících Aha!, Blesk, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, 

Právo a Sport. Klade si otázku, zda deníky referují o Fair Trade v širších souvislostech a do 

jakých rámců jej nejčastěji zasazují. Současně zkoumá, v jakém rozsahu sledované deníky 

o Fair Trade reflektují. Zformulovány jsou také dvě hypotézy předpokládající, že počet 

článků referujících o Fair Trade má vzrůstající tendenci a zároveň, že články neuvádějí 

problematiku v širších kontextech. Odpověď na výzkumné otázky a platnost hypotéz je 

zkoumaná pomocí kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy založené především na 

teorii rámcování. Využit je deduktivní postup za pomoci předem formulovaných 

kontrolních otázek. Výsledkem je zjištění, že deníky Fair Trade nejčastěji zasazují do 

ekonomického rámce následovaného rámcem konfliktu a rámcem důrazu na jednotlivce. 

Práce navíc zkoumá i přítomnost kritického rámce, který se ale v sledovaných denících 

téměř nevyskytuje.  Kontext je většinou omezený. Počet článků o Fair Trade se během 

sledovaného období snižuje. Nepotvrdila se tak platnost hypotézy o vzrůstající tendenci 

informování o Fair Trade. Naopak, potvrdila se platnost hypotézy o absenci širšího 

kontextu a kritického zhodnocení konceptu.  

 

 

Abstract 

The thesis The media image of the Fair Trade concept in the Czech press examines media 

image of the Fair Trade business system in  the most widely read newspapers Aha!, Blesk, 

Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Právo and Sport. 

The aim is to find out whether newspapers report on Fair Trade in broader context and in 

which frames it is most likely presented. At the same time the thesis examines the extent to 

which newspapers inform about Fair Trade.  There are two hypothesis formulated, one 

suggesting that the amount of articles referring about Fair trade has an increasing tendency 

and that articles do not address the issue in broader context.  

The answers to research questions and the validity of the hypotheses are examined through 

quantitative and qualitative content analysis based primarily on the framework theory. 

Deductive procedure using pre-formulated control questions is also used.  

The finding is that the newspapers most often present Fair Trade in economics frame 

followed by conflict frame and human impact frame. In addition, the thesis examines the 

presence of a critical frame, which is almost absent in the newspapers. The context is 

usually limited. The amount of articles about Fair Trade is decreasing during the monitored 

period of time. 

 So the validity of the hypothesis on the increasing tendency to inform about Fair Trade has 

not been validated. On the contrary, the validity of the hypothesis on the absence of a wider 

context and critical appreciation of the concept was confirmed. 

 

 

Klíčová slova 

Mediální obraz, Fair Trade, teorie rámcování, český tisk, Hospodářské noviny, 

Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Právo 

 

Keywords 

Media image, Fair Trade, framing theory, Czech press, Hospodářské noviny, Lidové 

noviny, Mladá fronta DNES, Právo 

 

Rozsah práce: 110 475 znaků. 
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ÚVOD 

Předkládaná práce se zabývá pojmem Fair Trade v doposud nezkoumané 

problematice a tou je otázka četnosti a informační úrovně článků, které tento pojem ve svých 

textech zahrnují. Podle tiskové zprávy z května 2015, kterou vydala společnost Fairtrade 

Česko a Slovensko, stoupl v roce 2014 oproti roku 2013 prodej fairtradových výrobků v 

Česku o 17 procent. Pokračoval tak trend minulých let. Podle dostupných dat tedy zájem 

Čechů o Fair Trade, tedy spravedlivý obchod, v posledních letech rostl. Dále je možno 

předpokládat, že tak jako v jiných oblastech, významnou roli v informování o Fair Trade 

hrají média. Například ve Velké Británii je běžnou součástí sortimentu, zatímco v České 

republice jde o “nadstandard“. Média jsou pak důležitá ve změně vnímání a přijetí těchto 

výrobků. Předkládaná práce si klade za cíl zmapovat, jak Fair Trade reflektují česká 

mainstreamová média (nejčtenější tištěné deníky), jaký prostor mu dávají, do jakých rámců 

jej redaktoři zasazují a jaké termíny v souvislosti s Fair Trade nejčastěji používají. Důraz je 

kladen na to, zda média koncept zobrazují a vysvětlují v širších souvislostech, podrobují 

kritice, nebo jen propagují značku certifikace Fairtrade® bez dalšího kontextu. V zahraniční 

literatuře existuje řada titulů zabývajících se konceptem Fair Trade z různých hledisek. U 

širší české veřejnosti je stále tématem okrajovým, bylo na něj však zpracováno již několik 

odborných, bakalářských a diplomových prací. Tyto práce se zaměřily především na 

ekonomické hledisko konceptu, jeho efektivnost, důvěryhodnost, kritiku či na zemědělské 

dopady. Dílčí analýzy mediálních výstupů přinášejí především neziskové organizace 

zabývající se podporou Fair Trade. Hlubší analýza mediálního obrazu Fair Trade v českém 

prostředí však stále chybí a jeho zpracování je jedním z předpokládaných přínosů této práce. 

 

V první teoretické části je vysvětlen koncept Fair Trade a jeho ukotvení v České 

republice. Dále jsou zohledněny faktory, které mohou mít na vzrůstající spotřebě Fair Trade 

výrobků vliv, jako je jejich dostupnost v obchodech a povědomí spotřebitelů o certifikaci 

Fairtrade. První část také představuje a zdůvodňuje výběr hlavních teoretických východisek, 

ze kterých práce následně v druhé, analytické, části vychází. Jde zejména o teorie rámcování, 

nastolování agendy, gatekeepingu, zpravodajských hodnot a pseudoudálosti.  

 

Druhá analytická část obsahuje kvantitativní a kvalitativní analýzu mediálního 

obsahu sedmi nejčetnějších celostátních placených tištěných deníků – Blesk, Mladá fronta 

DNES, Sport, Právo, Aha, Lidové noviny a Hospodářské noviny. Výzkumnou jednotkou je 

článek vybrán podle předem daného klíče. Kvantitativní část analýzy mapuje prostor, který 

byl věnován tématu Fair Trade v novinách, pomocí celkového počtu pro výzkum 
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relevantních článků v daném médiu a zároveň prostor vyjádřený počtem slov každého 

jednoho zkoumaného článku. Kvalitativní část analýzy pak zkoumá články na základě výše 

vypsaných teorií. Sledované období je vymezeno daty 1.1.2014 a 31.12. 2016 včetně. Zde 

se práce rozchází se schválenými tezemi a to z toho důvodu, že pro meziroční srovnání je 

sledované období také lepší rozdělit do stejných časových jednotek, tedy jednotlivých celých 

let. 

S tezemi se práce rozchází také v použité literatuře. Místo předem avizované kritické 

knize Ndongo Samba Sylly The Fair Trade Scandal z roku 2008 byla dána přednost jeho 

komentáři pro The Guardian z roku 2014, kde své kritické argumenty vůči Fair Trade 

zmínění v knize shrnuje ale dále také doplňuje. 

  

Pro lepší porozumění stěžejní teorie rámcování se ukázala být navzdory veškeré 

dostupné odborné literatuře diplomová práce Ladislavy Šulcové Rámování mediálních 

obsahů.  Z této předkládaná práce také hojně cituje.  

 

Na základě teoretických východisek a kvalitativní a kvantitativní obsahové analýzy 

se práce snaží odpovědět na následující výzkumné otázky a hypotézy: 

 

VO1 (hlavní výzkumná otázka): Jaký je mediální obraz konceptu Fair Trade 

v nejčtenějších českých denících? 

VO2 (vedlejší výzkumná otázka): V jakém rozsahu se konceptu Fair Trade věnují 

nejčtenější české deníky? Konkrétněji jak často a jak rozsáhlé texty jsou? 

H1: Vzhledem k doposud malému rozšíření konceptu Fair Trade do povědomí české 

společnosti i novinářské obce bude rámcování tématu v textech podobné, bez bližšího 

kontextu. 

H2: Za předpokladu, že informovanost spotřebitelů je jedním z příčin zvýšení poptávky po 

produktech Fair Trade, bude mít četnost příspěvků o Fair Trade vzrůstající tendenci. 

 

Práce ve svém závěru poukazuje na zjištěné poznatky a přehledně shrnuje výsledky 

výzkumu s poukazem na možné odchylky od původního designu výzkumu. Součástí práce 

je také stanovení jejich slabin, které byly postupně v rámci jejího zpracování zjištěny. 
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1. Klíčoví aktéři, vymezení pojmů, definice konceptu Fair Trade 

 

Ustálené slovní spojení Fair Trade se dá z angličtiny přeložit jako spravedlivý 

obchod, v českém prostředí se používá také například termín férový. Označuje obchodní 

systém. „Termín Fair Trade je celosvětově nejvíc užíván právě v této podobě a jako obecně 

srozumitelný se ujímá i v neanglicky mluvících zemích. Mezi fair trade, Fair trade a Fair 

Trade není významový rozdíl“.1 Fairtrade® pak označuje certifikaci. Tato diplomová práce 

stejně jako Asociace pro fair trade bude používat termín psaný ve formě Fair Trade (dále 

také jen FT). Přestože jsou definice konceptu představeny tak, jak je prezentují jednotliví 

aktéři, budou tito představeni až níže. V rámci FT mohou být země původu produktů 

označovány jako rozvojové, třetího světa nebo globálního Jihu. Rozdíl je čistě ideologický, 

geograficky jde o stejné oblasti. 

Organizace Fairtrade International (dále také jen FLO) představuje Fair Trade jako 

alternativní přístup ke konvenčnímu obchodu založený na partnerství mezi producenty a 

obchodníky, podniky a spotřebiteli.2 

V úvodním prohlášení Charty principů Fair Trade publikované v roce 2009 

organizacemi World Fair Trade Organization3 (dále také jen WTO) a Fairtrade International 

stojí: „Fair Trade je v zásadě reakcí na selhání konvenčního trhu při zajišťování udržitelné 

obživy a podmínek k rozvoji lidem z nejchudších zemí světa; důkazem jsou dvě miliardy 

našich spoluobčanů, kteří přestože extrémně tvrdě pracují, přežívají s méně než dvěma 

americkými dolary na den. Chudoba a bída omezují lidem možnost volby, zatímco tržní 

mechanismy je ještě více vytlačují a marginalizují. Stávají se tak náchylnější k dalšímu 

vykořisťování, ať už jako malí rodinní producenti nebo jako námezdní pracovní síla v rámci 

větších organizací.“4  

Fair Trade je tedy bezpochyby reakcí na tzv. Free Trade, tedy neregulovaný volný 

obchod založený pouze na principech nabídky a poptávky. 

                                                 
1 KOLSKÁ, Marta. Fair Trade a jeho kritika: Zhodnocení významu obchodu zaměřeného na podporu 

producentů z rozvojových zemí. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Praha, 2010, s. 39. 
2About Fairtrade. In: Fairtrade International [online]. [cit. 2017-07-01]. Dostupné z: 

https://www.fairtrade.net/about-fairtrade.html   
3 Světová organizace pro Fair Trade 
4 Charter of Fair Trade Principles, s. 3. In: Fairtrade International [online]. 2009 [cit. 2017-07-01]. Dostupné 

z:https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/about_us/documents/Fair_Trade_Charter.pdf  

 

https://www.fairtrade.net/about-fairtrade.html
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/about_us/documents/Fair_Trade_Charter.pdf
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Fairtade Česko a Slovensko5  (dále také jen FTČRS) vysvětluje Fair Trade jako 

způsob obchodu, který poskytuje pěstitelům, zaměstnancům a řemeslníkům ze zemí 

globálního Jihu možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Výrobci v rámci 

systému Fair Trade dostávají za svou práci výkupní cenu, která odpovídá nákladům na 

pěstování či výrobu a zároveň umožňuje důstojné živobytí. Fair Trade zaručuje férové 

obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv nebo šetrnost k životnímu 

prostředí.6 

Z výše zmíněných definic vyplývá, že systém Fair Trade probíhá mezi několika 

základními aktéry. Na jedné straně jsou to samotní producenti výrobků certifikovaných jako 

Fairtrade® a na druhé straně spotřebitelé, kteří tyto výrobky kupují. Mezi nimi jsou 

obchodníci a dále organizace, které stanovují podmínky, za jakých může být výrobek za 

Fair Trade označen a ty, které tyto podmínky kontrolují a označení udělují. 

Producenti, respektive pěstitelé, farmáři, řemeslníci a pracovníci ze zemí globálního 

Jihu, jsou hlavním článkem systému. Může se jednat o sdružené maloproducenty i 

velkoproducenty, kteří zaměstnávají další nájemní pracovní sílu. Producenti musí pocházet 

z tzv. rozvojových zemí, jejichž seznam je přesně stanoven. V současnosti existuje 827 

producentských organizací s certifikací Fairtrade®, které zahrnují 1,2 milionů z 58 zemí.7 

   Dalšími aktéry jsou obchodníci. Systém FT se snaží omezit mezičlánky na cestě od 

producenta ke spotřebiteli na minimum. Některé komodity obchodované jako FT jsou finální, 

například banány a ananasy. Naopak například káva, kakaové boby, nebo bavlna se dále 

zpracovávají. Ne vždy je ale zpracovatelská fáze probíhá v zemích původu. „Je otázkou, zda 

není udržitelnější exportovat na Sever až finální produkt. Vznikly by tak nové pracovní 

příležitosti v rozvojových zemích a potenciálně by to mohl být i krok k výrobě pro místní 

trh.“8 

Tím, kdo uděluje a odebírá licenci na certifikační známku Fairtrade®9 či Fair Trade, 

je mezinárodní asociace Labelling Organisations International ustanovena v roce 1997. V 

                                                 
5Fairtrade Česko a Slovensko zastupuje FLO v České republice a na Slovensku, zabývá se marketingovou 

podporou certifikační známky FAIRTRADE®, podporou prodeje fairtradových výrobků a monitoruje český a 

slovenský trh s fairtradovými produkty. 
6Fair Trade. In: Fairtrade Česko a Slovensko [online]. [cit. 2017-02-19]. Dostupné z: http://www.fairtrade-

cesko.cz/#!fair-trade 
7Faitradoví producenti. In: Fairtrade Česko a Slovensko [online]. [cit. 2017-07-01]. Dostupné z: 

http://www.fairtrade-cesko.cz/#!producenti  
8KOLSKÁ, Marta. Fair Trade a jeho kritika: Zhodnocení významu obchodu zaměřeného na podporu 

producentů z rozvojových zemí. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Praha, 2010, s. 24. 
9 Známka FAIRTRADE® je udělována konkrétním výrobkům a nevztahuje se na společnosti nebo 

organizace, které s těmito výrobky obchodují. 

http://www.fairtrade-cesko.cz/#!fair-trade
http://www.fairtrade-cesko.cz/#!fair-trade
http://www.fairtrade-cesko.cz/#!producenti
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současnosti sdružuje 19 národních iniciativ propagujících a poskytujících licenci 

k certifikaci FT v daných zemích, dále tři regionální sdružení producentů (pro Asii, Afriku a 

Latinskou Ameriku s Karibikem) a dvě přidružené organizace. V roce 2004 se asociace 

rozdělila mezi Fairtrade Intrenational podporující producenty a stanovující standardy, které 

je pro certifikaci třeba dodržovat, a dále FLOCERT, která pravidelně kontroluje a uděluje 

(nebo odebírá) FT certifikaci, která je ale zpoplatněna10 a financuje také nezávislé audity 

třetí stranou. V současnosti kontroluje přes 3800 FT producentů ve 120 zemích světa.11 

 

Fair Trade standardy jsou stanovovány tzv. FLO komisí pro standardy12 skládající se 

z národních iniciativ, organizací producentů, obchodníků a externích expertů. Základními 

kritérii pro udělení známky Fairtrade® jsou:  

„Stabilní minimální výkupní ceny pokrývající náklady na produkci a důstojné živobytí, které 

nejsou závislé na výkyvech cen na světovém trhu. 

Fairtradový sociální příplatek určený na investice do rozvoje komunit (školy, zdravotnictví, 

infrastruktura). 

Žádná nezákonná dětská a nucená práce. 

Předfinancování produkce a dlouhodobé obchodní vztahy. 

Udržitelné zemědělské postupy, které nezatěžují životní prostředí. 

Důstojné a bezpečné pracovní podmínky. 

Vyšší ceny za produkty ekologického zemědělství.“13 

 

 

  

                                                 
10 Například pro malé producenty se poplatek pro jeden produkt pohybuje podle počtu členů mezi 1505 euro 

(do 50 členů) a 3645 euro (nad 1000 členů). Za každý další produkt se připočítává další příplatek. Celý 

systém poplatků dostupný online zde: http://www.flocert.net/portal/portal-fee-documents/  
11 Our roots and role in Fairtrade. In: FLOCERT [online]. [cit. 2017-07-01]. Dostupné z: 

http://www.flocert.net/about-us/our-role-in-the-fairtrade-system/  
12 Fairtrade International Standard Committee. 
13 Systém Fairtrade. In: Fairtrade Česko a Slovensko [online]. [cit. 2017-07-01]. Dostupné z: 

http://www.fairtrade-cesko.cz/#!fair-trade/system-fairtrade/system-fairtrade  

 

http://www.flocert.net/portal/portal-fee-documents/
http://www.flocert.net/about-us/our-role-in-the-fairtrade-system/
http://www.fairtrade-cesko.cz/#!fair-trade/system-fairtrade/system-fairtrade
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2. Koncept Fair Trade v České republice 

2. 1. Historie 
 V roce 2004 byla v České republice (dále také jen ČR) založena Asociace pro 

fair trade, sloužící jako platforma pro setkávání neziskových organizací a firem věnujících 

se obchodování s fairtradovými produkty a jejich propagaci. Asociace zároveň zaštítila 

český fairtradový trh. Počátky FT v České republice ale lze vystopovat až do roku 1994, kdy 

vznikla obecně prospěšná společnost Jeden svět, provozující Obchůdek s fairtradovými 

produkty v Korunní ulici v Praze. Následně vznikla obchodní Společnost pro Fair Trade a 

další subjekty obchodující s fairtradovými produkty. V roce 2012 se Asociace pro Fair Trade 

přejmenovala na Fairtrade Česká republika. V roce 2014 se činnost asociace dále rozšířila a 

vzniklo tak Fairtrade Česko a Slovensko.14 

 

2. 2. Prodejní místa 

 Nabídka, poptávka, a tedy i obchodní obrat, jsou vzájemně provázány. V 

současné době jsou spravedlivé produkty dostupné širší veřejnosti mimo jiné také díky 

velkým obchodním řetězcům. Mezi hlavní obchodní partnery Fairtrade Česko a Slovensko 

v ČR patří Kaufland, Tesco a DM drogerie. Například poslední jmenovaná měla k říjnu 2015 

v ČR 220 poboček.15 Tesco v rámci své privátní značky Tesco Finest nabízí mimo jiné 

certifikovanou FT kávu a čaj. Dalšími významnými partnery jsou Marks & Spencer s vlastní 

značkou FT potravin včetně kávy, čokolády, kakaa, čajů a výrobků z bavlny. Dále síť 

prodejen a kaváren Tchibo, kavárny MamaCofee a Segafredo, prodejny se zdravou výživou 

CountryLife, výrobce cukrovinek Manner, výrobce džusů Pfanner, ale také například 

Unilever, jeden z největších světových výrobců potravin (neférové značky Knorr, Flora, 

Hera, Rama, Perla, Lipton, Hellmann's, Saga, Algida, Míša, Magnum, Carte D'Or a značka 

fairtrade zmrzliny Ben&Jerry's) a výrobků pro péči o tělo a o domácnost (značky Cif, 

Domestos, Dove, Signal, Axe, Rexona, Timotei, Radox).16,17  

 

                                                 
14 Naše historie. In: Fairtrade Česko a Slovensko [online]. [cit. 2017-02-19]. Dostupné z: 

http://www.fairtrade-cesko.cz/#!o-nas/nasehistorie  
15 Tržby dm drogerie přesáhly 7 miliard korun. Firma plánuje další pobočky i e-shop. In: IHned.cz [online]. 

[cit. 2017-02-19]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-64772960-trzby-dm-drogerie-presahly-7-miliard-

korun-firma-planuje-dalsi-pobocky-i-e-shop  
16 Mezi dalšími hlavními obchodními partnery Fairtrade Česko a Slovensko uvádí Fair trade centrum, s.r.o., 

fairtrademarket.cz, J. J. Darbroven, Kiko káva, Obchod na Zemi a Volkafe. 
17 Údaje poskytnuté ředitelkou Fairtrade Česko a Slovensko Hanou Chorváthovou byly součástí prezentace 

Prodeje fairtadových výrobků v roce 2015 zveřejněné 10. května 2016. 

http://www.fairtrade-cesko.cz/#!o-nas/nasehistorie
http://byznys.ihned.cz/c1-64772960-trzby-dm-drogerie-presahly-7-miliard-korun-firma-planuje-dalsi-pobocky-i-e-shop
http://byznys.ihned.cz/c1-64772960-trzby-dm-drogerie-presahly-7-miliard-korun-firma-planuje-dalsi-pobocky-i-e-shop
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Vliv četnosti a rozšíření prodejních míst na prodej FT výrobků je patrný z tiskové zprávy 

Fairtrade Česko a Slovensko z 10. května 2016: 

 

 „Káva je u nás stále nejznámějším fairtradovým výrobkem. V absolutních číslech 

sice došlo k mírnému poklesu, který byl zapříčiněný ukončením prodeje fairtradové kávy 

v kavárnách Starbucks v ČR, ovšem bez zahrnutí firmy Starbucks prodej kávy u nás vzrostl 

o 20 %, na Slovensku prodeje vzrostly dokonce o 34 %. Navíc očekáváme další významný 

nárůst prodeje, protože v letošním roce se zapojují do prodeje fairtradové kávy také 

společnosti OMV a Benzina.“18 

 

 Důvodem, proč výše zmínění prodejci zařazují do své nabídky vedle 

konvenčního zboží i to s certifikací FT, může být i jejich účast na programech sociální 

odpovědnosti firem (koncept v ČR známý také pod anglickým názvem Corporate Social 

Responsibility se zkratkou CSR). Internetový portál CSRPortal.cz cituje průzkum 

společnosti Ipsos Tambor z roku 2010. V něm 75 % respondentů uvedlo, že by byli ochotni 

zaplatit více, pokud by daný výrobek či služba byly šetrné k životnímu prostředí a část 

výnosu určena pro obecně prospěšné účely. „V současné době nám ukazují fenomény, jakými 

jsou fair trade, eko produkty, farmářské trhy, sociální podniky či bio farmy, že zájem o 

produkty, které vznikají v rámci etického podnikání a jsou produkovány s ohledem na 

udržitelnost, jsou nejen společenským přínosem, ale též ekonomicky výnosné.“ 19 V 

dotazníkovém šetření provedeném společností INESAN v roce 2012 většina respondentů 

odpověděla, že dostupnost výrobků je špatná.20 

2.3. Maloobchodní obrat v ČR 
  

 Z údajů zveřejněných v tiskových zprávách společnosti Fairtrade Česko a 

Slovensko za sledované období 2014–2016 vyplývá meziroční nárůst nákupů FT výrobků 

na tuzemském trhu. V roce 2013 zaznamenal maloobchodní obrat FT výrobků meziroční 

růst dokonce o 80 % oproti předešlému roku. Češi za ně utratili celkem 174 milionů korun. 

V roce 2014 to bylo celkem 203 milionů korun. Maloobchodní obrat se oproti roku 2013 

zvýšil o 17 procent. Čísla za rok 2015 a 2016 zatím nejsou k dispozici. 

                                                 
18 Češi a Slováci vloni nakoupili 218 tun kávy s certifikací Fairtrade. Tisková zpráva Fairtrade Česko a 

Slovensko z 10. 5. 2016. [cit. 2017-02-19]. 
19 Společenská odpovědnost firem v České republice. In: CSR PORTAL Ústeckého kraje [online]. [cit. 2017-

02-19]. Dostupné z: http://www.csrportal.cz/cz/spolecenska-odpovednost-firem/spolecenska-odpovednost-v-

ceske-republice/spolecenska-odpovednost-firem-v-ceske-republice 
20 Preference a postoje obyvatel ČR k Fair Trade. Průzkum společnosti INESAN, září 2012. [cit. 2017-02-

19]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/files/preference-a-postoje-obyvatel-cr-k-fair-trade.pdf 

http://www.csrportal.cz/cz/spolecenska-odpovednost-firem/spolecenska-odpovednost-v-ceske-republice/spolecenska-odpovednost-firem-v-ceske-republice
http://www.csrportal.cz/cz/spolecenska-odpovednost-firem/spolecenska-odpovednost-v-ceske-republice/spolecenska-odpovednost-firem-v-ceske-republice
http://www.inesan.eu/files/preference-a-postoje-obyvatel-cr-k-fair-trade.pdf
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 Zájem českých spotřebitelů o spravedlivý obchod dobře ilustruje i prodej 

jednotlivých artiklů s certifikací FT.  V tiskové zprávě FT ČR S z května 2016 se dočteme, 

že nejprodávanějším férovým zbožím je v tuzemsku káva a následuje kakao a výrobky z něj, 

tedy i čokoláda. V roce 2013 se v Česku prodalo 142 tun kávy s certifikací Fairtrade, 

následující rok to bylo už 190 tun a v roce 2015 prodej kávy zaznamenal pokles s číslem 173 

tun. Na čísla má vliv i rozsah prodejních míst. 

 

2.4. Povědomí o Fair Trade v ČR 
 

 Povědomí českých spotřebitelů o Fair Trade mapovalo v posledních letech 

několik na sobě nezávislých průzkumů. Internetovým výzkumem č. 51130/513007/1311 

provedeným v srpnu roku 2009 Západočeskou univerzitou v Plzni pod vedením Ing. Lenky 

Králové Ph.D., Ing. Lucie Kuldové a KMO FEK ZČU s počtem 615 respondentů bylo 

zjištěno, že 60 % z 615 dotazovaných zná koncept Fair Trade a jeho principy. 

 

 Další výzkumné šetření bylo provedeno Institutem evaluací a sociálních analýz 

INESAN. Sběr dat byl realizován v České republice na přelomu roku 2011 a 2012. K výběru 

respondentů bylo použito kvótní techniky. Bylo provedeno a analyzováno celkem 1 188 

dotazníků, s následujícím závěrem: „Respondenti, kteří fairtradové výrobky nenakupují 

nebo jejich nákup neplánují, tak činí zejména proto, že neví, že takovéto výrobky existují (62 % 

respondentů).“21 Následující výzkumné šetření bylo provedené v roce 2014 na vzorku 1 327 

obyvatel České republiky, ze kterého plyne, že se s pojmem Fair Trade se setkalo již 52 % 

lidí.22 

 Nezisková organizace NaZemi zadala provedení spotřebitelského průzkumu už 

v roce 2010. 15,9 % dotázaných spotřebitelů poznalo certifikační známku FT, která jim byla 

bez dalšího komentáře ukázána. V roce 2013 bylo provedeno srovnávací testování. 

Certifikační známku poznalo 23 % dotázaných. Na otázku, jaká označení informující o 

původu zboží spotřebitelé znají, uvedlo v roce 2010 „Fair Trade“ 3,5 % dotázaných 

                                                 
21 Povědomí o Fair Trade. Průzkum společnosti INESAN, srpen 2012. [cit. 2017-02-19]. Dostupné z: 

http://www.inesan.eu/files/povedomi-o-fair-trade.pdf 
22 Fairtrade slaví v Česku 10 let, podle nejnovějšího výzkumu o něm slyšelo 52 procent lidí. Tisková zpráva 

Fairtrade Česko a Slovensko z 26. 8. 2014. [cit. 2017-02-19]. 

http://www.inesan.eu/files/povedomi-o-fair-trade.pdf
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spotřebitelů. V roce 2013 to bylo 9,5 %, což představuje nárůst o 170 %.23,24 

 

 Dle výzkumu Institutu evaluací a sociálních analýz INESAN provedeného v roce 

2014 zná 26 % spotřebitelů v České republice známku Fairtrade a 52 % lidí se setkalo 

s pojmem Fair Trade obecně. Tři pětiny dotázaných jsou přesvědčeny o tom, že svými 

nákupy mohou pomoci výrobcům ze zemí globálního Jihu.25 

 Slabinou výše zmíněných průzkumů je jejich vzájemná nejednotnost z hlediska 

použitých postupů, velikosti dotazovaného vzorku a znění otázek. Proto jsou jejich výsledky 

pouze ilustrační a nelze z nich dělat jednoznačné závěry o vývoji povědomí Čechů o FT 

v průběhu sledovaného období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23Fair trade: srovnání povědomí v letech 2010 a 2013. Průzkum zadaný neziskovou organizací NaZemi. [cit. 

2017-02-19]. Dostupné z: 

http://www.nazemi.cz/sites/default/files/infolist_fairtrade_2010_2013_povedomi.pdf   
24Průzkumu se v roce 2010 zúčastnilo 1 028 respondentů, v roce 2013 1 013 respondentů. Jednalo se o 

reprezentativní vzorek české populace. Oba průzkumy zadávala nevládní organizace NaZemi, byly 

provedeny společností Ipsos s. r. o. 
25 Prodej fairtradových výrobků v Česku stoupl o 17 %. Tisková zpráva Fairtrade Česko a Slovensko z 5. 5. 

2015. [cit. 2017-02-19]. 

http://www.nazemi.cz/sites/default/files/infolist_fairtrade_2010_2013_povedomi.pdf
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3. Kritické zhodnocení konceptu Fair Trade 

Stejně jako každý jiný model není ani systém FT ideální a má své kritiky. Od dob 

svého vzniku v poválečné Anglii přirozeně prošel určitým vývojem a částečně byl také 

překonán nebo nahrazen jiným obchodním systémem, například tzv. direct trade.26 Zatímco 

v zemích západní Evropy a USA je systém již zaběhnutou součástí spotřeby, v tuzemsku je 

jeho vývoj o desetiletí opožděn. Rozsah a zaměření této diplomové práce nedovoluje 

komplexnější kritické zhodnocení, zmíní ale kritické argumenty, které na FT míří nejčastěji. 

Je nutno dodat, že každá kritika s sebou obvykle nese reakci kritizované strany a často se 

jedná spíše o střet ideologický.  

 

Výrazným kritikem systému FT je například Senegalec N´Dongo Samba Sylla, 

bývalý zaměstnanec FLO a autor knihy The Fair Trade Scandal: marketing poverty to benefit 

the rich (2014). Publikace vychází na základě čtyřletého výzkumu akademiků z Londýnské 

univerzity v Etiopii a Ugandě.  Ten přichází se závěrem, že co se týče míry chudoby, není 

mezi pracovníky zapojenými do FT a nezapojenými významný rozdíl.27 Hlavní argumenty 

v ní publikované shrnul Sylla v komentáři pro britský Guardian pod názvem Fairtrade is an 

unjust movement that serves the rich. 

 

Problém vidí v charakteristice a nákladnosti certifikace (viz poznámka č. 11), která 

je podle něj příčinou nerovnoměrného rozdělení výnosů ze systému FT. Náklady na získání 

certifikační známky a dodržení stanovených standardů jsou totiž stejné jak pro velké 

producenty, tak pro ty drobné ve všech rozvojových zemích. V nejvíce znevýhodněných 

zemích jsou tak relativně dražší než v těch rozvinutějších. Například hlavní komodity 

obchodované na FT trzích – tedy káva a banány – jsou v největší míře pěstovány v zemích 

Latinské Ameriky. V roce 2009 šlo 83 procent ze všech udělených certifikací pro kávu 

producentům z Latinské Ameriky. U banánů šlo dokonce o 70 z celkových 71 udělených 

certifikátů. Latinská Amerika je podle Sylly ve srovnání s Afrikou a Asií zvýhodněná 

dvakrát. A to tím, že v jejím případě je certifikace méně nákladná, a že na trzích FT dominují 

komodity, jichž je hlavním vývozcem. 

 

                                                 
26 Tzv. přímý obchod, kdy například kavárníci nakupují kávu přímo u pěstitele bez dalších mezičlánků a 

aktérů, kdy tento obchodní vztah může být dlouhodobý a pro oba subjekty výhodný. 
27 Fairtrade foundation upozornila, že výsledky výzkumu podle ní nejsou reprezentativní a studie 

neporovnává oba segmenty stejně. 
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„Země, které Světová banka považuje, co se příjmů týče, za vyšší střední třídu, 

zahrnují28 54 procent všech producentských organizací, které získaly certifikát FT, oproti 21 

procentům v případě zemí s nízkými příjmy. Pokud jde o nejméně rozvinuté země, představují 

pouze 13,5 procenta poptávky o certifikaci. Bez ohledu na definici chudoby a ekonomické 

zranitelnosti je závěr stejný: FT má tendenci vyloučit nejchudší země.“29 

 

Sylla nesouhlasí zcela s námitkou, že i v těch zemích s vyšším hrubým domácím 

produktem mohou být obrovské sociální a ekonomické nerovnosti mezi těmi nejbohatšími a 

těmi, které ohrožuje extrémní chudoba. Podle něj je to sice nepopiratelný fakt, nikoli ale 

přesvědčivý argument, který by ospravedlňoval to, že i v těch nejméně rozvinutých zemích 

FT neupřednostňuje nejchudší skupiny obyvatel. Jako příklad uvádí Mexiko, kde byl systém 

FT vyzkoušen poprvé. Tato členská země OECD30 je podle něj natolik bohatá, aby své 

problémy řešila sama. Stejně tak by potom FT mohl být podle tohoto argumentu uplatňován 

například v USA a Francii, kde také existují velké sociální a ekonomické rozdíly.  

 

Dále Sylla upozorňuje na závislost některých zemí na vývozu pouze jedné komodity. 

Jako příklad udává kávu, která bývá většinou vyráběna malými organizacemi producentů. 

Problém ilustruje na Etiopii a Burundi, které patří mezi země nejvíce závislé na exportu kávy. 

Ta představuje 34 procent a 26 procent jejich příjmů z vývozu. Pro obě země byly ale v roce 

2009 vydány pouze tři certifikáty FT pro kávu. Naproti tomu Mexiko a Peru získaly v tom 

samém roce 42 a 57 certifikací, což představuje téměř 31 procent faktické světové poptávky 

po certifikované kávě. Navíc ekonomiky Mexika a Peru jsou poměrně diverzifikované a 

v obou případech vývozy kávy představují méně než dvě procenta jejich příjmů z exportu. 

V Africe má podobné postavení Jižní Afrika, v Asii Indie. Ani jedna z nich nepatří mezi 

nejchudší země regionu.31 

 

Sylla uznává, že cílem hnutí FT je především pomoci těm, kteří se již na 

“cestě“ nacházejí, jinými slovy producentským organizacím, které vykazují potenciál 

                                                 
28 Jsou zemí původu. 
29 SYLLA, Ndongo Samba. Fairtrade is an unjust movement that serves the rich. In: The Guardian [online]. 

2014 [cit. 2017-07-01]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/global-

development/2014/sep/05/fairtrade-unjust-movement-serves-rich 
30 Mezivládní Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj sdružující 35 ekonomicky nejvyspělejších 

států světa. 
31 SYLLA, Ndongo Samba. Fairtrade is an unjust movement that serves the rich. In: The Guardian [online]. 

2014 [cit. 2017-07-01]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/global-

development/2014/sep/05/fairtrade-unjust-movement-serves-rich  

https://www.theguardian.com/global-development/2014/sep/05/fairtrade-unjust-movement-serves-rich
https://www.theguardian.com/global-development/2014/sep/05/fairtrade-unjust-movement-serves-rich
https://www.theguardian.com/global-development/2014/sep/05/fairtrade-unjust-movement-serves-rich
https://www.theguardian.com/global-development/2014/sep/05/fairtrade-unjust-movement-serves-rich
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rozvoje a organizační předpoklady. Jenže tato cesta je podle něj poměrně úzká, jelikož 

systém FT se specializuje hlavně na obchod se zemědělskými produkty a nejméně rozvinuté 

země jsou často více závislé na vývozu nezemědělských primárních produktů. „Většina 

nejméně rozvinutých zemí jsou čistými dovozci potravin. S výjimkou tří zemí jsou všechny 

nejméně rozvinuté země součástí kategorie FT definované Organizací OSN pro výživu a 

zemědělství jako země s nízkými příjmy a nedostatkem potravin.“32 

 

Podle něj zakladatelé hnutí FT udělali chybu, když uvěřili, že to, co se podařilo 

uplatnit v latinskoamerickém kontextu, by mohlo fungovat i v jiných rozvojových 

regionech. Kdyby se FT narodil v Africe, pravděpodobně by se podle Sylly více zaměřil na 

těžbu ropy nebo produkty z ní. Stejně tak, kdyby se hnutí inspirovalo v Asii, 

pravděpodobně by se více specializovalo na textilní průmysl. Díky tomu je obtížné 

identifikovat konzistentní vzor pro rozšíření FT do dalších chudých regionů světa.33 

Regionálně jsou v rámci Fairtrade® rozlišeny jen minimální výkupní ceny vybraných 

produktů podle životních nákladů v oblasti. 

 

V českém akademickém prostředí dobře zpracovala stávající kritiku systému FT ve 

své diplomové práci Marta Kolská. Na základě studia odborných zahraničních publikací a 

konzultací s českými experty34 rozdělila kritiku konceptu Fair Trade do dvou skupin. První 

skupina se týká nežádoucího dopadu konceptu přímo na producenty v zemích původu 

výrobku nebo plodiny a druhá se zabývá negativním vnímáním konceptu spotřebiteli, které 

může ale v důsledku opět poškodit prvně zmíněné producenty.35 

 

Z první skupiny kritických argumentů poukazujících na možné nežádoucí dopady 

konceptu v zemích globálního Jihu Kolská navazuje na Syllu a doplňuje jej, když zmiňuje: 

„Fair Trade může mít za důsledek vytvoření zóny relativního bohatství v chudé oblasti. To 

vytváří pochopitelně tenzi mezi jakousi Fair Trade elitou a okolím. Může docházet k 

nevraživostem vůči těm, kdo participují na Fair Trade.“36 

 

                                                 
32 Tamtéž. 
33 Tamtéž. 
34 Experty myslí Kolská respondentyr pracující v českých organizacích, které se Fair Trade primárně věnují 

(společnost Jeden svět a Společnost pro Fair Trade) nebo se zabývají rozvojovou spoluprací (společnost 

Člověk v tísni a Česká rozvojová agentura). 
35 KOLSKÁ, Marta. Fair Trade a jeho kritika: Zhodnocení významu obchodu zaměřeného na podporu 

producentů z rozvojových zemí. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Praha, 2010, s. 39. 
36 Tamtéž. 
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Co se týče skupiny kritických argumentů ze strany spotřebitelů zmiňuje Kolská 

mimo jiné neadekvátně vysokou prodejní cenu FT produktů, kritiku spojenou s prodejem 

v supermarketech, nebo zkreslující informování o FT. 

 

 První dvě námitky kritiků spolu mohou úzce souviset. O prodejní ceně FT 

produktů se totiž ve standardech FLO nepíše nic, není nijak zakotvena a je tedy zcela 

v kompetenci prodejců. Na etické značce, tak může obchodník neeticky přivydělávat 

nadsazením marže nebo zlepšovat své vlastní PR (viz kapitola 2. 2. Prodejní místa). 

Koncový zákazník ale vyšší cenou nepřispěje pěstiteli víc, tomu přísluší pevně daná FT 

prémie a minimální výkupní cena. Fair Trade se podle svých zásad snaží minimalizovat 

počet článků v obchodním řetězci. To by logicky mělo mít za následek snížení ceny 

v porovnání s konvenčními produkty. Stále více se ale koncovými prodejci FT výrobků 

stávají supermarkety a obchodní řetězce. Ty si díky výhodné pozici na trhu mohou nasadit 

vlastní marže. 

 

„Prodejem v supermarketech jsou podporovány obchodní řetězce, které často svým 

zaměstnancům neposkytují důstojné pracovní podmínky. Současně představují zátěž pro 

životní prostředí atd. Dalším hendikepem je oproti specializovaným Fair Trade obchodům 

absence informací o pěstitelích, jejich situaci a o principech Fair Trade obecně. Ve 

specializovaných obchůdcích totiž pracuje proškolený personál. Fair Trade má za cíl nejen 

prodávat, ale také informovat a šířit osvětu.“37  

 

Podobně bývá kritizováno i zapojení velkých nadnárodních potravinových firem 

jako je např. Nestlé. V západní Evropě i USA už si zákazník může vybrat, zda si jejich 

tyčinku KitKat koupí z FT nebo necertifikovaného kakaa. Podobně je to s kávou. „Ideálem 

Fair Trade hnutí je zapojení subjektů, které jsou 100 % Fair Trade. Reálně je ale největším 

nákupčím Fair Trade kávy v Severní Americe společnost Starbucks, přestože certifikovaná 

káva tvoří pouze 3,7 % všech nákupů společnosti.“ 38   Na druhou stranu, výrazným 

argumentem pro zapojení supermarketů do distribuce FT produktů je maximalizace jejich 

prodeje a tím maximalizace podpory co největšího počtu producentů v rozvojových 

zemích.39 

 

                                                 
37 Tamtéž, s. 63. 
38 WEBER, Jeremy. Fair Tade coffee enthusiasts should confront reality. Cato Journal. 2007, 27(1), s. 115. 
39 KOLSKÁ, s. 63. 
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Pro téma této práce je nejzásadnější kritika směřující na zkreslující informování o FT. 

Kolská cituje studie Marca Sidwella a Sinclaira Davidsona (obě 2008), kteří se shodují, že 

propracované PR kampaně FT pracují především s jednotlivými příběhy, apelem na emoce 

a prostou důvěrou. Při prezentování přínosu FT se zaměřují na jednotlivé příběhy, nikoli 

tvrdá data. Přínos sociální prémie se často ilustruje na stavbách nových škol a nemocničních 

zařízeních, podle Kolské je ale tímto způsobem investována jen menší část získaných 

peněz.40 

„Obdobnou mystifikací je tvrdit, že produkt je od konkrétního pěstitele. U 

potravinových surovin (jiná situace je u rukodělných výrobků) se ale výlučně jedná o 

organizace, nikoli jednotlivce. Nelze tedy hovořit o přímém obchodu s pěstiteli. Na 

samotných produktech bývá uvedeno výrobní družstvo/ organizace, nicméně fotografie a 

příběhy jednotlivců mohou částečně svádět k jinému výkladu.“41 

 

Z pohledu spotřebitelů může být certifikace vnímána také jako záruka kvality. 

Známka Fairtrade® se ale vztahuje na obchodní a výrobní podmínky. Požadavek 

ekologičtějšího a diverzifikovaného zemědělství však může mít na kvalitu částečný pozitivní 

vliv. Bio kvalita ale součástí povinných standardů není.  

 

Kolská se ve své práci zabývá také útlumem kvality, inovativnosti a rozvoji ve 

FT produkci, což se může projevit na kvalitě produktu. Jako příklad uvádí kávu, kdy vysoce 

kvalitní káva (tzv. speciality coffee) je vykupovaná za vyšší cenu, než je minimální výkupní 

FT cena. Producenti pak prodávají produkty vyšší kvality na konvenčním trhu za 

odpovídající cenu a druhořadou kávu prodávají v systému FT, cituje Kolská už výše 

zmíněnou studii Davidsona. Garantovaná výkupní cena pak neodráží rozdíl v kvalitě a tržní 

hodnotě kávy z různých regionů. Podle neoliberální ekonomické teorie pak systém FT 

pokřivuje systém nabídky a poptávky tím, že způsobuje její disproporci.42 

Jak už bylo napsáno výše, na argumenty kritiků navazují argumenty zastánců a 

naopak. Rozsah diplomové práce nedovoluje zohlednit všechny názory, bude ale zkoumat, 

zda a jak sledovaná média nejčastější kritické výtky vůči FT a jejich případné vyvracení 

pokrývají.  

  

                                                 
40 Tamtéž, s. 58. 
41 Tamtéž, s. 59. 
42 Tamtéž, s. 41–48. 
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4. Definice a vysvětlení aplikovaných teoretických východisek  

4.1. Rámcování 
 

Teorie rámcování (z anglického framing) tvrdí, že zprávy neobsahují pouze holá 

fakta, ale také hodnotový rámec, který nám pomáhá těmto faktům rozumět.43 Na existenci 

rámců (někdy také v literatuře jako rámy, respektive teorie rámování) poprvé poukázal 

americký sociolog Erwing Goffman v roce 1974 jako na způsob, kterým lidé vnímají sociální 

realitu, v níž žijí. Symbolické rámy ji ohraničují – odtud teorie rámování, nebo rámcování. 

Jak později doplnil, hodnotový rámec, který zprávy doprovází, závisí na hodnotovém rámci 

toho, kdo nám tyto zprávy přináší. „Předpokládám, že definice situací jsou postaveny na 

principech organizace, která řídí dění o našem subjektivním vnímání.“44 

Pro potřeby mediálních studií teorii rozpracoval americký profesor Robert M. 

Entman, jehož definice rámcování patří k nejcitovanějším. Ve svém stěžejním článku uvádí, 

že proces rámcování „ve své podstatě zahrnuje výběr a významnost. Rámcovat znamená 

vybrat některé aspekty vnímané reality a učinit je ve sdělovaném textu významnějšími 

takovým způsobem, aby se podpořila určitá definice problému, interpretace příčiny, morální 

hodnocení a/nebo doporučení řešení pro popisovanou záležitost.“45  

Ona významnost (anglicky salience) podle Entmana znamená udělat nějakou část 

informace pro publikum výraznější, smysluplnější a zapamatovatelnější. Nárůst význačnosti 

informace zesiluje pravděpodobnost, že příjemci ji budou vnímat, rozeznají její smysl a tudíž 

ji zpracují a uloží do paměti.46 

„Výběr rámce a jeho případné opakování při mediálním zpracování určité události 

úzce souvisí s tím, jak může být zpráva publikem vnímána. Může se přitom jednat buď o 

záměr, kdy některá ze součástí řetězce, který ovlivňuje výslednou podobu mediálních výstupů 

(vzestupně na hierarchii od řadového redaktora, přes editora, vedoucího vydání, 

šéfredaktora až po vydavatele nebo vysílatele), chce oné události dodat nějaký význam, nebo 

jen o neúmyslné a pro lidskou mysl v podstatě zcela přirozené uplatnění selektivních postupů 

při tvorbě, případně dalším editování dané zprávy.“47,48 

                                                 
43 KALVAS, František, Martin KREIDL, Martina ŠTÍPKOVÁ a Jan VÁNĚ. Rámcování a nastolování 

agendy: Dva paralelní procesy v interakci. Sociologický časopis. 2012, 48(1), s. 6. 
44 GOFFMAN, Erving. Frame analysis: An essay on the organization of experience. London: Harper and 

Row, 1986, s.  
45 ENTMAN, Robert M. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication. 

1993, 43(4), s. 52. 
46Tamtéž, s. 53. 
47 Tamtéž, s.52. 
48ŠAŠEK, Petr a Alice N. TEJKALOVÁ. Rámcování tématu státního zadlužování v agendě MF DNES a 
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Jak ale v úvodu své výborně hodnocené diplomové práce, z které čerpala i tato práce, 

poukazuje Ladislava Šulcová, teorie rámcování je, pravděpodobně pro svou mladost, 

nejednotná. Koncept je pojednáván jako výzkumná metoda, jako definovatelný koncept či 

jako komunikační proces.49 

 

4.1.2. Typologie rámců 
 

Teorie rámcování nabízí několik typologií rámců spojených se jménem jejich autora. 

Pro tuto práci jsou významné především dvě typologie rámců. S relativně jednoduchým 

rozdělením rámců přišel v roce 2005 profesor politické komunikace z University of 

Amsterdam Claes de Vreese, který je dělí na specifické a obecné. „Specifické rámce se vážou 

k jednomu tématu a jsou nepřenositelné na téma jiné. Obecné rámce naopak téma přesahují 

a mají obecnou platnost v různých kontextech.“50 

 

Přestože se předkládána diplomová práce zabývá poměrně specifickým tématem, 

koncept FT jako celek má více rovin: ekonomickou, lidskoprávní a pracovně právní, 

ekologickou, etickou.  Práce se specifickými rámci přináší řadu omezení. Šulcová ve své 

studii poukazuje, že vysoká míra specifičnosti a zaměření na detail takových rámců 

znemožňuje zobecňovat, porovnávat rámce v širším kontextu. Jediného výzkumníka pak 

může svést k tomu, že dojde k závěrům, ke kterým dojít chce. „Při výzkumech rámování 

vždy nutná velká znalost teoretického vymezení, aby byl výzkumník na základě této znalosti 

schopen využít pozitivních stránek daného typu rámování a zároveň schopen eliminovat jeho 

negativní prvky.“ 51  

 

Z výše zmíněných důvodů, a i kvůli malé zkušenosti autora, bude tento výzkum bude 

pracovat především s obecnými rámci52 , které sice neposkytují detailní a vyčerpávající 

výklad zkoumaného mediálního tématu, ale jejich přínosem pro výzkumníka rámcování je 

                                                 
Práva před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010. Acta Politologica [online]. 2013, 5(2), s. 

188 [cit. 2017-07-02]. Dostupné z: http://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/00464.pdf  
49 ŠULCOVÁ, Ladislava. Rámování mediálních obsahů. Praha, 2010. Univerzita Karlova v Praze, s. 9. 
50 ŠAŠEK, Petr a Alice N. TEJKALOVÁ. Rámcování tématu státního zadlužování v agendě MF DNES a 

Práva před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010. Acta Politologica [online]. 2013, 5(2), s. 

189 [cit. 2017-07-02]. Dostupné z: http://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/00464.pdf  
51 ŠULCOVÁ, Ladislava. Rámování mediálních obsahů. Praha, 2010. Univerzita Karlova v Praze, s. 38. 
52 Šulcová zmiňuje, že výzkumníci se přiklánějí spíše k využívání obecných rámců a uvádí příklady: De 

Vreese, 2005; Van Gorp, 2005; Semetko a Valkenburg, 2000. 

http://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/00464.pdf
http://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/00464.pdf
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eliminace omezení, která přinášejí rámce specifické. 53  Navíc se dokáží vypořádat s 

rozsáhlými vzorky a pomáhají nalézat rozdíly mezi různými styly médií (například bulvární 

a seriózní tisk).54 

 

Šulcová pak k obecným rámcům dodává, že „jejich obecná povaha někdy může vést 

k přehlédnutí „specifičtějších“ rámců, na druhou stranu pro jejich schopnost reflektovat 

širší kontexty a struktury a poukazovat na novinářské konvence jsou užitečným nástrojem 

při výzkumu mediální praxe.“55  

 

V oblasti obecných rámců práce čerpá především z teorie stanfordského profesora 

politologie Shanta Iyengara z roku 1991. Vychází na základě empirického výzkumu 

z premisy, že „zpráva o každé politické události je takřka vždy rámována epizodicky či 

tematicky.“56 Na základě toho klasifikoval dva obecné rámce, rámec epizodický a rámec 

tematický. 

 

Epizodický rámec má podle Iyengara formu případové studie, nebo reportáže 

zaměřené na jednotlivou konkrétní událost. S veřejnými událostmi pracuje jako s konkrétní 

příklady.57 V případě informování o konceptu Fair trade, může jít o příklad konkrétního 

zemědělce, který je do konceptu začleněn. Tematický rámec pracuje opačně od epizodického, 

když veřejné události staví do obecnějšího nebo abstraktnějšího kontextu a snaží se je vést 

k obecným závěrům či předpokladům.58 Pokud opět vztáhneme tento typ na příklad FT, 

může jít o zprávu týkající se obecně například postoje zákazníků jako celku k výrobkům FT, 

nebo postoje velkých nadnárodních společností obecně zabývajících se zpracováním kakaa 

k problematice produkce kakaových bobů. 

„Tematické (rámce) poskytují hlubší vhled do kontextu, zdůrazňují obecné trendy a 

popisují především proces. Tudíž vedou k připsání zodpovědnosti společnosti. Epizodické 

rámce se zaměřují na konkrétní jedince, situace a důsledky, a tudíž vedou k připsání 

zodpovědnosti jedincům.“59 

                                                 
53 ZHOU, X. Cultural dimensions and framing the internet in China. The International Communication 

Gazette. 2008, 70 (2), s. 120. 
54 SEMETKO, Holli A. a Patti M. VALKENGURG. Framing european politics: A content analysis of press 

and television news. Journal of Communication. 2000, 50(2), s. 95. 
55 ŠULCOVÁ, Ladislava. Rámování mediálních obsahů. Praha, 2010. Univerzita Karlova v Praze, s. 40. 
56 IYENGAR, Shanto. Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues. Chicago: University 

of Chicago Press, 1991. s. 2. 
57 Tamtéž, s. 14. 
58 Tamtéž. 
59IYENGAR, Shanto. Framing Responsibilty for Political Issues: The Case of Poverty. Political 

Behavior [online]. 1990, 12(1), s. 31  
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Dalším důležitým poznatkem Iyengarovy studie je, že v praxi jen skutečně malé 

množství zpráv bývá rámováno ryze epizodicky či tematicky. I silně epizodická zpráva bývá 

uvedena zobecňující poznámkou zpravodaje o širších souvislostech, naopak i obecná studie 

o Evropské unii může být doplněna krátkou ilustrací protestujícího zemědělce. Iyengar 

zároveň dochází k závěru, že ve většině zpráv jeden z rámců, tematický či epizodický, 

zřetelně převažuje.60 

 

Obecné rámce typologicky v roce 1992 rozdělil americký profesor W. Russell 

Neuman se svým kolektivem na základě výzkumu do pěti kategorií: důraz na osobu, 

bezmocnost, ekonomický rámec, morální hodnoty a konflikt.61,62 Všiml si, že stejné rámce 

používají jak příjemci, tak tvůrci médií. Jeho i dřívější Iyengarova práce však byla 

kritizována za nedostatečnou průkaznost způsobenou nejasnou metodikou. Proto na jejich 

výzkum navázaly Holli A. Semetková a Patti M. Valkenburg. Za použití spolehlivého 

měřícího aparátu pro účely obsahové analýzy a obsáhlého přesně definovaného vzorku.63 

  

„Z šetření obou vědkyň vyplynuly následující závěry: jako nejužívanější rámec se 

ukázal rámec zodpovědnosti 64 , následovaný rámcem konfliktu, ekonomickým rámcem, 

rámcem důrazu na osobu, rámcem morálky.“ 65   

 

Převaha epizodického rámcování v médiích na úkor tematického může být podle 

Šulcové následkem časového nebo prostorového omezení zpráv, kde není prostor při každé 

události či zprávě uvést širší souvislosti.  

 

„Nutno si však uvědomit, že tematickým rámováním je každý počin, který má za 

následek, že příjemce přesněji a objektivněji dokáže danou událost posoudit a v prostředí 

zastupitelské demokracie určit, kdo za danou věc nese zodpovědnost.“66 

 

                                                 
60 IYENGAR, S. Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues. Chicago: University of 

Chicago Press, 1991. s.14. 
61 NEUMAN, W. R. et al. Common knowledge. News and the construction of political meaning. Chicago: 

The University of Chicago Press, 1992. s. 64–67 
62 V anglickém originále: ‘human impact’, ‘powerlessness’, ‘economics’, ‘moral values’, and ‘conflict’ 
63 ŠULCOVÁ, Ladislava. Rámování mediálních obsahů. Praha, 2010. Univerzita Karlova v Praze, s. 42. 
64 Kategorie obecného epizodického rámce, kterou stanovil už v roce 1991 Iyengar. Její jádro spočívá v tom, 

že média politické situace zobrazují bez širšího kontextu a čtenář má pocit vlastní odpovědnosti za problém, 

místo aby ji přisoudil politickému subjektu. 
65 Tamtéž, s. 43. 
66 Tamtéž, s. 47-48. 
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Pro vyhledávání a určování rámců v textu existuje několik způsobů. V této 

diplomové práce je aplikován deduktivní přístup, jehož představení a zdůvodnění výběru 

tohoto typu je popsáno v analytické části. 

 

4. 2. Nastolování agendy 
 

Nastolování agendy (z angličtiny agenda setting) je model procesu prosazování 

určitých témat do veřejného prostoru či diskurzu. V mediálních studiích jde o hypotézu 

účinku médií na obsahy myšlení veřejného diskurzu.67 

 

Předpoklad, že se média nějakým způsobem podílejí na nastavování veřejné agendy, 

je starý jako studium médií samotné. Mezi první, kteří si takové funkce médií všimli, patřil 

už na počátku 20. let 20. století Walter Lippman. Jeho stěžejní kniha Public Opinion z roku 

1922 obsahovala kapitolu The World Outside and The Pictures in Our Heads. Pět let před 

výzkumem McCombse a Shawa myšlenku vlivu mediální agendy na tu veřejnou zpracoval 

i Bernard Cohen v knize The Press and Foreign Policy.68 

 

Samotný termín Agenda-setting jako první použili američtí profesoři žurnalistiky 

Maxwell E. McCombs a Donald L. Shaw ve své studii The agenda-setting function of the 

mass media z roku 1972. V období tří týdnů před americkými prezidentskými volbami roku 

1968 sledovali vývoj postojů nerozhodných voličů v univerzitním městě Chapel Hill v 

Severní Karolíně a zpravodajské články, komentáře a vysílané reportáží v tamějších médiích. 

Autoři předpokládali, že nerozhodnutí voliči budou nejotevřenější k informacím objevujícím 

se v rámci předvolební kampaně. Město bylo vybráno záměrně, protože jeho populace 

představovala reprezentativní vzorek americké společnosti. 

„Výzkum prokázal téměř dokonalou korelaci mezi pěti nejsledovanějšími tématy 

nastolovanými mediální agendou a pěti nejzdůrazňovanějšími tématy reflektovanými ve 

veřejné agendě. McCombs a Shaw z výsledků vyvodili, že masová média nastolují veřejnosti 

její agendu.“69 

 

 

                                                 
67 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 16. 
68 Tamtéž, s. 17. 
69 Tamtéž, s. 16. 
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Reifová upozorňuje, že koncept nastolování agendy se opírá mimo jiné také o proces 

gatekeepingu. O pozornost v prostoru, kde se pohybuje veřejnost, politická elita i média, se 

uchází významně větší počet témat, než kolik jich skutečně může pozornost připoutat.70 

 

Už v samotném úvodu své výše zmíněné studie McCombs a Shaw píší: „Při výběru 

a zobrazení zprávy hrají redaktoři, zaměstnanci redakce a televizního vysílání důležitou roli 

při formování politické reality. Čtenáři se dozvídají nejen o dané problematice, ale z 

množství publikovaných zpráv a jejich postavení také to, jak velký význam oné problematice 

přikládat.“71 

 

Z první věty citované pasáže lze rozpoznat význam, který autoři, stejně jako teorie 

gatekeepingu, přikládají individuálnímu jedinci v systému mediální organizace. Další 

souvětí poukazuje na propojení nastolování agendy s teorii rámcování, když říká, že nejde 

jen o množství zpráv ale také jejich uchopení. 

 

O propojení teorie nastolování agendy s teorií rámcování se pak jako první opět 

pokusili McCombs a Shaw v roce 1993. „Předpokládali, že zprávy nesou jednak informaci 

o veřejném problému – čímž dochází k nastolování agendy – a zároveň tyto zprávy zdůrazňuji 

či zamlčuji některé atributy veřejného problému, čímž dochází k zarámováni problému, 

protože toto zdůrazňování a zamlčování formuje obraz problému.“ 72 

 

Diplomová práce se pokusí odpovědět na to, jakou (a zda vůbec) agendu sledovaná 

média v souvislosti s FT nastolují, a které problémy spojené s FT reflektují a do jakých 

rámců je zasazují. 

 

 

 

                                                 
70 Tamtéž. 
71 MCCOMBS, Maxwell E. a Donald L. SHAW. The agenda-setting function of the mass media. Public 

opinion Quarterly. 1972, 36(2), s. 176. 
72 KALVAS, František, Martin KREIDL, Martina ŠTÍPKOVÁ a Jan VÁNĚ. Rámcování a nastolování 

agendy: Dva paralelní procesy v interakci. Sociologický časopis. 2012, 48(1), s. 7. 
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4. 3. Gatekeeping 

 

Pojem gatekeeping se do češtiny překládá také jako hlídání u brány a používá se pro 

označení procesů, jimiž se při práci v médiích provádí výběr konkrétních zpráv, které 

„projdou branou“ zpravodajského média do zpravodajství.73 Trampota tyto brány popisuje 

jako „místa, kde se rozhoduje, zda bude informace vpuštěna dál, či nikoliv. Brány mohou být 

ovládány buď nestrannými a danými pravidly, nebo jedinci či skupinami, kteří disponují 

mocí rozhodovat.“74 Autorství termínu gatekeeping se připisuje sociálnímu psychologovi 

Kurtu Lewinovi, který jej použil v souvislosti s procesy rozhodování ve spotřebitelském 

chování. V mediálních studiích myšlenku poprvé rozvinul v roce 1950 David Manning 

White. Ve empirické studii The Gatekeeper. The Case-Study in the Selection of News 

zkoumal editory regionálních amerických editorů a kritéria, podle kterých rozhodovali, 

jakou část obsahu nabízeného třemi tiskovými agenturami použijí. Zjistil, že editoři do svých 

novin zpracovali jen jednu desetinu nabízeného obsahu. 75  V tomto případě sehrál roli 

gatekeepera jedinec s rozhodovací mocí. Podle Trampoty ale proces nekončí výběrem 

zprávy samotné, ale pokračuje také v jejím přetváření do podoby vyhovující zpravodajskému 

médiu. „Ten, kdo událost zpracovává, si všímá určitých detailů (informací) a jiné naopak 

pomíjí.“76 

 

Od padesátých let byl koncept několikrát přepracován. Za jeho slabinu byl 

považován předpoklad, že existuje jen jedna vstupní brána (jeden hlídač) a jen jeden soubor 

výběrových kritérií. Sklony individualizovat proces rozhodování patří podle McQuaila mezi 

zásadní slabiny konceptu. Původní model rozšířila v roce 1991 Pamela Shoemakerová a 

zohlednila širší společenský kontext a další spolupůsobící faktory. Pro tuto diplomovou práci 

je stěžejní zjištění, že rozhodování je často skupinové a zohledňuje nejen obsah zprávy, ale 

také předpokládaný typ publika, v našem případě čtenáře. 

 

Později se pozornost zaměřila od jedince na systematické vlivy při výběru zpráv. Ty 

lze rozdělit na organizační a ideologické. Organizační souvisejí s byrokratickými a rutinními 

postupy, ideologické vlivy souvisejí s hodnotami a kulturními vlivy, které vycházejí ze 

společenského uspořádání zpravodajské činnosti. „Ukazuje se, že lidé rozhodující o výběru 

                                                 
73 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009. s. 318. 
74 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 40. 
75 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 70. 
76 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 41. 
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zpráv mají velmi ustálenou představu o tom, co bude publikum zajímat, a tato představa je 

v rámci jednoho společensko-kulturního uspořádání do značné míry shodná. Podmínkou 

tohoto zevšeobecnění je omezená různorodost v mediálním systému jako celku.“77 

 

Diplomová práce zkoumá, kolik zpráv o FT vydaly české tiskové agentury (ČTK) a 

jakou část těchto zpráv přebrala sledovaná média. Dále bude hledat, zda existuje souvislost 

mezi individuálním personálním obsazením redakce a počtem publikovaných zpráv o FT. 

 

4.4. Zpravodajská hodnota 

 

Zpravodajská hodnota (z anglického news value) představuje soubor všech znaků, 

které rozhodují o zařazení zprávy do zpravodajství, nebo také vlastnost extramediální 

události, která určí pravděpodobnost toho, jestli událost bude převedena na zprávu a jako 

taková bude mediována. Vlastní pojem news value použil v roce 1922 poprvé Walter 

Lippman v knize Public Opinion a definoval ji jakojednoznačnost události, překvapení, 

prostorovou blízkost, osobní zaujetí a konflikt.78 Teorii zpravodajských hodnot rozpracovala 

v roce 1965 dvojice norských autorů Johan Galtung a Marie Rugeová v článku The Structure 

of Foreign News: The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four 

Norwegian Newspapers.  Analýzou zahraničního zpravodajství norského denního tisku se 

snaží odpovědět na otázku: „Jak se událost stane zprávou?“79 Autoři definovali hypotézu, 

že do popředí zájmu médií se dostanou události, které splňují následující kritéria, tj. 

„odehrávají se v krátkém časovém intervalu, jsou náhlé, mají velký rozsah a velkou intenzitu, 

jsou jasné a jednoznačné, jsou nečekané, mají blízko k předpokládanému publiku a mají 

jistou kontinuitu.“80 

 

 

Diplomová práce se zaměří na přítomnost zpravodajských hodnot podle vyspaných 

kritérií u publikovaných článků sledovanými médii. 

 

                                                 
77 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009. s. 319. 
78 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 76. 
79 GALTUNG, Johan a Mari RUGE. THE STRUCTURE OF FOREIGN NEWS: The Presentation of the 

Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research. 1965, 2(1), s. 

64-65. 
80 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002. s. 242. 
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4.5. Pseudoudálost 

 

Diplomová práce vychází z předpokladu, že tak jako každá skupina prosazující 

nějaký zájem, tak také aktéři81 propagující FT, budou stát o pozitivní zájem médií. Média 

jsou také prostředkem pro oslovení co největšího počtu spotřebitelů a působí tedy jako vlivná 

prodloužená ruka. Logické by tedy od aktérů propagující FT bylo oslovovat spotřebitele a 

širší veřejnost takovým způsobem, který zaujme nejen je, ale také média. Předmětem 

mediálního pokrytí, s velkým potenciálem stát se zprávou, jsou často pseudoudálosti (z 

anglického pseudo-events). Raifová ve svém slovníku definuje pseudoudálost, jako umělou 

událost, která je zinscenovaná, zrežírovaná a připravena speciálně pro média. Vzniká na 

základě plánu a jsou vytvořeny tak, aby vyhovovala fungování mediálních organizací, mimo 

jiné také z hlediska atraktivity. Autorem teoretického konceptu je Daniel Joseph Boorstin, 

který o pseudoludálosti poprvé napsal ve své práci The Image, guide to pseudo-events in 

America z roku 1961, kde popsal několik jejích znaků. Podle Boorstina není spontánní, je 

vytvořena za účelem medializace, ve vztahu k realitě je ambivalentní a často se stává 

sebenaplňujícím proroctvím. Jako příklad uvádí tiskové konference, vernisáže či oslavy.  

Vytváření akcí s cílem oslovit média dokazuje také rozesílání tiskových zpráv do redakcí 

nejen s předstihem, ve snaze přilákat novináře přímo na onu akci, ale někdy také znovu po 

akci s přiloženým foto a video materiálem vhodným k publikaci. 82 

 

V tomto případě si diplomová práce všímá charakteru mediovaných událostí 

v souvislosti s FT, ale také chování a charakter aktérů, kteří v článcích vystupují. 

 

 

  

                                                 
81 Aktéry jsou v tomto případě myšleny zájmové skupiny formou spolků a neziskových organizací. 
82 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 197. 
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5. Výzkumný vzorek a zdůvodnění jeho výběru 

 

Výzkumný vzorek pro analytickou část práce tvoří sedm nečtenějších periodických 

tištěných deníků. Pouze na periodický tisk je vzorek omezen z důvodu rozsahu práce 

jednoho výzkumníka. Vycházela jsem také z předpokladu založeného na vlastní zkušenosti, 

že člověk aktivně se zajímající o FT, si informace vyhledává sám prostřednictvím internetu, 

a může být také součástí „sociální bubliny“, jejíž hodnotou je zodpovědná spotřeba a zájem 

o původ výrobků. Tato bublina může prostřednictvím internetu a sociálních sítí sdílet a šířit 

informace, články, názory a nové poznatky. Mým primárním zájmem bylo naopak 

prozkoumat, jak o FT, jako o alternativním přístupu ke spotřebě a trhu, informují tradiční 

média, která sice znají profil svých čtenářů, nedokáží ale rychle zachytit a reflektovat rychlé 

změny jejich zájmu. Naopak výroční zprávy mapující zájem spotřebitelů o FT výrobky 

mohou v dlouhodobější perspektivě vydavatele ovlivnit při výběru témat, a tím například 

přilákat nové čtenáře a tím pádem i inzerenty.   

 

Dalším důvodem pro výběr vzorku pouze z periodického tisku byl víceméně předem 

daný rozsah média (jednoho čísla), zatímco obsah jejich internetových mutací je zdánlivě 

neomezený. Daný rozsah novin je vhodnější ke zkoumání v kvantitativní části výzkumu. 

 

Jak již bylo řečeno v úvodu, výzkumným vzorkem jsou výtisky deníku (uvedeny 

v pořadí od nejčetnějšího po nejméně čtený) Blesk, Mladá fronta DNES, Sport, Právo, Aha, 

Lidové noviny a Hospodářské noviny vycházející v rozmezí 1.1.2014 a 31.12. 2016 (včetně). 

 

Z průzkumu čtenosti periodického tisku Media projekt83 lze vyčíst potencionální84 

dosah jednotlivých deníků. Z dostupných čísel vyplývá, že čtenost klasických novin 

v posledních letech klesá. Pro srovnání: v období 1.1. – 17.12 2014, tedy na začátku 

sledovaného období, četlo sedm výše vybraných deníků dohromady (bez nedělních vydání) 

odhadem 3 003 000 lidí (viz obrázek č.1). V období 1.1. – 17.12.2015 četlo stejné tituly 

dohromady odhadem 2 819 000 lidí (viz obrázek č.2). Konečně v období 1.4. – 30.9. 2016, 

tedy ke konci sledovaného období četlo stejné tituly podle Media projekt dohromady 

                                                 
83 Výzkum realizují od roku 2013 společnosti STEMMARK a MEDIAN, jeho zadavateli jsou Unie 

vydavatelů a Asociace komunikačních agentur (AKA), metodickým koordinátorem je Sdružení 

komunikačních a mediálních agentur v ČR (SKMO). 
84 Media projekt zpracovává pouze odhad čtenosti metodou dotazování na vzorku cca 25 000 respondentů. 
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odhadem 2 727 000 lidí (viz obrázek č.3).  

  

Ačkoli byl pokles mezi lety 2015 a 2016 o polovinu menší než v předešlém období, 

během dvou let se čtenost těchto deníků snížila o více než čtvrt milionu čtenářů. 

Klesajícímu trendu čtenosti vzdorovaly jen deníky Sport a Lidové noviny, kdy první 

jmenovaný postoupil z pátého místa žebříčku v roce 2014 na třetí v roce 2016 a se ziskem 

40 tisíců čtenářů přeskočil deník Právo a Aha!. Lidové noviny si během let zaznamenaly 

nárůst 15 tisíc čtenářů. Průměrný prodaný náklad v kusech má taktéž klesající tendenci, 

s výjimkou tisícového nárůstu u Lidových novin v roce 2015 a stabilního nákladu u deníku 

Sport. 

Obrázek č.1: Odhadovaná četnost v období 1.1.2014 – 17.12.2014 

 
Zdroj: Media projekt85, PN = průměrný prodaný náklad v kusech 

Obrázek č. 2: Odhadovaná čtenost v období 1.1.2015 – 17.12.2015 

 

Zdroj: Media projekt86, PN = průměrný prodaný náklad v kusech 

                                                 
85 Dostupné online zde: 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/Media%20projekt%20-%20ro%C4%8Dn%C3%AD%20data%20

2014.pdf 
86 Dostupné online zde: 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/P%C5%99ehled%20v%C3%BDsledk%C5%AF%20-%20ro%C4

%8Dn%C3%AD%20data%202015.pdf 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/Media%20projekt%20-%20roční%20data%202014.pdf
http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/Media%20projekt%20-%20roční%20data%202014.pdf
http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/Přehled%20výsledků%20-%20roční%20data%202015.pdf
http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/Přehled%20výsledků%20-%20roční%20data%202015.pdf
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Obrázek č.3: Odhadovaná čtenost v období 1.4.2016 - 30.9.2016  

 

Zdroj: Media projekt87, PN = průměrný prodaný náklad v kusech 

 

5.1. Stručné profily jednotlivých deníků 

 

Všechny sledované deníky lze považovat za tisk masový. Jak upozorňuje Reifová ve 

svém slovníku, v Českých zemích se s určitým zpožděním za anglosaskými zeměmi začal 

rozvíjet především ve 20. letech 20. stol. Jeho vývoj byl ale přerušen druhou světovou válkou 

a následným komunistickým totalitním režimem. K obnově došlo až na začátku 90. let 

minulého století. Historické dělení na tisk kvality a tisk masový (v tomto smyslu též 

bulvární) tak české noviny minulo. V začátku nové svobodné éry tuzemského tisku vedlo 

úsilí vydavatelů po co nejvyšším zisku k nivelizaci českého tisku směrem k obsahům 

poutavým pro široké masové publikum.88 Z tohoto důvodů je jasné rozdělení sledovaného 

tisku na seriózní a bulvární komplikované. 

Deník Mladá fronta DNES prezentuje jeho vydavatel na svých stránkách jako 

největší český seriózní deník, Lidové noviny vydavatel označuje jako kvalitní celostátní 

zpravodajský list.89 Přestože vydavatelství Czech News Center na svých stránkách deníky 

Blesk a Aha! za bulvár explicitně neoznačuje, tyto deníky jsou tak v obecném povědomí 

vnímány a vykazují také znaky společné pro bulvární tisk. Kladou důraz především na 

                                                 
87 Dostupné online zde: 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/V%C3%BDsledky%20Media%20projektu%20za%202_%20a%2

03_%20%C4%8Dtvrtlet%C3%AD%202016.pdf 
88 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 288. 
89 Portfolio. In: Mediální skupina Mafra [online]. [cit. 2017-07-15]. Dostupné z: 

http://www.mafra.cz/portfolio.aspx  

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/Výsledky%20Media%20projektu%20za%202_%20a%203_%20čtvrtletí%202016.pdf
http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/Výsledky%20Media%20projektu%20za%202_%20a%203_%20čtvrtletí%202016.pdf
http://www.mafra.cz/portfolio.aspx
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soukromý život osobností ze všech oblastí veřejného života, na skandály, senzace, 

kriminální události apod. Obsah doprovází přizpůsobená grafika vyznačující se velkými 

barevnými titulky a fotografiemi.90 

5.1.1. Mladá fronta DNES 
 

Mladá fronta DNES patří do největší české mediální skupiny MAFRA, která se mimo 

jiné na svých stránkách zdůrazňuje perfektní znalost českého trhu. V červnu 2013 skupinu 

koupil koncern Agrofert věnující se kromě jiného také odvětví zemědělství, potravinářství a 

chemie a dalším.91 V té době jej vlastnil zakladatel a předseda politického hnutí ANO Andrej 

Babiš, 92  který zastával od 29. ledna 2014 po celý zbytek sledovaného období post 

vicepremiéra a zároveň post ministra financí České republiky. Vzhledem k orientaci 

vlastníka média na stejná odvětví, jaké se dotýká i tématu FT, tedy zemědělství, chemie a 

potravinářství, pokládá práce za důležité toto zmínit. 

Deník MF DNES se prezentuje jako největší seriózní deník v České republice 

přinášející čtenářům aktuální a kvalitní zpravodajství, užitečné servisní informace i 

oddechové čtení ve specializovaných přílohách a časopisech.93 „Inzerentům nabízí možnost 

oslovit kvalitní cílovou skupinu čtenářů, kteří patří k aktivní a dobře situované části 

populace. Přehledná struktura novin včetně tematických příloh poskytuje příležitost pro 

přesné zacílení obchodního sdělení a tím i vyšší efektivitu reklamy,“ píše o deníku jeho 

vydavatelství. 94  Spolu s deníkem Právo se od ostatních sledovaných titulů liší tím, že 

vychází v regionálních mutacích. Tzn. Každý den čtenáři v MF DNES najdou pravidelné 

rubriky z nichž jedna vždy přináší zprávy z kraje podle toho, kde byl výtisk prodán a pro 

který z 14 krajů (13 + Praha) byl určen.  

Jeden výtisk stojí aktuálně 16 korun. MAFRA také provozuje zpravodajský portál 

iDnes.cz. 

 

                                                 
90 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 326. 
91 O AGROFERTu. In: Agrofert [online]. [cit. 2017-07-15]. Dostupné z: https://www.agrofert.cz/o-agrofertu   
92 Začátkem února 2017 Andrej babiš vložil kvůli novele zákona o střetu zájmů akcie Agrofertu do 

svěřeneckého fondu. 
93 Mladá fronta DNES. In: Mediální skupina Mafra [online]. [cit. 2017-07-15]. Dostupné z: 

http://www.mafra.cz/portfolio.aspx  
94 Tamtéž. 

https://www.agrofert.cz/o-agrofertu
http://www.mafra.cz/portfolio.aspx
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5.1.2. Lidové noviny 
 

Lidové noviny (dále také jen LN) jsou nejstarším dosud vycházejícím deníkem, 

založen byl roku 1893. V současné době stejně jako MF DNES patří do mediální skupiny 

MAFRA. Ta o něm na svém webu píše, že se dlouhodobě profiluje jako kvalitní celostátní 

zpravodajský list se zvýšeným zájmem o politiku, ekonomiku, kulturu a vzdělání. „Najdete 

v něm nejlepší domácí zpravodajství, nejsilnější tým ekonomických redaktorů, nejlepší 

komentátory a nejzvučnější jména české umělecké kritiky.“95 

LN nabízí původní zpravodajství z politiky a byznysu, erudované komentáře, názory 

předních osobností z domova i ze světa a také pro kvalitní přílohy. Každé vydání Lidových 

novin čte dle průzkumu Media projekt průměrně 200 tis. čtenářů. Jeden výtisk stojí aktuálně 

16 korun.96  

5.1.3. Hospodářské noviny 

 

Hospodářské noviny (dále také jen HN) vidí svou přednost v tom, že ze všech 

českých deníků dávají největší prostor ekonomickým a byznysovým informacím, 

finančním trhům a servisu pro podnikatele. Dále podle informací vydavatelství přináší 

rozhovory s předními českými i světovými byznysmeny a analýzy nejdůležitějších 

ekonomických událostí. 97  Web dále uvádí, že od podzimu 2012 vycházejí v 

Hospodářských novinách speciální přílohy, které se podrobně věnují CSR tedy 

společenské odpovědnosti firem a udržitelnému podnikání. 98  Vydavatelem HN je 

Economia, od roku 2008 vlastní většinový podíl společnosti podnikatel Zdeněk Bakala. 

Od roku 2013 stojí jeden výtisk 25 korun. 

5.1.4. Právo 
 

Deník Právo vychází od roku 1991. Do roku 1995 se jmenoval Rudé právo, čímž 

svým názvem navázal na předlistopadové stranické noviny Komunistické strany 

Československa vycházející do roku 1990, podtitul novin se však změnil na levicový 

                                                 
95 Noviny osobností. Noviny, jak mají být. In: Mediální skupina Mafra [online]. [cit. 2017-07-15]. Dostupné 

z: http://www.mafra.cz/portfolio.aspx?y=mafra/portfolio-lidovenoviny.htm  
96 Tamtéž. 
97 Hospodářské noviny. In: Economia [online]. [cit. 2017-07-15]. Dostupné z: 

http://economia.ihned.cz/produkty-a-sluzby/hospodarske-noviny/  
98 O společnosti. In: Economia [online]. [cit. 2017-07-15]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/o-

spolecnosti/  

 

http://www.mafra.cz/portfolio.aspx?y=mafra/portfolio-lidovenoviny.htm
http://economia.ihned.cz/produkty-a-sluzby/hospodarske-noviny/
http://economia.ihned.cz/o-spolecnosti/
http://economia.ihned.cz/o-spolecnosti/
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list. V současnosti je v podtitulu deníku napsáno nezávislé noviny. Šéfredaktorem novin 

je po celou dobu Zdeněk Porybný, který v listu působil ještě před rokem 1989. Roku 

1990 začalo právo vycházet pod vydavatelstvím Borgis, které Porybný založil jako 

akciovou společnost a které je většinovým vlastníkem. Do roku 2013, kdy se funkce 

vzdal, byl Porybný také předseda představenstva společnosti Borgis.99 Vydavatelství ani 

deník Právo nemá vlastní online zpravodajství, podílí se ale na vytváření obsahu 

zpravodajského serveru Novinky.cz pro společnost Seznam.cz, který obsah Práva 

přebírá. Noviny se na svých webových stránkách nijak neprezentují, bývají však na 

českém mediálním trhu považovány za levicověji zaměřený deník. Od ostatních 

sledovaných titulů se spolu s MF DNES se Právo odlišuje tím, že vychází v regionálních 

mutacích. Tzn. každý den v něm čtenář najde pravidelné rubriky z nichž jedna přináší 

zprávy z regionu, pro který byl výtisk určen a v kterém byl prodán. V současnosti je jich 

osm: Praha a Střední Čechy, Jihozápadní Čechy (Jihočeský a Plzeňský kraj), 

Severozápadní Čechy (Karlovarský a Ústecký kraj), Severovýchodní Čechy (Liberecký, 

Královéhradecký a Pardubický kraj), Střední a Východní Morava (Zlínský a Olomoucký 

kraj), Jihomoravský kraj a Vysočina, Moravskoslezský kraj.  Od roku 2014 stojí jeden 

výtisk 17 korun. 

5.1.5. Blesk 
 

Deníky Blesk, Aha! a Sport vydává společnost Czech News Center100, největší 

mediální dům na tuzemském trhu, který je součástí koncernu CZECH MEDIA INVEST 

a.s. V něm mají dohromady většinový podíl podnikatelé Daniel Křetínský a Patrik Tkáč. 

Deník Blesk na rozdíl od ostatních sledovaných titulů vychází sedmkrát týdně. Ve 

všední dny a sobotu je k dostání v devíti regionálních mutacích. Jak je patrné z výše 

uvedených tabulek, jde o nejčtenější a nejprodávanější deník v Česku. Profiluje se jako deník 

nové doby nevyhýbající se žádným tématům a přinášející přehledné aktuální zpravodajství, 

zajímavosti a senzace z domova i ze světa, doplněné rozsáhlým obrazovým materiálem.101 

Věnuje se také servisním tématům jako je zdraví, vzdělávání, přináší rady a doporučení. 

Nepravidelně také přináší srovnání a spotřebitelské testy různých výrobků a potravin, jako 

                                                 
99 Porybný odstoupil z představenstva Borgisu. Mediaguru [online]. [cit. 2017-07-12]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/2014/01/porybny-odstoupil-po-23-letech-z-predstavenstva-borgisu/  
100 Do roku 2014 Ringier Axel Springer CZ a.s. 
101 Základní informace. In: CNC [online]. [cit. 2017-07-15]. Dostupné z: 

http://www.cncenter.cz/clanek/1270/blesk  

 

https://www.mediaguru.cz/2014/01/porybny-odstoupil-po-23-letech-z-predstavenstva-borgisu/
http://www.cncenter.cz/clanek/1270/blesk
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je káva, kde akcentuje cenu ve srovnání se subjektivním hodnocením chutě, vůně a kvality. 

Mimo jiné v těchto srovnáních by se výrobky FT mohly objevit. Jeden výtisk stojí aktuálně 

12 korun, internetovou verzí deníku je web Blesk.cz. 

5.1.6. Aha! 
 

Aha! vycházelo mezi lety 2004 a 2006 formou týdeníku, než se změnilo na deník. 

Od roku 2007 je jeho vydavatelem Czech News Center. Profiluje se jako zpravodajský deník 

se zaměřením na společnost a jeden výtisk stojí aktuálně devět korun, s TV magazínem 12 

korun. S deníkem Blesk sdílí společného šéfredaktora v osobě Radka Laina.102 

5.1.7. Sport 
 

Sport je nejčtenějším sportovním deníkem v České republice, jeho historie sahá až 

do roku 1953. Pod současným vydavatelstvím Czech News Center vychází deník od roku 

2001. Obsahuje původní rozhovory, sportovní analýzy, komentáře a statistický a výsledkový 

servis. Profiluje se jako jediný celostátní deník zaměřený na aktuální sportovní dění a 

sportovní lifestyle. V posledních letech se hovoří o pracovních podmínkách dělníků 

vyrábějících oblečení, mezi tím i to sportovní a řada FT kampaní se na ně zaměřuje, proto 

by se i do sportovních zpráv mohla problematika eventuálně promítnout. Sport vychází ve 

dvou územních mutacích Čechy a Morava, aktuálně stojí jeden výtisk 15 korun, v pátek 

s magazínovou přílohou 20 korun.103 

  

                                                 
102 Základní informace. In: CNC [online]. [cit. 2017-07-15]. Dostupné z: 

http://www.cncenter.cz/clanek/1265/aha  
103 Základní informace. In: CNC [online]. [cit. 2017-07-15]. Dostupné z: 

http://www.cncenter.cz/clanek/1285/sport  

http://www.cncenter.cz/clanek/1265/aha
http://www.cncenter.cz/clanek/1285/sport
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6. Design výzkumu 

Výzkumnou jednotkou je článek obsahující slovní spojení Fair Trade, který vyšel ve 

sledovaných denících mezi 1. 1. 2014 do 31.12. 2016 včetně. K vygenerování výzkumných 

jednotek byl použit archiv NewtonMedia a klíčová slova zapsána ve formátu fair trade104 

pro každý sledovaný deník zvlášť. Výzkumný vzorek byl následně po zhodnocení rozdělen 

do tří kategorií, přičemž třetí z nich je podrobena důkladnější kvantitativní i kvalitativní 

analýze. 

 Jedna část výzkumu tedy pracuje kvantitativní obsahovou analýzou sledující 

následující kategorie: počet článků a rozsah jednotlivých článků daný počtem slov. Druhá 

část výzkumu pracuje s kvalitativní obsahovou analýzou na základě výše zmíněných teorií. 

Pomocí deduktivního přístupu se snaží určit rámce, které deníky při referování o FT aplikují. 

Na základě teorie o gatekeepingu také sleduje, kdo je autorem jednotlivých textů, respektive 

jak často se jeden a tentýž autor opakuje a kolik textů bylo převzato z ČTK. Kvalitativní část 

výzkumu také sleduje, zda analyzované texty nesou znaky zpravodajských hodnot a 

pseudoudálosti tak, jak jsou popsány v teoretické části.  

 

 Kvalitativní výzkum si klade za cíl odpovědět na hlavní výzkumnou otázku a ověřit 

hypotézu, která předpokládá, že vzhledem k doposud malému rozšíření konceptu Fair Trade 

do povědomí české společnosti i novinářské obce bude rámcování tématu v textech podobné, 

bez bližšího kontextu. 

 

Výsledky kvantitativního výzkumu odpovídají na vedlejší výzkumnou otázku a také 

ověří hypotézu předpokládající, že pokud informovanost spotřebitelů je jedním z příčin 

zvýšení poptávky po produktech Fair Trade, bude mít četnost příspěvků o Fair Trade 

vzrůstající tendenci. 

  

                                                 
104 Pro kontrolu bylo použito i slovní spojení ve formě fairtrade, výsledek obsahoval nižší počet článků, ty už 

ale byly obsaženy ve výsledku hledání pod formou fair trade. 
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7. Četnost článků 

  Za pomocí výše zmíněného postupu bylo po vyřazení příspěvků, které slova Fair a 

Trade použily odděleně a ve zcela jiném kontextu, vygenerováno celkem 99 článků. Nejvíce 

– 43 článků – referovala nějakým způsobem o FT Mladá fronta DNES, s 22 články následuje 

Právo, 17 textů přinesly Hospodářské noviny a 17 Lidové Noviny.  

 

Vyšší počet publikovaných příspěvků v MF DNES a Právu je s nejvyšší 

pravděpodobností způsoben různými regionálními mutacemi deníků, kdy jsou jako 

samostatná rubrika uváděny zprávy z regionů. V prvním jmenovaném bylo takto 

publikováno celkem 34 textů, jen devět bylo z neregionálních rubrik. V Právu byl tento 

poměr 18 ku čtyřem.  

 

Celkový počet příspěvků i jejich četnost v sledovaných letech zvlášť v jednotlivých denících 

zobrazuje tabulka č. 1.  

Tabulka č. 1 

Rok/deník MF 

DNES 

Právo HN LN Blesk Aha! Sport 

2014 17 9 6 7 0 0 0 

2015 15 5 8 7 0 0 0 

2016 11 8 3 3 0 0 0 

Celkem 43 22 17 17 0 0 0 

Zdroj: autor 

Souhrnný počet článků ve všech denících během jednotlivých sledovaných let ukazuje pro 

větší přehlednost zvlášť tabulka č. 2.  

Tabulka č. 2 

Rok 2014 2015 2016 Celkem 

Počet článků 39 35 25 99 

Zdroj: autor 

Vzhledem k negativnímu výsledku u deníků Blesk, Aha! a Sport nebudou tyto v dalším 

výzkumu reflektovány.  
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8. Kategorizace výzkumného vzorku  

Velký rozdíl je ale v pozici, nebo roli v jaké se slovní spojení Fair Trade v textech 

objevuje. Přestože ve všech výzkumných jednotkách je spojení užito v totožném významu, 

v některých článcích o jeho charakteru nevypovídá vůbec nic nebo jen málo. Z důvodu 

bližšího zkoumání jednotlivých článků a efektivnější práci s obsahovou analýzou je tato 

diplomová práce rozděluje do několika kategorií. 

8. 1. Kategorie zcela bez kontextu 

Výraz Fair Trade je ve výzkumných jednotkách zařazených do této kategorie použit 

jako tzv. “vata“ nebo součást popisovaného životního stylu. Co to ale FT je, se čtenář z textu 

nedozví. Může být snadno zaměněn například za značku105. Přesto je ale tady jistá informace 

o jeho existenci, která konzumentovi obsahu dovoluje z vlastního popudu více si o termínu 

vyhledat, a tudíž se s ním i lépe seznámit. 

Takto se spojení vyskytuje zejména v textech komentářového a názorového typu. 

Například filozof a sociolog Václav Bělohradský v publicistickém článku pro Právo 

s názvem Národy ve věku komunikační hojnosti z 24. 8. 2016 popisuje jakousi “bastardní“ 

kulturní vrstvu, která je přítomna v každém životním stylu, když píše: „V kavárně v Děčíně 

pozoruju Číňanku, má na sobě džíny a triko s nápisem Fair Trade, před sebou cappuccino, 

skypuje s kýmsi anglicky o své účasti na semináři o EU, studuje asi v Berlíně. Čistota kultur, 

stejně jako čistota krve, je dávno zašlá mytologie.“106
 V stejném duchu bylo slovní spojení 

použito v Právu ještě jednou v komentáři bývalého českého prezidenta Václava Klause a 

jeho kancléře Jiřího Weigla Komunikační hojnost, ale myšlenková prázdnota z 1. 9. 2016, 

kdy v něm citovali přímo výše zmíněnou myšlenku Bělohradského.  

Podobně pak zaznělo v textech LN. Poprvé v příspěvku Co ušetří, investují či věnují 

charitě z 25. 2. 2014, který informuje o výstavě učící děti finanční gramotnosti. Podruhé 

v textu  Je názor cyklistický a pak ten správný z 6. 8. 2014 o vzhledu Pražských Náplavek, 

které vyhledávají lidé s určitým zaměřením (cyklisté, vyznavači farmářských trhů). Znovu 

pak v článku Ani já nejsem hipster z 13. 9. 2014, kde člen subkultury hipsterů popisoval, že 

pěna na flat white nebyla dostatečně hustá a káva pod ní nebyla Fair Trade. Znovu čtenář 

pochopí, že jde o jakýsi znak životního stylu, co přesně ale FT je, ale text ze své podstaty 

                                                 
105 Ve smyslu “brand“, například Fair Trade káva jako Illy káva. 
106 BĚLOHRADSKÝ, Václav. Národy ve věku komunikační hojnosti. Právo. Praha: Borgis, 2016, 26(198), s. 

7. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=bd6b2273-a99f-4ae1-9388-69d05a73b43a&index=articles_cze_2014_v2&qt=&qsmpl=fair+trade&qsr=%28%3D%22Lidové+noviny%22%29&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=5e5acb15-0b64-4065-96b6-10e0ed0cc90c&index=articles_cze_2014_v2&qt=&qsmpl=fair+trade&qsr=%28%3D%22Lidové+noviny%22%29&qsc=&qa=
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nevysvětluje. Výzkumné jednotky zařazeny v této kategorii nebudou podrobeny další 

kvantitativní ani kvalitativní analýze, protože by tato analýza nepřispěla k zodpovězení 

položené výzkumné otázky o mediálním obrazu konceptu Fair Trade. 

 

Do této kategorie byly začleněny ještě další čtyři články z LN107, tři z HN108 a 12 

z MF DNES109.  Dohromady celkem 24 příspěvků. Logicky, zařazení do jedné kategorie 

vylučuje zařazení článku do jiné kategorie. Pro každý ze sledovaných článků připadá právě 

jedna. 

8. 2. Kategorie základního kontextu 
  

Další skupina zkoumaných jednotek zasazovala slovní spojení Fair Trade do 

základního kontextu, z něhož čtenář měl šanci rozeznat, že souvisí s odpovědnou spotřebou, 

nebo že se jedná o ucelený koncept či hnutí, či celou sérii certifikovaného zboží a produktů, 

které se v něčem liší od konvenční nabídky obchodů. Nevysvětlovaly však specifičnost 

těchto produktů založenou na dodržovaní závazných standardů, nebo je zmiňovaly jen velice 

vágně.110 Články sice hovořily o FT, jejich hlavním cílem ale bylo o něčem jiném (nejčastěji 

o nějaké kulturní akci, veletrhu nebo odpovědné spotřebě obecně). 

 

Typickým příkladem je článek Velká detoxikační bublina Lidových novin z 5.3. 2016. 

Obsahuje odstavec tvrdící: „Stačí přidat několik líbivých slov a „detoxikační“ může být 

úplně všechno, dokonce i úklid. Srovnání si věcí ve skříni a vyřazení toho, co už nenosíte, je 

z marketingového hlediska „detox“ šatníku. Poradkyni za něj můžete zaplatit několik tisíc 

korun. Vlastní manuál pro detoxikaci šatníku vytvořila ekologická organizace Greenpeace. 

Její úmysly byly bohulibé, tedy omezit nadbytečnou spotřebu oblečení. K ekologickým 

„detokačním“ radám patří například podpora místních návrhářů, nákup oblečení s 

                                                 
107 Z daňaře výrobcem biosušenek (25. 4. 2015),O cestě žáků velikého Herma (18. 7. 2015), Drogerie DM 

spustí online prodej (21.10.2016), V Německu jsme levnější, ale to nelze srovnávat (24.10.2016). 
108 Zemřel hipster, zemře i nipster (18. 7. 2014), Na pracovní cesty se znovu létá. A luxusně (16. 6. 2015), 

U2: Čtyřicet let spolu (21. 9. 2016). 
109 Divadla Divotvorný hrnec ve Varech i Chebu (17. 2. 2014), Kavárna, v níž dostali šanci nemocní (13. 

8.2014), Hovory z baru aneb konec obce Pustověty (22. 11. 2014), Máte letos zase předvánoční dárkové 

dilema? Vyměňte klasiku za neotřelý nápad (15. 12. 2014), Krevety ve farmářských obchůdcích nekoupíte. 

Nabízejí potraviny od českých pekařů či řezníků (5. 3. 2015), Farmářské trhy: sýry, mošty a fair trade káva 

(13. 4. 2015), Hovory z baru aneb Nadějné vyhlídky (30.5.2015), Second Help. Významná šance pro 

pracovníky s hendikepem (21. 10. 2015), Jak se nakupuje v supermarketu budoucnosti (26. 10. 2015), 

Benzina roste. O pumpy OMV i nabíječky Tesla (26. 2. 2016), Samé mléko, hodně cukru a trocha kávy (2. 8 

.2016), Žádné náhražky jen čokoláda. Často však bez chuti (22. 11. 2016). 
110 Posuzování těchto kontextů jediným výzkumníkem může vést k určitému zkreslení a je tudíž slabinou této 

práce. 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=66e2e0fd-5a08-4836-b343-04caf6819fbd&index=articles_cze_2015_v2&qt=&qsmpl=fair+trade&qsr=%28%3D%22Lidové+noviny%22%29&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=ec9a0f63-bc92-44ee-a080-0f5aaba30df1&index=articles_cze_2015_v2&qt=&qsmpl=fair+trade&qsr=%28%3D%22Lidové+noviny%22%29&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f927105e-d8b7-481c-9387-0e248dbf5757&index=articles_cze_2016_v2&qt=&qsmpl=fair+trade&qsr=%28%3D%22Lidové+noviny%22%29&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=f927105e-d8b7-481c-9387-0e248dbf5757&index=articles_cze_2016_v2&qt=&qsmpl=fair+trade&qsr=%28%3D%22Lidové+noviny%22%29&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=4036bf21-fde1-42bc-8644-aa82bb063505&index=articles_cze_2016_v2&qt=&qsmpl=fair+trade&qsr=%28%3D%22Lidové+noviny%22%29&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=fbf21529-0ee3-4943-86fb-f59bf620455e&index=articles_cze_2014_v2&qt=&qsmpl=fair+trade&qsr=%28%3D%22Mladá+fronta+DNES%22%29&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=6d46bc5e-ef06-4bb3-9a6e-cfb2759025f3&index=articles_cze_2015_v2&qt=&qsmpl=fair+trade&qsr=%28%3D%22Mladá+fronta+DNES%22%29&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=e726f7b9-f185-4f85-8cdf-3738e192f604&index=articles_cze_2016_v2&qt=&qsmpl=fair+trade&qsr=%28%3D%22Mladá+fronta+DNES%22%29&qsc=&qa=
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certifikáty „BIO“ či „fair-trade“ nebo výpravy do second-handů a na bleší trhy.“111 

 

 Odstavec zmiňuje problematiku spotřeby, ekologii, “bohulibé“ úmysly a především 

certifikaci. Čtenář tedy získá bližší představu o tom, co Fair Trade znamená. Nepředstavuje 

však koncept FT v celém jeho kontextu a především, odstavec je jen část o 81 slovech jinak 

ve skutečnosti rozsáhlého textu čítajícího 1 583 slov. FT však zmiňuje pouze citovaný úsek.  

 

Pro potřeby této diplomové práce by tudíž nemělo smysl text podrobovat další 

kvantitativní a kvalitativní analýze, protože by nám o mediálním obraze FT v českých 

nejčtenějších tištěných denících neřekl nic bližšího. 

   

Dalším podobným případem je například článek Pro děti příliš riskantní móda, který 

vyšel v MF DNES 25. 10. 2016 a obsahoval rozsáhlý spotřebitelský test energetických 

nápojů. Stojí v něm: „White Tiger Fair trade a Bio cena: 30 Kč/250 ml hlavní složky: kofein, 

vitaminy B3, B5, B6, B12 vyrobeno: v EU pro Švédsko (prod. Miko Káva Praha) CO ZJISTIL 

TEST: 1,1 6,4 Energetický nápoj s třtinovým cukrem pěstovaným podle pravidel fair trade a 

ekologického zemědělství. Obsahuje barviva (český text je na rozdíl od švédského originálu 

neuvádí). Vysoké množství cukru. Množství kofeinu je trochu vyšší, ale deklaraci (32 mg/100 

ml) vyhovuje. Chuťově lepší průměr. Známka za chuť: 2,6 kofein 34,9 mg/100 ml cukry 10,2 

g/100 m.“112 

 

Pokud by v odstavci zůstalo je u první zmínky o FT, mohl by být celý článek řazen 

do předešlé kategorie bez kontextu. Druhá zmínka však přináší souvislost s pravidly Fair 

Trade a ekologickým zemědělstvím. Vnímavý čtenář má díky tomu šanci pochopit, že nejde 

o název značky, ale typ zemědělství podléhající určitým pravidlům. Přesto jde o pouhý 

odstavec v jinak rozsáhlém textu o spotřebitelském testu – 85 slov z celkových 3 387. Opět 

tedy nemá smysl pro zodpovězení výzkumné otázky práce text dále kvalitativně zkoumat. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 HAMPLOVÁ, Ludmila. Velká detoxikační bublina. Lidové noviny. Praha: MAFRA, 2016, 29(55), s. 31. 
112 Pro děti příliš riskantní móda. Mladá fronta DNES. Praha: MAFRA, 27(250), s. 12. 



45 

 

Do kategorie základního kontextu bylo navíc zařazeno devět článků z Práva113, 

další čtyři z LN 114 , jedenáct z HN 115  a dalších 16 z MF DNES 116 . Celkem tedy 42 

výzkumných jednotek. Vzhledem k tomu, že výzkumný vzorek jich čítá dohromady 99, a 

první kategorie bez kontextu obsahuje 24 článků, je kategorie základního kontextu 

nejrozsáhlejší. 

8. 3. Kategorie širšího kontextu 

 

 Z rozdělení části výzkumných jednotek do dvou výše zmíněných kategorií vyplývá, 

že pro další kvantitativní a kvalitativní zkoumání zbývá 33 článků, které práce řadí do 

kategorie širšího kontextu. Tato obsahuje texty pojednávající přímo o FT, nebo o tématu 

úzce souvisejícím a uvádějícím ho do kontextu hlavních myšlenek a cílů FT. 

 

Rozdíl mezí kategorií základního kontextu a kategorií širšího kontextu dobře ilustrují 

dvojice článků na stejné téma uveřejněných stejným deníkem, v obou případech Právem. 

První dvojice je ze stejného dne 7. 5. 2014, každý článek však vyšel v jiné regionální mutaci. 

To ostatně naznačuje, že ačkoli má jeden výtisk novin různé regionální podoby, nastolovaná 

agenda je v podstatě stejná. 

 

Oba články informují o férové snídani. Celé znění toho pro Severní Moravu a 

                                                 
113 Štafetu Jednoho světa převzala trojice z Vysočiny (20. 3. 2014), Fair piknik v trávě (7. 5. 2014), Krátce 

(27. 8. 2014), Festival zdravého životního stylu startuje na Výstavišti (17. 4. 2015), Stromy oživí fotky (3. 

10. 2015), Litoměřice podporují fairtradové aktivity (11. 4. 2016), Kafkův dům hostí jarní přehlídku designu 

(3. 5. 2016), Vsetín žije akcemi férového obchodu (13. 5. 2016), Den pro férový život ovládl Rychvald (5. 9. 

2016). 
114 Kvalitu nejlépe hlídá zákazník (11. 4. 2014), Školy byly oceněny jako světové (17. 6. 2014), Vzděláváme 

ekologicky (21. 10. 2014), Pomáhat umíme, zatím ale od stolu (8. 8. 2015). 
115 Vsadili jsme na individuální přístup (30. 1. 2014), 24 HODIN (7. 5. 2014), Systémy míří k větší interakci 

(15. 7. 2014), Lego ani Merkur neslouží dětem jen na hraní (23.10.2014), Na konferenci se ukázali právníci i 

férová káva (16. 2. 2015), Kavárenský boom se z Prahy šíří do regionů (9. 3. 2015), V létě pracovat, nebo 

studovat? (6. 5. 2015), Bavlna je skvělá, dodnes nemá sobě rovnou náhradu (30. 9. 2015), Budoucí podnikání 

v dnešním světě (21. 10. 2015), Výchova ke globální odpovědnosti (22. 9. 2016), Učíme neziskovky 

fungovat efektivněji (24. 10. 2016). 
116 Filmový festival ukáže Sýrii, Afriku, ale hlavně práci (17.3.2014), Jeden svět přivítá první návštěvníky. 

Promítá o Sýrii a muslimech (18.3.2014), Starosta byl v Litvě, kde demontují elektrárnu (28.4.2014), 

Happening formou pikniku (12.5.2014), Rožnov má fairtradovou školu (6.6.2014), Na kolech projeli napříč 

Evropu. Cíl? Sad ve Valči (15.8.2014), Ekonomové pořádají piknik (7.5.2015), Ve městě se soutěží s 

férovými výrobky (18. 5. 2015), „Vyrobit zdravou čokoládu trvalo roky a stovky pokusů“ (9.7.2015), Proč na 

Brutal? Zažít mezinárodní atmosféru, být eko a slyšet hvězdy (1. 8. 2015), Budoucí ekonomové si mohou 

vzít příklad z Lannů (24. 10. 2015), Obchod a fenka pomohou slonům (3. 12. 2015), VŠTE má titul 

Fairtradová škola (16. 3. 2016), Ekonomická fakulta otevřela učebnu Křižík (18. 3. 2016), Hvězda ze 

Zapadákova (23. 5. 2016), „Jsem profesionálně deformovaná. Stále sleduji, co má kdo na sobě a jak je co 

šité“ (8. 8. 2016). 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=175010d0-cfaa-4ba0-827d-dace1b0fa97b&index=articles_cze_2014_v2&qt=&qsmpl=fair+trade&qsr=%28%3D%22Mladá+fronta+DNES%22%29&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=12cedee8-00ae-4837-8ef0-72a66b53b9ef&index=articles_cze_2015_v2&qt=&qsmpl=fair+trade&qsr=%28%3D%22Mladá+fronta+DNES%22%29&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=3b2917b4-dff1-46be-9e10-0aac64cdbc15&index=articles_cze_2015_v2&qt=&qsmpl=fair+trade&qsr=%28%3D%22Mladá+fronta+DNES%22%29&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=3b2917b4-dff1-46be-9e10-0aac64cdbc15&index=articles_cze_2015_v2&qt=&qsmpl=fair+trade&qsr=%28%3D%22Mladá+fronta+DNES%22%29&qsc=&qa=
http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=acdc9655-b23c-48b0-9599-f341fa4a8bdb&index=articles_cze_2015_v2&qt=&qsmpl=fair+trade&qsr=%28%3D%22Mladá+fronta+DNES%22%29&qsc=&qa=
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Slezsko je: „Druhou květnovou sobotu se Kopřivnice připojí k několika desítkám dalších 

měst v Česku a připomene Světový den pro fair trade. V Kopřivnici se při této příležitosti 

uskuteční místní férová snídaně – piknikový happening pod širým nebem. Posnídat v trávě 

bude možné v sobotu 10. května mezi 8.30 a 12. hodinou v sadu E. Beneše. Férová snídaně 

se v sobotu uskuteční také ve Fulneku, Opavě, Orlové, Českém Těšíně, Ostravě, Kozlovicích 

a Hradci nad Moravicí.“117 Článek informuje tedy o akci, kterou uvádí do kontextu jen 

velice okrajově. 

 

 Pro srovnání – celé znění příspěvku o stejné akci ve vydání pro Jihozápadní Čechy: 

„Příznivci „fair trade“, spravedlivého obchodu, který podporuje znevýhodněné producenty 

z rozvojových zemí, si mohou vyrazit v sobotu 10. května do plzeňské Mlýnské strouhy na 

Férovou snídani. Účastníci pikniku si sami přinesou fairtradové potraviny – mezi ně může 

patřit třeba bábovka upečená z domácích vajec a fairtradového kakaa. „Společně pak 

posnídají na veřejném místě, aby vyjádřili podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla 

porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce,“ uvedla 

Gabriela Štěpánková z nevládní organizace NaZemi, která akci koordinuje.“118 

  

 Přestože rozsah obou textů je podobný, druhý z nich na prostoru jen o osm slov 

delším zmiňuje producenty z rozvojových zemích, porušování lidských práv, poškozování 

životního prostředí, nebo zneužívání dětské práce. Téměř vše navíc ústy zástupce neziskové 

organizace, která se tématu dlouhodobě věnuje. Proto je první článek zařazen do kategorie 

základního kontextu, zatímco ten druhý do kategorie širšího kontextu. 

 

 Dalším ilustračním příkladem jsou dva články opět z Práva, opět každý pro jiný 

region, informující o fotografické výstavě na podporu FT. Vydání pro Prahu a Střední Čechy 

z 3. 10. 2015 informuje (úplné znění textu): „Fotografie z mexických a guatemalských 

kávových plantáží představuje výstava, která začíná v Kaizlových sadech tuto 

sobotu. Obrázky budou viset na stromech. Akce se uskuteční v rámci Týdne důstojné práce 

a potrvá do 10. října. Doprovodný program nabídne stánky s Fair trade produkty a 

občerstvením obchodů, které se snaží propagovat férový obchod na Praze 8.“119 Jediné, co 

se z textu o FT dozvídáme je to, že souvisí s důstojnou prací a produkuje nějaké věci – 

produkty. 

                                                 
117 Fair piknik v trávě. Právo. Praha: Borgis, 2014, 24(106), s. 11. 
118 Plzeňany čeká v sobotu férová snídaně. Právo. Praha: Borgis, 2014, 24(106), s.10. 
119 Stromy oživí fotky. Právo. Praha: Borgis, 2015, 25(231), s. 7. 
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Pro srovnání, mutace pro Jihozápadní Čechy o dva dny později napsala (celé znění 

textu):  

„Oblíbený českobudějovický park Na Sadech v centru města se na týden stává přírodní 

výstavní síní plakátů s fotografiemi o kávě s názvem Plné ruce práce. Jihočeská metropole 

se tak zařadila mezi čtyřicítku míst Česka, kde výstava ve stejný čas probíhá. 

Na patnácti plakátech se kolemjdoucí dozvědí, co je to kojot nebo roya, jak vypadá kávovník 

a jeho zrna i jak se káva zpracovává. Autor fotografií Stanislav Komínek z organizace Na 

Zemi, který pěstitele kávy v Guatemale a Mexiku navštívil, zjišťoval, jak ovlivňuje jejich život 

zapojení do fairtradeových družstev. Tedy družstev, která v duchu názvu Fair 

trade (spravedlivý obchod) nabízejí pěstitelům a dalším pracovníkům v Africe, Asii a 

Latinské Americe možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. „V Latinské 

Americe jsem potkal více než stovku pěstitelů kávy a překvapilo mě, kolik práce se skrývá za 

naším šálkem kávy a jak málo mohou pěstitelé výkupní ceny ovlivnit. Pokud však spotřebitelé 

volí fairtradeovou kávu, pak za ni pěstitelé dostali spravedlivě zaplaceno a mohou své děti 

posílat do školy a volit způsob pěstování šetrnější k životnímu prostředí,“ popisuje stručně 

své zážitky fotograf a aktivista. Připomněl, že fairtradeová káva od pěstitelů z Afriky, Asie a 

Latinské Ameriky je dostupná i v České republice. V roce 2013 se zde vypilo 14 miliónů šálků 

kávy a spotřeba roste. „Tito lidé zde mají jistotu, že za své zboží dostanou spravedlivou 

výkupní cenu, která pokryje náklady na tzv. udržitelnou produkci a zaručí jim důstojný život. 

Jinými slovy Fair trade zaručuje pro producenty výhodnější obchodní podmínky, jejichž 

dodržování kontrolují nezávislí auditoři,“ vysvětlil Josef Korda z Vysoké školy technické a 

ekonomické v Českých Budějovicích, která neobvyklou akci pořádá.“120 

 

Text informuje o FT družstvech, výkupní ceně, volbě spotřebitelů, tedy čtenářů, a o 

nezávislých auditech. A to rovnou prostřednictvím dvou mluvčích. Kontext je tedy oproti 

prvnímu článku nesrovnatelně širší. 

  

                                                 
120 VÁCHA, Vladimír. Budějovický park se stal výstavní síní. Právo. Praha: Borgis, 2015, 25(232), s. 15. 
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8. 3. 1. Seznam článků kategorie širšího kontextu 
 

 Přesto bylo komplikované pro tuto třetí kategorii určit jednoznačný klíč pro výběr 

článků, což může být považováno za slabinu výzkumu.  Velká část příspěvků totiž 

informovala o tzv. Férové snídani, tedy o akci na podporu FT, nikoli o FT samotném. Některé 

na velice malém prostoru, což mohlo být samo o sobě příčinnou, udávaly jen vágní kontexty. 

Protože je ale Férová snídaně jedním z nejrozšířenějších happeningu na podporu FT v Česku, 

jsou tyto články do kategorie širšího kontextu zařazeny. 

 

Z Hospodářských novin byly do kategorie širšího kontextu zařazeny celkem tři následující 

články121: 

1H. Prodej Fairtrade zboží loni stoupl o desetinu (4.9.2015, 67 slov) 

2H. Trh s fairtradeovými výrobky narostl v Česku o 17 procent (6.5.2015, 77 slov)¨ 

3H. Češi koupili fair trade výrobky za 174 milionů (27.8.2014, 53 slov) 

 

Z Lidových novin bylo do kategorie širšího kontextu zařazeno celkem pět následujících 

článků: 

1L. Fair trade: značka, jež zaručí důstojné živobytí122 (19.5.2015, 111 slov) 

2L. Férový obchod nevoní každému (19.5.2015, Jaroslav Matějka, 825 slov) 

3L. Férová kytka do vázy (14.2.2015, 614 slov) 

4L. Banánový paradox svobodného trhu (28.1.2015, Marek Kerles, 768) 

5L. Podporují svého pěstitele kávy (6.6.2014, Barbora Říhová, 898) 

 

Z Mladé fronty DNES bylo do kategorie širšího kontextu zařazeno celkem 14 následujících 

výzkumných jednotek: 

1M. Dnes se snídá férově (14.5.2016, Brno a jižní Morava, haf, 83 slov) 

2M. Knihovna pořádá fair trade snídani (13.5.2016, Severní Čechy, mst, 65 slov) 

3M. Zboží Fairtrade kupuje sedmina Pražanů (11.5.2016, Praha, teb, 330 slov) 

4M. Ekocentrum ukáže, jak roste oblečení (12.5.2015, Kraj Pardubický, tum, 75 slov) 

5M. Férová snídaně v trávě nabídne opět ještě víc než příjemné netradiční setkání 

(9.5.2015, Kraj Karlovarský, Marie Benetková, 353 slov) 

6M. Tipy Kam vyrazit o víkendu123 (9.5.2015, Kraj Plzeňský, tr, 101 slov) 

                                                 
121 V závorce uvedeno datum, u Práva a MF DNES regionální mutace, jméno autora pokud je znám a rozsah 

daný počtem slov. 
122 Text pravděpodobně vznikl k rozhovoru z totožné strany Férový obchod nevoní každému. 
123 Seznam tipů, odstavec: Férová snídaně podpoří lokální pěstitele bude proto brán jako samostatný článek 
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7M. Kraj má třetí "férovou" školu (3.3.2015, Zlínský kraj, oh, 64 slov) 

8M. Chrudim má titul Fairtradové město (7.10.2014, Kraj Pardubický, dp, 93 slov) 

9M. Řada měst v kraji zve na piknik, který podpoří rozvojové země (10.5.2014, 

Severní Čechy, ČTK, ula, 175 slov) 

10M. Lidé si o víkendu na trávnících dají férovou snídani (5.5.2014, Kraj Hradecký, 

kuk, 83 slov) 

11M. V sobotu bude čas na férovou snídani (5.5.2014, Vysočina, Linda Chladová, 130 

slov) 

12M. Vyzkoušejte Férovou snídani ve vašem městě (5.5.2014, Kraj Moravskoslezský, 

Alena Veličková, 204 slov) 

13M. „Tropická fakulta“ je první fair trade školou v Praze (25.3.2014, Praha, Mikuláš 

Myslbek, 296 slov) 

14M. Mladá Boleslav bude „férová“ (25.2.2014, Střední Čechy, Michal Kalina, 488 slov) 

 

Z deníku Právo bylo do kategorie širšího kontextu zařazeno celkem jedenáct následujících 

textů: 

1P. Férová snídaně v sobotu také v Litoměřicích (13.5.2016, Severozápadní Čechy, koc, 

261 slov) 

2P. Budějovická technika má status fairtradové školy (17.3.2016, Jihozápadní Čechy, 

Vladimír Vácha, 292 slov) 

3P. Budějovický park se stal výstavní síní (5.10.2015, Jihozápadní Čechy, Vladimír 

Vácha, 270 slov) 

4P. Litoměřice mají nadále právo užívat titul Fairtradové město (24.8.2015, 

Severozápadní Čechy, koc, 157 slov) 

5P. Aktivit propagujících myšlenky fair tradu přibývá (22.1.2015, Severozápadní 

Čechy, koc, 261 slov) 

6P. Pod stromeček knihy, hudební alba, filmová DVD i designové výrobky124 (4.12.2014, 

jednotná příloha, 62 slov) 

7P. Aktivit propagujících myšlenku fair trade přibývá (15.11.2014, Severozápadní 

Čechy, koc, 245 slov) 

8P. Autobus s férovou čokoládou dorazil na Žižkov (26.8.2014, Praha – Střední Čechy, 

Petr Svorník, 293 slov) 

                                                 
bez zbytku. 
124 Příspěvek obsahuje vícero vzájemně nesouvisejících tipů na dárky, odstavec o FT Fair Trade tašky bude 

tedy brán jako samostatný článek. 
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9P. Plzeňany čeká v sobotu férová snídaně (7.5.2014, Jihozápadní Čechy, ib, 80 slov) 

10P. V sobotu posnídají férově (7.5.2014, Jižní Morava – Vysočina, miv, 64 slov) 

11P. Férová snídaně v sobotu počtvrté v Litoměřicích (6.5.2014, Severozápadní Čechy, 

koc, 295 slov) 
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9. Kvantitativní analýza článků kategorie širšího kontextu 

Tabulka č. 3: Četnost článků kategorie širšího kontextu v sledovaných letech 

Rok / deník MF DNES Právo HN LN Celkem 

2014 7 6 1 1 15 

2015 4 3 2 4 13 

2016 3 2 0 0 5 

Celkem 14 11 3 5 33 

Zdroj: autor 

 

Z tabulky číslo 3 vyplývá, že četnost článků zasazující koncept FT do širšího 

kontextu má v celkovém součtu všech sledovaných deníků a ve sledovaných letech 

sestupnou tendenci. Údaje z tabulky 3 korelují s údaji z tabulky číslo 2, která rovněž ukazuje 

sestupnou tendenci v případě všech článků zmiňující FT ve všech sledovaných deníků a mezi 

sledovanými roky. Hypotéza 2 o vzrůstající tendenci četnosti článků se tedy ukazuje jako 

nesprávná. 

 

Pro zjištění rozsahu a prostoru, na jakém se sledované deníky tématu věnují počítá 

diplomová práce s aritmetickým průměrem daným celkovým počtem slov všech článků 

kategorie širšího kontextu a celkovým počtem těchto článku v jednotlivém deníku: 

 

Tabulka č. 4: Průměrný rozsah článku kat. širšího kontextu zvlášť a v souhrnu 

sledovaných let v HN 

Rok N článků N slov Průměrný 

N slov 

2014 1 53 53 

2015 2 144 72 

2016 0 0 0 

Celkem 3 197 65, 6 

Zdroj: autor, N = počet 
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Tabulka č. 5: Průměrný rozsah článku kat. širšího kontextu zvlášť a v souhrnu 

sledovaných let v LN 

Rok N článků N slov Průměrný 

N slov 

2014 1 898 898 

2015 4 2318 579,5 

2016 0 0 0 

Celkem 5 3216 643,2 

Zdroj: autor, N = počet 

 

Tabulka č. 6: Průměrný rozsah článku kat. širšího kontextu zvlášť a v souhrnu 

sledovaných let v deníku Právo 

Rok N článků N slov Průměrný 

N slov 

2014 6 1039 173,1 

2015 3 688 229,3 

2016 2 553 276,5 

Celkem 11 2280 207,2 

Zdroj: autor, N = počet 

 

Tabulka č. 7: Průměrný rozsah článku kategorie širšího kontextu zvlášť a v souhrnu 

sledovaných let v deníku MF DNES 

Rok N článků N slov Průměrný 

N slov 

2014 7 1469 209,8 

2015 4 529 132,2 

2016 3 478 159,3 

Celkem 14 2476 176,8 

Zdroj: autor, N = počet 

 

Z tabulek č. 4–7 vyplývá, že co do počtu i rozsahu věnovaly nejmenší prostor 

konceptu FT v širších souvislostech Hospodářské noviny. Naopak co do počtu článků 

kategorie širšího kontextu věnovala takto FT největší prostor MF DNES následována 

Právem. Oba tyto deníky se ale tématu věnovaly bez výjimky pouze ve svých regionálních 

rubrikách, jak vyplývá se seznamu článků zařazených do kategorie širšího kontextu. Těmito 

rubrikami zbylé dva zohledněné deníky nedisponují. Co se týče rozsahu daného počtem slov, 

nejvíce se FT v širším kontextu a souvislostech věnovaly LN.  

 



53 

V souhrnu se tedy sledované deníky ve sledovaném období věnovaly konceptu FT 

v širším kontextu v 33 článcích o celkovém počtu slov 8169.  To je průměrně 247,5 slov na 

jeden článek. Pro představu stránka sledovaných novin měří zhruba 47 cm na výšku 32 cm 

na šířku. Průměrný článek o 100 slovech měří zhruba 7 cm na výšku a 5 cm na výšku.125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                 
125 Vlastní výpočet. 
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10. Kvalitativní analýza článků kategorie širšího kontextu 

10. 1. Analýza užitých rámců 
Analýza využívá deduktivního přístupu, který vychází z předem definovaných rámců 

a zkoumá, zda se v sledovaných textech vyskytují. Tento přístup vyžaduje obeznámenost s 

rámci, které se obvykle v mediálních textech objevují. Jeho nevýhodou je, že rámce, které 

nejsou definovány předem, mohou být při analýze přehlédnuty. I přes to se většina vědců 

přiklání k tomuto přístupu.126 Jak bylo popsáno v teoretické části, nejčastěji se v médiích 

objevují mimo jiné obecné rámce konfliktu, ekonomický rámec a rámec důrazu na 

jednotlivce. 

Tyto rámce práce hledá i v 33 článcích zařazených do kategorie širšího kontextu. 

Využívá k tomu návodu, který popisuje Šulcová. Přítomnost těchto rámců bude zjišťována 

pomocí jednoduchých kontrolních otázek.127  

Rámec konfliktu zdůrazňuje konflikt mezi jednotlivci, skupinami či institucemi.128 

V rámci FT jsou první skupinou producenti z rozvojových a druhou spotřebitelé. Ti mohou 

nepřímo vykořisťovat první skupinu. Přítomnost rámce konfliktu tak prověří následná 

kontrolní otázka: Obsahuje článek zmínku o porušování lidských nebo pracovních práv či 

obcházení zákazu dětské práce? Pokud zní odpověď ano, rámec je přítomen. Pokud zní 

odpověď ne, rámec přítomen není. Naopak zmínka o dodržování těchto práv se nepočítá, 

jelikož neevokuje konflikt. 

Ekonomický rámec zdůrazňuje ekonomické důsledky pro jednotlivce, skupiny či 

instituce.129 V rámci FT se operuje s minimální výkupní cenou, důstojnou mzdou, maržemi 

obchodníků i možné vyšší ceně FT produktů pro zákazníky. Přítomnost ekonomického 

rámce proto prověří tato kontrolní otázka: Zmiňuje článek minimální výkupní cenu, mzdu a 

schopnost producentů uživit se, sociální FT příplatek, obchodní marže, vývoj poptávky nebo 

prodejní cenu FT produktů? Opět, pokud zní odpověď ano, rámec je přítomen. Pokud zní 

odpověď ne, rámec přítomen není. 

Rámec důrazu na jednotlivce se snaží personalizovat zprávy a vnášet do nich 

emoce. 130  Přítomnost tohoto rámce proto určí odpověď na kontrolní otázku: Vystupuje 

                                                 
126 ŠULCOVÁ, Ladislava. Rámování mediálních obsahů. Praha, 2010. Univerzita Karlova v Praze, s. 48. 
127 Tamtéž, s. 49. 
128 Tamtéž, s. 43. 
129 Tamtéž. 
130 Tamtéž. 
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v textu mluvčí ze strany producentů ze zemí původu FT komodity nebo mluvčí ze strany 

spotřebitele FT produktů se svým názorem na FT? Pokud zní odpověď ano, rámec je 

přítomen. Pokud zní odpověď ne, rámec přítomen není. Mezi mluvčí ze strany spotřebitele 

se nepočítá zástupce nevládní organizace, města nebo jiné instituce.  

Současně si práce klade za cíl zjistit, zda sledovaná média nahlíží na FT kriticky. 

Přidává tedy kritický rámec, jehož přítomnost ověří otázkou: Obsahuje článek některý 

z kritických argumentů na adresu FT popsaných výše v teoretické části? Pokud zní odpověď 

ano, je kritický rámec přítomen. Pokud zní odpověď ne, rámec přítomen není. 

Výše je vypsán seznam 33 článků, u kterých práce přítomnost rámce sleduje. Jsou 

označeny číslem a počátečním písmenem z názvu deníku, v němž byly publikovány. Jelikož 

kódovací kniha pro zjišťování přítomnosti rámců není složitá, nejsou výsledky výzkumu 

zaneseny do zvláštního souboru ale pomocí tabulky přímo v textu práce. 

Tabulka č. 8: Přítomnost výše daných rámců 

Článek Rámec 

konfliktu 

Ekonomický 

rámec 

Rámec důrazu na 

jednotlivce 

Kritický 

rámec 

1H N A N N 

2H N A N N 

3H N A N N 

1L N A N N 

2L A A A A 

3L A A N N 

4L A A N N 

5L N A N A 

1M N A N N 

2M N A N N 

3M N A N N 

4M A A N N 

5M A A N N 

6M A N N N 
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Článek Rámec 

konfliktu 

Ekonomický 

rámec 

Rámec důrazu na 

jednotlivce 

Kritický 

rámec 

7M N N N N 

8M N A N A 

9M A A N N 

10M A N N N 

11M N N N N 

12M N A N N 

13M N N N N 

14M N A A N 

1P A A N N 

2P N A N N 

3P N A N N 

4P N A N N 

5P N N N N 

6P N N N N 

7P A A N N 

8P N A N N 

9P A N N N 

10P A A N N 

11P A A N N 

Kódovací kniha k tabulce č. 8: A – ano jako odpověď na kontrolní otázku prokazující 

přítomnost daného rámce, N – ne jako odpověď na kontrolní otázku prokazující přítomnost 

daného rámce. Zdroj: autor. 

 Nejčastěji využívaný se ukazuje být ekonomický rámec (ve 25 případech), 

následovaný rámcem konfliktu (13 případů). Druhý zmiňovaný však zůstal pod 50procentní 

hranicí výskytu. Kritický rámec je použit pouze třikrát a důraz na jednotlivce je aplikován 

v jediném případě. 
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 Za nadpolovičním využitím ekonomického rámce však může stát definice konceptu 

FT přítomná v článcích zdůrazňující ekonomické výhody pro pěstitele. Naopak, obchodní 

marže nebo vyšší prodejní cena byla reflektována minimálně. 

 Přítomnost rámce konfliktu nejčastěji závisela na rozhodnutí autora článku zdůraznit 

snahu FT zabránit porušování lidských práv a zneužívání dětské práce, nebo FT představila 

jako systém vyžadující dodržování lidských a pracovních práv. Druhá formulace totiž pocit 

konfliktu (podle názoru autorky diplomové práce) nevyvolává.   

 Důraz na jednotlivce je použit pouze jednou v článku Lidových novin označeném 

jako 2L. Tento příspěvek vybočuje nad všemi ostatními, jsou v něm totiž obsaženy všechny 

sledované rámce. Výjimečný je také svou formou, jedná se totiž o rozhovor s pěstitelem 

plodiny z rozvojové země (pěstitel FT kakaa z Pobřeží slonoviny), což je zcela ojedinělý 

formát mezi všemi sledovanými články. Proto u něj bylo také vyhledávání rámců složitější. 

 Ekonomický rámec je například obsažen v jeho odpovědi na otázku proč se po 

studiích vrátil na venkov. „Abych pomohl umírajícímu otci s farmou a aby moji mladší 

sourozenci mohli chodit dál do školy. Bylo to v roce 2005. Otec měl farmu o rozloze deseti 

hektarů zhruba devadesát kilometrů od Abidžanu. Živil z ní celou naši dvanáctičlennou 

rodinu …. Pořídil jsem si vlastní plantáž o výměře pěti hektarů. Na ní hospodařím, z ní živím 

svoji tříčlennou rodinu. Ročně sklízím kolem 3800 kilogramů kakaových bobů, tedy nějakých 

760 kilogramů na hektar. Je to ale jen tak tak na uživení.“131 

Rámec konfliktu obsahuje zmínka redaktora o existenci dětské práce: „Stále u vás 

přetrvává dětská práce? Podle americké Tulane University na plantážích Pobřeží slonoviny 

sklízelo úrodu 820 tisíc dětí.“132 

Kritický rámec zastupuje přiznání pěstitele, že spolupracuje s nadnárodní firmou 

Nestlé, která nedodržuje 100 % pravidla FT, naopak, vykupuje kakao i od necertifikovaných 

producentů. Z úst respondenta ale tato spolupráce vyznívá jako výhoda přinášející prospěch 

komunitě. Autor diplomové práce se jako jediný výzkumník rozhodl kritický rámec v tomto 

případě zařadit, z pohledu jiného výzkumníka by ale jeho přítomnost mohla být 

nedostačující. Naopak, zcela jasně je kritický rámec přítomen v článku z MF Dnes 

označeným jako 8M: „V Chrudimi ale existují kritici fairtradového obchodu, zastupitelé 

                                                 
131 MATĚJKA, Jaroslav. Férový obchod nevoní každému. Lidové noviny. Praha: MAFRA, 2015, 28(115), s. 

12. 
132 Tamtéž.  
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Strany svobodných demokratů tvrdí, že fairtradový obchod je módní záležitost, která křiví 

trh a městu nepřísluší tento způsob prodeje podporovat.“133 

 

Třetím případem, kdy byl kritický rámec použit je opět článek z Lidových novin 

označený jako 5L. Opět se týkal zapojení obchodních řetezců: „Jenže na velkém nárůstu 

prodeje fairtradových produktů se překvapivě podílejí zejména velké obchodní řetězce a také 

nadnárodní řetězce kaváren. „Bohužel povědomí obyvatel o fair trade příliš neroste, a růst 

trhu je tedy tažený hlavně nabídkou a politikou nadnárodních společností spíše než 

rostoucím povědomí a odpovědností českých spotřebitelů,“ potvrzuje trend posledních let 

Hejkrlík.“134  

 Znovu je třeba na tomto místě zopakovat slabinu výzkumu a tou je přítomnost 

jen jednoho výzkumníka, který sám také formuloval kontrolní otázky. Tím, že jsou 

formulovány před samotným zkoumáním a v jeho průběhu neměnné, vyvstává občas rozpor, 

zda přítomnost rámce identifikovat či nikoli. Právě kontrola dalšího výzkumníka, nebo 

porovnání výsledků by tento rozpor omezilo na minimum a snížilo tak riziko zkreslení 

výsledků. Stejně jako původní zařazení článků do kategorií dle šíře kontextu se po druhém 

a třetím přečtení může jevit jako mírně nepřesné.  

10. 2. Přítomnost gatekeepingu 
 

Česká tisková kancelář v roce 2014 vydala čtyři zprávy obsahující výraz Fair Trade, 

následující rok stejně jako v roce 2016 vydala zpráv zmirňující FT pět, dohromady tedy 

14.135 V sledovaných denících vyšly zprávy, kde bylo autorství přisouzeno také nebo pouze 

ČTK jen dvě. Jedna v květnu roku 2014 v MF DNES136 a druhá o měsíc později v LN137. 

Agenturní servis tohoto veřejnoprávního média je tedy jen okrajovým zdrojem sledovaných 

deníků v informování o FT a sama o něm také referuje pouze v omezeném rozsahu. 

                                                 
133 Chrudim má titul Fairtradové město. Mladá fronta DNES. Praha: MAFRA, 2014, 25(235), s. 1. 
134 ŘÍHOVÁ, Barbora. Podporují svého pěstitele kávy. Lidové noviny. Praha: MAFRA, 2014, 27(131), s. 15. 
135 Údaje byly získány v Infobance ČTK zadáním slovního spojení Fair Trade ke každému roku sledovaného 

období zvlášť a vyřazením předběžných zpravodajských plánů, deníků a souhrnů událostí a příspěvků 

s označením avízo a protext. 
136 ČTK vydala 7. 5. 2014 zprávu Férově posnídat mohou Severočeši v každém okresním městě. Text 

v upravené a zkrácené podobě s kreditem ČTK vyšel pod názvem Řada měst v kraji zve na piknik, který 

podpoří rozvojové země v regionální mutaci MF DNES – severní Čechy 10. 5. 2014. 
137 ČTK vydala 12. 6. 2014 zprávu Školy řešily problémy rozvojových zemí, staly se Světovou školou. Text 

vyšel ve zkrácené podobě s kreditem ČTK vyšel pod názvem Školy byly oceněny jako světové v LN 17. 6. 

2014. 
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V deníku Právo se pak vyskytovaly příspěvky jednoho autora častěji než jiných. 

Bohužel se nepodařilo zjistit celé jeho jméno, publikuje pod zkratkou koc v rubrice věnované 

Severozápadním Čechám. Zvýšenou pozornost věnuje dění v městě Litoměřice. Z jedenácti 

příspěvků Práva zařazených do kategorie širšího kontextu byl/a koc autorem pěti.  Dva vyšly 

v roce 2014, dva v roce 2015 a jeden v roce 2016.  

U referování o pořádání tzv. Férových snídaní byla častým mluvčím brněnská 

nezisková organizace NaZemi, která akci tradičně pořádá. O této akci bylo z 33 podrobněji 

sledovaných článků celkem 12 příspěvků. Všechny z regionálních mutací MF DNES nebo 

Práva. Tyto deníky také informovaly o získávání titulu Fairtrade školy nebo města. 

Přítomnost člena redakce se zájmem o místní dění v oblasti FT, nebo kontakty na příslušné 

organizace podporující FT je tedy vysoce pravděpodobná. 

10. 3. Přítomnost zpravodajských hodnot a pseudoudálosti 
 

Teorie zpravodajských hodnot předpokládá, že událost musí obsahovat jisté znaky, 

které určí, zda se stane mediovanou zprávou. Mezi ně, jak bylo vypsáno v teoretické části, 

patří nečekanost a náhlost, velký rozsah, krátký časový interval, jednoznačnost a 

blízkost předpokládaného publika. 138 Koncept FT je ale nejednoznačný, má své propagátory 

i kritiky. Čtenáře českých novin se dotýká zprostředkovaně během jeho ne mnohdy 

informovaného spotřebitelského chování. Prostor však v sledovaných denících dostává často 

skrze snahu přiblížit koncept širší vrstvě obyvatel. Tzv. Férové snídaně z části znaky nesoucí 

zpravodajskou hodnotu splňují minimálně v jednoznačnosti a blízkosti předpokládaného 

publika. Otázkou je, zda jsou událostí, která zajímá média, nebo událostí pro média. 

V teoretické části byla popsána teorie pseudoudálosti. Vzhledem k tomu že tzv. Férová 

snídaně slouží převážně k oslovení širší veřejnosti a představení konceptu FT, současně se 

její organizátoři chovají tak, aby zaujali média.  Ve všech sledovaných obdobích byla tato 

akce Českou tiskovou kanceláří zahrnuta do předběžných plánů událostí, který slouží jako 

agenturní servis pro další média. Jako kontakt pro případný zájem novinářů byl vždy uveden 

zástupce organizace NaZemi, tedy ten, kdo informaci o události do ČTK poslal.139 Výstupy 

z akcí pak organizace prezentují na svých webových stránkách. Férová snídaně, o níž bylo 

                                                 
138 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002. s. 242. 
139 Do Infobanky ČTK zadána pro každý sledovaný rok zvlášť klíčová slova Férová snídaně. Přístup do 

Infobanky je zpoplatněn.   
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v rámci 33 sledovaných článků z kategorie širšího kontextu referováno v celkem 12 

případech tak nese určité znaky pseudoudálosti.  
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ZÁVĚR 

Diplomová práce si vytyčila za cíl popsat, jaký mediální obraz měl v nejčtenějších 

českých denících koncept Fair Trade mezi lety 2014 a 2016. Výzkumný vzorek byl 

zpracován pomocí výstupů z analýz společnosti Media projekt, která čtenost deníků 

dlouhodobě sleduje.  Nejčtenější tituly Aha!, Blesk, Hospodářské noviny, Lidové noviny, 

Mladá fronta DNES, Právo a Sport byly následně podrobeny dalšímu bádání v  

elektronického archivu společnosti Newton media. Po zadání klíčového pojmu Fair Trade 

v tomto a dalších jeho nejčastějších podobách fairtrade a fair-trade pro každý titul zvlášť, 

byly vygenerovány výzkumné jednotky – články obsahující slovní spojení Fair Trade ve 

významu spravedlivého obchodu. Práce se prostřednictvím kvantitativní a kvalitativní 

obsahové analýzy výzkumného vzorku snažila odpovědět na následující výzkumné otázky a 

ověřit platnost následujících hypotéz:  

VO1 (hlavní výzkumná otázka): Jaký je mediální obraz konceptu Fair Trade 

v nejčtenějších českých denících? 

VO2 (vedlejší výzkumná otázka): V jakém rozsahu se konceptu Fair Trade věnují 

nejčtenější české deníky? Konkrétněji jak často a jak rozsáhlé texty jsou? 

H1: Vzhledem k doposud malému rozšíření konceptu Fair Trade do povědomí české 

společnosti i novinářské obce bude rámcování tématu v textech podobné, bez bližšího 

kontextu. 

H2: Za předpokladu, že informovanost spotřebitelů je jedním z příčin zvýšení poptávky po 

produktech Fair Trade, bude mít četnost příspěvků o Fair Trade vzrůstající tendenci. 

 

Oproti původnímu plánu nebyl vygenerovaný vzorek 99 článků zkoumán jednotným 

způsobem. Ukázalo se totiž, že ani autoři článků nenakládají s termínem Fair Trade, který 

byl pro výběr výzkumného vzorku klíčový, jednotně.  Po prvotním přečtení bylo zjištěno, že 

zcela chybí, nebo se významně liší kontext v jakém je termín v článku přítomen. Vzorek byl 

tedy rozdělen do tří kategorií podle šíře a relevantnosti kontextu, který byl v textech použit. 

Na roli kontextu je totiž založena i první formulována hypotéza. Zcela bez kontextu se ukázal 

být termín použit v 24 výzkumných jednotkách. 42 jich uvádělo termín Fair Trade ve 

správném kontextu, jejich hlavní sdělení s Fair Trade ale prakticky nemělo žádnou bližší 

spojitost, která by byla pro výzkum relevantní.  

 

Přesně třetina výzkumných jednotek - 33 článků – obsahovala dostatečně široký 

kontext umožňující další zkoumání. Zde je první potencionální slabina výzkumu. Rozdělení 
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prošlo jen zpětnou kontrolou totožného výzkumníka, a proto nemusí být zcela přesné, nebylo 

totiž možno pro tak rozsáhlý a různorodý vzorek aplikovat jeden univerzální klíč. 

 

Celý výzkumný vzorek 99 článků byl následně podroben kvantitativní obsahové 

analýze spočívající v prostém počítaní výskytu článků v průběhu let, aby mohla být 

potvrzena platnost druhé formulované hypotézy. Zde narážíme na další slabinu práce a to, 

že hypotéza počítá s pokračováním nastoleného trendu vzrůstající tuzemské poptávky po 

Fair Trade zboží. Společnost Fairtrade Česko a Slovensko, která český trh monitoruje ale 

doposud nevyčíslila celkový obrat těchto výrobků pro sledované roky 2015 a 2016. S tím 

výzkum nepočítal, zároveň však toto nemohl nijak ovlivnit. Zohlednil ale jiné faktory, které 

mohou mít na případném nárůstu maloobchodního obratu vliv. Výsledkem první části 

kvantitativní analýzy je zjištění, že počet článků zmiňující Fair Trade ve sledovaném období 

výrazně klesal (Tabulka č. 2). I kdyby tedy existovala data potvrzující pokračování nárůstu 

poptávky po Fair Trade produktech, hypotéza číslo dvě se ukázala být chybná a tudíž 

neplatná. 

 

Dalšímu kvantitativnímu zkoumání bylo podrobeno vybraných 33 článků z kategorie 

širšího kontextu. To bylo založeno na zjišťování rozsahu danému počtem slov. Ukázalo se, 

že četnost článku nekoreluje s jejich rozsahem. Například Mladá fronta DNES, která měla 

v této kategorii nejvíc – 14 článků – dávala v průměru tématu druhý nejmenší prostor (pro 

srovnání tabulka č. 5 a tabulka č. 7). Zohlednit je třeba také fakt, že ne všechny deníky mají 

stejné redakce. Ty s regionálním pokrytím – Právo a MF DNES – o Fair Trade referovaly 

častěji. I u kategorie článků s širším kontextem byl sledován pokles jejich četnosti, mezi lety 

2014 a 2016 dokonce o dvě třetiny.  

 

Stejná série 33 článků byla následně prozkoumána také pomocí kvalitativní obsahové 

analýzy, aby odpověděla na hlavní výzkumnou otázku a potvrdila platnost hypotézy číslo 

jedna. Nejzásadnější se pro práci ukázala být teorie rámcování. Její nejednoznačnost a také 

nezkušenost autora práce s touto teorií se ale ukázala být další, zřejmě nejzásadnější slabinou.  

Pro aplikaci byl zvolen méně složitý a častěji používaný deduktivní postup, který pracuje 

s předem definovanými rámci, které v textu odhaluje pomocí kontrolní otázky. Ta však také 

byla formulována předem stejným výzkumníkem, která ji následně aplikoval. Došel k tak 

trochu očekávaným výsledkům, které byly ale z části dané už samotným charakterem 

konceptu Fair Trade. Tedy k zjištění, že nejčastěji používaným rámcem pro mediální pokrytí 

Fair Trade je ekonomický rámec následovaný rámcem konfliktu. Obsahová analýza byla 
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navíc aplikovaná pouze na textovou část článků a nezkoumala případné přiložené fotografie.  

 

Diplomové práci se tedy za aplikování vybraných metod podařilo odpovědět na 

vytyčené výzkumné otázky a potvrdit platnost první formulované hypotézy. Nejčtenější 

české deníky Fair Trade zobrazují jako nástroj ekonomické pomoci pěstitelům 

v rozvojových zemích. Zasazují ho však do omezeného kontextu a nezohledňují kritické 

argumenty, kterým je Fair Trade podrobován. Zatímco dávají prostor zastáncům tohoto 

konceptu, hlasy kritiků jsou slyšet jen velmi okrajově nebo vůbec. O tématu navíc referují 

jen na omezeném prostoru, který se ve sledovaném období zmenšoval. Blesk, Aha! a Sport 

se tématu nevěnovaly vůbec.  

 

SUMMARY 

The thesis has succeeded in answering the outlined research questions and 

confirming the validity of the first formulated hypothesis by applying selected methods. The 

second formulated hypothesis proved to be invalid by using qualitative research. The most 

widely read newspapers present Fair Trade as an instrument of economic aid to farmers in 

developing countries. However, the business system is presented in limited context and the 

critical arguments Fair Trade is subjected to aren’t taken into account. While giving the space 

to advocates of this concept, voices of critics are heard only marginally or not at all in the 

Czech press.  
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