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Abstrakt 

Tato bakalářská práce pojednává o svobodě žurnalistů v České republice ve smyslu 

jejich pravomocí, možnosti rozhodování a autonomie, které jsou naprosto klíčovými prvky 

jejich práce. V teoretické části budou objasněny pojmy svoboda projevu a historický kontext 

veřejnoprávních médií v České republice a jejich rozdíl oproti médiím soukromým. Jako 

další následuje přehled problémů, se kterými se potýká žurnalistika v dnešním kontextu. 

V praktické části budou popsána a analyzována nejnovější data organizace World of 

Journalism se zaměřením na subjektivní svobodu žurnalistů. Výsledkem analýzy je, že 

žurnalisté pracující pro soukromá média se prokazatelně cítí být svobodnější oproti 

žurnalistům pracujícím pro média veřejnoprávní ve všech testovaných oblastech. Možné 

příčiny jsou obava z objektivnosti výzkumu, solidarita či totožné názory s médiem. 
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Úvod 
 

 Objektivita a svoboda žurnalismu jsou klíčové pojmy pro funkční demokratickou 

zemi (Hvížďala, 2003) (McQuail, 2013). Objektivita žurnalistů může být omezena či 

ohrožena několika faktory. Pro soukromá média jimi jsou například závislost na příjmech z 

reklam nebo sponzoringu, či vlastnictví média, kdy vlastník může zasahovat do práce 

žurnalisty a tím i narušit jeho svobodu. Pro veřejnoprávní média jsou omezujícími faktory 

byrokratická struktura a hierarchie média, přísný etický kodex, který přesně určuje hranice, 

funkce a pravidla média či finanční a legislativní závislost na vládě (Žák, 2004).  

Podle Osvaldové (2011) je obtížné dosáhnout objektivity, neboť jakožto lidské 

bytosti nemohou žurnalisté být naprosto objektivní. Tohoto faktu by si žurnalisté, kteří se 

snaží dostát dobré praxi, měli být vědomi, a do své praxe se snažit zařadit co nejpřesnější 

přenos informací, objektivní vztah k tématu, nestrannost při reportování sporů, zobrazování 

názorů různých skupin, neúplatnost. Naopak vyhýbat by se měli záměrnému 

dezinformování, stranění jedné skupině a upřednostňování jejich názorů a manipulaci 

terminologie (Osvaldová, 2011). 

Česká republika se v roce 2017 umístila na 23. místě v žebříčku World Press 

Freedom Index, což je o 5 pozic hůře než v roce 2016. Jako důvod zhoršení situace uvádí 

hromadění médií v rukou několika málo osob a jako hrozbu vidí vlastnictví médií aktivními 

politiky (RSF, str. 1, přístup 27. dubna 2017, 2017). Tento výzkum bude jedním z klíčových 

zdrojů této práce. Na jeho základě se podíváme na dvě případové studie ovlivňování 

žurnalistů v soukromých médiích a posoudíme v kontextu svobody žurnalistů.  

 Tématem této práce je svoboda žurnalistů v České republice ve veřejnoprávních a 

soukromých médiích. Tato práce si klade za cíl (1) vymezit faktory, které mohou mít vliv na 

svobodu žurnalistů v České republice, (2) zhodnotit vliv těchto faktorů v soukromých a 

veřejnoprávních médiích České republice, (3) porovnat míru subjektivní svobody žurnalistů 

v soukromých a veřejnoprávních mediích na příkladech svobody výběru příběhu, pojetí 

příběhu a míry účasti na editorské práce v České republice.  

V empirické části, budou analyzována data organizace World of Journalism pro 

Českou republiku za účelem zjištění, zda je ve vnímání svobody mezi žurnalisty 

veřejnoprávních a soukromých médií rozdíl.   



  

Struktura této práce je následující. Teoretická část se skládá z deseti kapitol. 

V kapitole jedna Svoboda projevu a právo na informace bude popsáno legislativní zakotvení 

a definice svobody projevu a práva na informace. V druhé kapitole Média jako faktor 

ovlivňování veřejného mínění budou představeny odborné názory svědčící o vlivu médií na 

společnost, jeho nástroje a popsán koncept postfaktické doby v kontextu svobody žurnalistů. 

Třetí kapitola Vývoj médií na území České republiky nastíní historii vývoje od státem 

ovládaných médií po současný duální systém koexistence médií veřejnoprávních a 

soukromých do období finanční krize roku 2008. Ve čtvrté kapitole Žurnalistika v České 

republice v mezinárodním kontextu bude popsán celosvětový výzkum organizace Reportéři 

bez hranic a jeho upozornění pro Českou republiku. Pátá kapitola Veřejnoprávní média: 

nezávislost, objektivita a svoboda projevu představí funkci, pravidla a omezení 

veřejnoprávního média. Kapitola šestá Soukromá média: nezávislost, objektivita a svoboda 

projevu představí funkci, pravidla a omezení soukromých médií. V kapitole sedm 

Koncentrace vlastnictví soukromých médií v České republice jako faktor omezující svobodu 

žurnalistů bude popsán přechod soukromých médií z vlastnictví zahraničních investorů do 

rukou českých podnikatelů. V osmé kapitole Ovlivňování a manipulace v soukromých 

médiích, případové studie budou nabídnuty dvě případové studie, kdy došlo v soukromém 

médiu k ovlivnění objektivity média. V deváté kapitole Styly ve zpravodajství ve 

veřejnoprávních a soukromých mediích a jejich vliv na svobodu žurnalistů budou 

představeny styly ve zpravodajství jakožto faktor ovlivňující svobodu žurnalistů. V poslední 

kapitole teoretické části této práce Svoboda žurnalistů v soukromých a veřejnoprávních 

médiích, shrnutí bude podán přehled faktorů ovlivňujících svobodu žurnalistů v obou typech 

médií, jejich odlišnosti a podán návrh na podpoření předpokladů odlišné úrovně subjektivní 

svobody žurnalistů. 

Empirická část se skládá ze čtyř částí. V první část Popis výzkumu bude popsán zdroj 

dat a charakteristiky výzkumu. V druhé části Metodologie budou představeny indikátory, 

použité analytické nástroje zpracování dat a stanoveny hypotézy. V třetí části Popis 

vybraných proměnných budou popsány pomocí histogramů vybrané proměnné analýzy. Ve 

čtvrté části Výsledky a interpretace jsou popsány závěry analýzy dat a možné implikace. 

Následovat bude diskuze a závěr. 
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Teoretická část 

 

1. Svoboda projevu a právo na informace 
 

 Svoboda projevu je jedním ze základních kamenů demokratické společnosti. Podle 

Listiny základních práv a svobod znamená svoboda projevu umožnění diskuze opozičních 

názorů beze strachu z politického postihu a předpokládá, že „(1) Svoboda projevu a právo 

na informace jsou zaručeny, (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, 

tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat 

ideje a informace bez ohledu na hranice státu, (3) Cenzura je nepřípustná. (4) Svobodu 

projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v 

demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, 

veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti“ (Listina základních práv a 

svobod, Hlava II., díl druhý: Politická práva - čl. 17).  Svoboda projevu neznamená ovšem 

svobodu úplnou, je omezena trestním zákoníkem, který definuje případy ohrožující svobodu 

jednotlivce, například neoprávněné nakládání s osobními údaji, podněcování k nenávisti 

vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobení národa, etnické skupiny, 

rasy a přesvědčení, pomluva a svoboda na projevování náboženství a víry (Trestní zákoník, 

čl. 16, 17).  

Zároveň je zajištěno právo na pravdivé informace mimo ty, které by mohly ohrozit 

bezpečnost státu nebo zasahují do soukromí jiné osoby. To by v demokratické společnosti 

měla zprostředkovávat média, zejména pak ta veřejnoprávní (Hvížďala, 2003). 

 Slovník Merriam-Webster definuje svobodu tisku jako „právo novin, časopisů a 

dalších zprostředkovávat zprávy bez zásahu vlády“ (Webster, str. 464, 2001).   
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2. Média jako faktor ovlivňování veřejného mínění 
 

Podle Denise McQuaila je „Svoboda žurnalismu jako princip ...  nezbytná, odolává 

zásahům státu či jiné síle, přispívá k zpochybňování a objevování, i sociálnímu a kulturnímu 

pokroku. Kromě určování podmínek mediální struktury a práce by svoboda žurnalismu měla 

podporovat relativní autonomií reportéra či editora, aby mohli vybrat předmět zprávy“ 

(McQuaill, str. 62, 2013).  

Přesto, že zpravodajství by již ze své podstaty mělo sloužit k zprostředkování 

informací a objektivní reality, zřídka je však praxe opravdu taková. Podle Osvaldové (2011) 

žurnalisté, jakožto lidské bytosti s určitým vzděláním pocházející z určitého kulturního 

prostředí a rozličnými životními zkušenostmi, nemohou dosáhnout naprosté objektivity. Již 

výběrem jazykových prostředků se snižuje objektivnost zprávy, stejně tak působí i úhel, 

z jakého bude zpráva reportována a jaký jí bude dán prostor a umístění v daném médiu. 

Tohoto faktu by si žurnalisté, kteří se snaží dostát dobré praxi, měli být vědomi, a do své 

praxe se snažit zařadit co nejpřesnější přenos informací, objektivní vztah k tématu, 

nestrannost při reportování sporů, zobrazování názorů různých skupin, neúplatnost. Naopak 

vyhýbat by se měli záměrnému dezinformování, stranění jedné skupině a upřednostňování 

jejich názorů a manipulaci terminologie (Osvaldová, 2011). 

Původně měla média dopomáhat svobodě projevu a vytváření objektivního názoru 

na skutečnost, podle McCombse (2002) je však realita jiná. Média určují, jaké zprávy budou 

společnost zajímat, jakým pohledem na ně bude nahlíženo a kolik jim bude věnováno 

prostoru. Pohled na svět je z velké části formován médii, „prvek důležitý pro agendu média 

se stává důležitým i pro veřejné mínění“ (McCombs, str. 2, 2002). V USA probíhal roku 

1968 výzkum, který ukázal korelaci mezi tím, co považují občané za důležitá témata a 

problémy, a mezi tématy pokrytými agendou médií (Weaver et al., 1981). Taková míra vlivu 

v ideálním případě působí jako žurnalistův morální závazek, kterým je zavázán společnosti. 

McCombs je ale přesvědčen, že komerční média svého vlivu spíše využívají k získání širšího 

publika příklonem k atraktivnějším zprávám a oblíbeným názorům.  

Scheufelem a Tewksburym (2007) vidí důvody stylizace zpravodajství v odlišném 

problému. Média využívají tři základní modely, prvním je nastavení agendy, které vědomě 

prezentuje názory určité zájmové skupiny. Druhým je připravování (v originále priming), 

což je stav, kdy média představují nové téma či problém publiku a již tímto prvotním 

kontaktem udávají benchmark, podle kterého bude téma hodnoceno. Třetí model, rámcování 
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(v originále framing), označuje zasazování události do kontextu a vychází z názoru, že 

člověk nikdy nemůže znát a chápat všechny souvislosti světa, nové informace mu mají být 

podávány již ‚zarámované‘ do kontextu žurnalistou, který je na dané téma specializovaný. 

To s sebou nese nezbytnou redukci informací za účelem zprostředkování nejdůležitějších 

aspektů zprávy, která slouží ke stravitelnosti zprávy spíše než pokroucení informace 

(Scheufel, Tewksbury, 2007). Z tohoto hlediska nelze očekávat, že je žurnalistika o čistém 

přenosu informace.  

 V současné době se role médií v popisu a zprostředkování reality postupně přesouvá 

z pasivní pozice vyprávěče a komentátora do aktivní pozice, kdy média mohou realitu 

formovat a formovat veřejné mínění vnímání reality do míry, kdy se pojetí reality médii 

stává důležitějším než realita sama. V roce 2016 bylo slovo post-truth (postpravda, 

přeneseně pro označení dnešní doby jako dobu postfaktickou) oficiálně zařazeno do slovníku 

Oxford Dictionary, a dokonce bylo vyhlášeno slovem roku. Slovník slovo definuje jako 

přídavné jméno, které se „vztahuje se k okolnostem, ve kterých jsou objektivní skutečnosti 

méně významné při utváření veřejného mínění, než pocity a osobní přesvědčení“ (Oxford 

Dictionary, strana 1, přístup dne 27. června 2017). Podle některých autorů napomohla 

k zavedení tohoto slova do obecného povědomí rétorika Donalda Trumpa, který ve své 

kampani používal „přímé lži, empirické lži a zavádějící asociace“ (Tallis, str. 9, 2016) a i 

přesto kampaň na pozici prezidenta Spojených států amerických vyhrál.  

Podle některých autorů je společnost čím dál méně citlivá vůči rozdílu mezi 

objektivní skutečností a její mediální prezentací. Ralph Keyes (2004) ve své knize uvádí, že 

mluvit nepravdu se stává pro člověka čím dál přirozenějším, necítí se provinile, pokud zalže 

z pohodlnosti, neboť hranice mezi pravdou a lží se zmenšila a často lidé nejsou schopni ani 

vidět mezi nimi rozdíl. Lhaní se stalo součástí našich životů do té míry, že se bez něj 

neobejdeme v osobním ani profesním životě (Keyes, 2004).  
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3. Vývoj médií na území České republiky 
 

V České republice vedle sebe fungují média veřejnoprávní a soukromá. Před rokem 

1989 u nás přinášela oficiální informace pouze státní média v podobě například 

Československého rozhlasu a Československé televize, která byla státní mocí naprosto 

ovládána, centralizována a používána pro propagaci ideologie Komunistické strany 

(Hvížďala, 2003) . Přesto, že všechna média podléhala ideologické kontrole, existovalo 

velké množství regionálních deníků i týdeníků zaměřených na věkové kategorie od 

předškolních (Mateřídouška, Čtyřlístek), přes mládež (ABC, Junák, Pionýrská stezka) až po 

specializované zájmové časopisy (Praktická žena, Automobil, Kulturní noviny) napříč 

celým Československem. Mezi roky 1990 a 1992 proběhla přeměna plánovaného 

hospodářství na tržní a s ní i dilema, zda veřejnoprávní média vůbec zachovat. Pokud by se 

vláda přiklonila k americkému modelu, kde neexistují média vlastněná státem, 

Československá televize by byla zprivatizována. Větší část zákonodárců se však přiklonila 

ke způsobu, který je typický pro západní Evropu, a to koexistence soukromých a 

veřejnoprávních médií. To vedlo k jejich rozvoji a rozšíření. Problémem byla také obava o 

zachování úrovně médií a přílišný vliv zahraničních investorů, pokud bude umožněn přístup 

soukromým médiím (Žák, 2004). 

 Veřejnoprávní média jsou zřizována státem a jejich hlavním účelem je být 

objektivním zprostředkovatelem informací a zpráv. V České republice existují jako média 

veřejné služby Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář. Veřejnoprávní média 

jsou ze zákona vázána etickým kodexem, kterým se musí řídit a který zajišťuje kvalitu 

informací – například poskytování nezkreslených informací, nepodněcování nenávisti ke 

skupinám, musí být nezávislá a podílet se na kulturním rozvoji např. podporou nezávislé 

umělecké tvorby (Kodex České televize, 2003). Hlavním zdrojem příjmů jsou 

koncesionářské poplatky, které musí platit každý, kdo vlastní rádiový nebo televizní 

přijímač, díky nimž jsou veřejnoprávní média nezávislejší na vládě než v případě, že by jim 

byla přidělována část ze státního rozpočtu. I menší, postupné zvýšení těchto poplatků ze 37 

Kč na 45 Kč za rádiový přijímač a z 75 Kč na 135 Kč za televizní přijímač měsíčně vyvolalo 

další debatu o tom, zda jsou státní média skutečně potřeba. Podíl zisku z reklamy nesmí 

překročit 1 % 

 Jak bylo řečeno výše, po pádu komunistického režimu byla spuštěna privatizace, 

která se nevyhnula ani mediálnímu sektoru, tištěná média byla zprivatizována a pro vysílání 
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(televizní i rádiové) byl zaveden duální systém. Nově vzniklý trh soukromých médií přilákal 

zahraniční investory, kteří začali vést soukromá média k zisku tím, že věnovali větší 

pozornost svému publiku. Soustředili se především na celostátní televizní a rádiové vysílání 

a tisk s celostátním dosahem. Jedním z příkladů transformace již existujícího média je Rudé 

právo, které bylo přejmenováno na Právo, nebo Lidové noviny, za minulého režimu 

vycházející pouze samizdatem.  Příkladem vzniku nového média je televizní stanice Nova, 

která vznikla v roce 1994 a přinášela divákům atraktivní program a osvědčené zahraniční 

pořady (Žák, 2004) a stala se díky příjmům z reklam velmi lukrativním podnikem.  

Společnost toužila být informována a bavena po období nedostatku informací ze 

Západu, na které ale nebyla připravena a s některými problémy si neuměla poradit (Jirák a 

Köpplová, 2008), z nichž jedním byla komercionalizace. Ta zapříčiňuje, že média jsou 

závislá na komerčním úspěchu, snaží se proto přinášet obsah, který přitáhne co nejširší 

publikum a zajistí si tak dostatek inzerentů. V roce 2008 odstartovala světová finanční krize, 

která znamenala pro nejen česká média odliv zahraničních investorů do soukromých médií. 

Tato média byla převzata již domácími podnikateli, kterým se budeme věnovat v kapitole 8. 

 Novým typem média byla také bulvárně zaměřená média, která neměla v bývalých 

komunistických zemích tradici, velice rychle se však zavedla, a i dnes si drží nejvyšší čtenost 

mezi tištěnými placenými deníky v České republice s hodnotami balancujícími okolo 

milionu čtenářů za měsíc (Unie vydavatelů ČR, str. 1, přístup 7. května, 2017). 
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4. Žurnalistika v České republice v mezinárodním kontextu  
 

 Výzkum vedený neziskovou organizací Reportéři bez hranic (Reporters without 

Borders), která dlouhodobě sleduje stav svobody projevu ve 180 zemích světa, upozorňuje 

na fakt, že velká část soukromých médií v České republice přešla do rukou podnikatelů a 

jako hrozbu vidí vlastnictví médií aktivními politiky (RSF, přístup 2. května, 2017, 2017). 

Přestože se Česká republika v roce 2017 umístila na 23. místě v žebříčku World Press 

Freedom Index, oproti předchozímu roku je to o 5 pozic hůře právě z důvodů jmenovaných 

výše. 

V této studii byly využity kvalitativní metody detailního rozhovoru v kombinaci 

s analýzou stavu a problémů místní žurnalistiky. Otázky byly směřovány na stav prostředí 

pro práci žurnalistů jako je rozmanitost názorů, nezávislost médií, místní legislativy a další.  

 V analýze sebraných dat organizace Reportéři bez hranic jsou jednotlivé státy 

označeny na mapě světa barvami podle stupně svobody žurnalistů v pěti stupních následovně 

(viz Příloha 1): bílá znamená dobrá, žlutá celkem dobrá, oranžová problematická, červená 

špatná a černá velmi špatná (RSF, přístup 2. května, 2017, 2017). Z celkových 180 je černě 

označeno 21 zemí, přičemž většina z těchto zemí se nachází na severovýchodě Afriky a 

v oblasti Blízkého východu se Severní Koreou na úplném konci žebříčku. Počet zemí 

označených červeně se v roce 2016 navýšil o 2 původně lépe hodnocené země na 51. Na 

žebříčku se velmi nízko (162. a 169. místo) umístili i některé země vzniklé po rozpadu 

Sovětského Svazu, Ázerbájdžán a Uzbekistán, kde převládá státní tisk kontrolovaný 

cenzurou. Dalšími zeměmi umísťujícími se dlouhodobě na spodku žebříčku svobody tisku 

jsou komunistickým režimem ovládané státy Čínská lidová republika (176. místo), Vietnam 

(175. místo) a Laos (170. místo), kde jsou dlouhodobě pronásledování žurnalisté snažící se 

kriticky popisovat stav země. 

Nám nejbližší sousední stát, Slovensko, se umístilo na podstatně lepším, 13. místě, 

avšak s upozorněním na premiéra Roberta Fica, který je známý svým negativním postojem 

a urážkami novinářů a který během svého prvního volebního období vedl několik právních 

sporů s žurnalisty. V roce 2016 nazval Fico novinářku, která ho konfrontovala ohledně 

podezření z korupce, „špinavou protislovenskou prostitutkou“ (Denník N, str. 3, přístup 1. 

května 2017, 2017). 
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5. Veřejnoprávní média: nezávislost, objektivita a svoboda projevu 
 

 Původním impulsem pro založení veřejnoprávních médií v západní Evropě byl konec 

druhé světové války a s ním spojená potřeba objektivního zpravodajství nezávislém na 

politické moci. To mělo zabránit zneužití moci médií, aby se neopakovala situace Hitlerovy 

propagandy či propagandy komunistického režimu Sovětského Svazu. Na dodržování všech 

náležitostí dohlíží rada, která je volena parlamentem a v níž jsou zastoupeni nezávislí 

odborníci se zkušeností s médii, zejména pak z akademické sféry (Hvížďala, 2003). 

 Ani u veřejnoprávních médií však nelze dosáhnout naprosté nezávislosti na vládě. 

Financování takového média je zajištěno z velké části koncesionářskými poplatky, což jsou 

zákonem stanovené poplatky (č. 348/2005 Sb.), které musí platit každý občan s radiovým 

nebo televizním přijímačem. Výši poplatku určuje parlament, který tímto může mít na 

médium určitý vliv, na rozdíl od soukromého média je však médium veřejnoprávní chráněno 

před trhem a tlakem soukromých firem díky zákonné regulaci reklamního času (Jirák, 2005). 

Veřejnoprávní média jsou ze zákona vázána etickým kodexem, kterým se musí řídit 

a který zajišťuje kvalitu informací – například poskytování nezkreslených informací, 

nepodněcování nenávisti ke skupinám, musí být nezávislá a podílet se na kulturním rozvoji 

např. podporou nezávislé umělecké tvorby (Kodex České televize, přístup 12. března 2017, 

2003). 

 Podle Karla Hvížďaly (2003) by veřejnoprávní média pro zdravou funkci měla 

zahrnout do své praxe tři důležité pojmy. První jsou pluralisticko-stranicky neutrální 

informace, což znamená nezávislost na politických stranách a přístup k diskuzi občanům 

rozličných názorů, jazyků a náboženství bez diskriminace a snahy o ovlivňování názorů. 

Druhým pojmem je objektivita, která zahrnuje ověřování informací z více zdrojů, 

nepředpojatost, nesubjektivní a věcné zprostředkování zpráv. Její zárukou by měl být 

novinářský kodex, což je souhrn pravidel, který si média stanoví a přijmou za vlastní. Třetím 

pojmem je pak vyváženost, což znamená zahrnutí do mediálního obrazu všechny skupiny, 

včetně skupin nově vzniklých, kterým nesmí být zamezeno vstupovat do médií. 

Dodržováním všech těchto kritérií se zabývá rada onoho veřejnoprávního média (Hvížďala, 

2003). 

Dle McChesney (2011) jsou veřejnoprávní média zárukou ‚kvalitní žurnalistiky‘, 

jelikož se nemusejí tolik přizpůsobovat náladám čtenářů. Tato média fungují v evropských 
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státech jako Nizozemí, Rakousko či Slovinsko, a přestože do nich vláda investuje peníze, 

evropská veřejnoprávní média bývají nejsilnějším opozičním hlasem vládnoucí strany 

(McChesney, 2011). Obava z cenzury či ovlivňování ze strany veřejnoprávních médií se 

ukazuje alespoň z tohoto hlediska lichá. 

Další rozdíl mezi veřejnoprávními a soukromými médii je v tom, co vystihuje nejlépe 

citát z Moci a nemoci médií “… (zaměstnance veřejnoprávního média) odlišuje od 

normálního zaměstnání, kde ředitel může zaměstnanci přikázat změnu textu dopisu, nebo 

dokonce takový text sám upravit. Pokud by se vedoucímu v ČT zdálo, že redaktor či 

moderátor neposkytuje informace tak, a jak to požaduje zákon, může ho volat k 

odpovědnosti, nejspíše kárné, nemůže však do jeho tvůrčí práce zasahovat” (Hvížďala, K., 

str. 236, 2003). Z toho můžeme vyvodit, že postup ve veřejnoprávních médiích je více 

byrokratický a svázaný pravidly, zároveň však méně závislý na nadřízeném. Tím by 

v žurnalistech veřejnoprávních médií mohl vzniknou pocit nesvobody. K tomuto problému 

se vrátíme u formulace hypotéz, neboť budou na jejím základě postaveny. 
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6. Soukromá média: nezávislost, objektivita a svoboda projevu 
 

V současné době soukromá a veřejnoprávní média zápasí s různými faktory, které 

potencionálně omezují jejich nezávislost, objektivitu a svobodu projevů. U soukromých 

médií je hlavním omezujícím faktorem zdroj financování, případně sponzorské příspěvky, 

které mohou být podmíněny zprostředkováním určitých názorů veřejnosti. U médií 

vlastněných státem je jednou z největších hrozeb potenciální závislost na statní moci, ať už 

ve formě finanční závislosti na koncesionářských poplatcích, které musí odsouhlasit 

parlament, cenzura či vliv politických stran.  

 U soukromých médií je předpokladem úspěšného fungování dostatečný tok 

finančních prostředků od inzerentů, předplatitelů, čtenářů nebo sponzorů. Všechna 

soukromá média, ať už jsou jakéhokoli zaměření a jejich vlastníci uvádí jakékoliv 

filantropické důvody, mají společný účel: přinést svému majiteli co největší zisk. Původně 

odborníci doufali, že kvalitní zpravodajská soukromá média dokáží přilákat dostatečné 

množství inzerentů na svůj pohodlný provoz a budou tak moci poskytovat žurnalistické 

služby nezbytné pro funkční demokracii nezávislé na statní moci (McChesney, 2011). 

V kontextu dnešní doby a moderních technologií pro tuto variantu nevidí McChesney žádné 

důkazy, za reálnější scénář považuje, že se média ještě více vzdálí svému žurnalistickému 

účelu a „pokud nic nepodnikneme, pravděpodobně vstoupíme do zlatého věku ještě většího 

bezmyšlenkovitého senzacionalismu a kolotoče propagandy převlečeného za ‚zprávy‘“ 

(McChesney, str. 2, 2011).  

Stejně jako veřejná média, i soukromá média jsou ze zákona vázána základními 

pravidly humanity a žurnalistické etiky, novinářský kodex Syndikátu českých novinářů 

mohou ale na rozdíl od veřejnoprávních médií přijmout podle svého uvážení. Jak již bylo 

řečeno výše, jedním z rozdílů veřejnoprávních a soukromých médií je jejich zdroj příjmů. 

Protože soukromá média nejsou dotovaná státem ani nemají přístup ke koncesionářským 

příspěvkům, zisk mají především z prodeje vysílacího času pro propagaci výrobků a firem. 

Cena tohoto vysílacího času je přímo závislá na počtu diváků – z toho lze vyvodit, že 

primárním úkolem těchto médií bude vysílat co nejpřitažlivější program, který neklade na 

diváka příliš vysoké nároky ani se ho nesnaží vzdělávat, a tak dosáhnout co největšího zisku. 

Reklama tvoří průměrně 15 % vysílacího času. 

 Dalším problémem soukromých medií je možnost vlivu vlastníka medii na obsah 

nebo formu žurnalistické práce, přičemž největší hrozbu tento problém představuje v případě 
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koncentrace vlastnictví vícera médií v několika málo rukou. Baker (2008) jmenuje tři hrozby 

plynoucí z centralizace médií do rukou jednoho vlastníka. První je koncentrace politické 

moci z důvodu omezení plurality názorů. Jako druhou hrozbu identifikuje vládní moc, kterou 

je třeba kontrolovat co nejvíce zdroji, aby byla společnost chráněna před ideologickým 

vlivem. Třetí hrozbou je pak pokles kvality žurnalismu celkově, pokud by se trh 

zpravodajství stal monopolem (Baker, 2008). Vlastnictví mnoha médií jedním vlastníkem se 

stává stále častějším, a zejména ve Spojených státech amerických se začíná legislativa 

upravovat podle potencionálních hrozeb jako je vliv vlastníka na obsah média (Compaine 

and Gomery, 2000).  
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7. Koncentrace vlastnictví soukromých médií v ČR jako faktor omezující svobodu 

žurnalistů  
 

 Od roku 2008, kdy se po celém světě projevila finanční krize, nastaly v České 

republice změny ve vlastnictví soukromých médií. 

V roce 2012 Andrej Babiš1 založil vlastní týdeník 5plus2, čímž odstartoval své 

působení v českých médiích. V následujícím roce koupil od německého vlastníka Rheinisch-

Bergische Verlagsgesellschaft (RBVG) skupinu MAFRA, která v České republice 

provozuje tištění deníky Mladá fronta DNES a Lidové noviny, regionální Metro, internetové 

zpravodajské stránky iDnes.cz, Lidovky.cz, rádiovou stanici Rádio Impuls a hudební 

televizní stanici Óčko (iDNES.cz, přístup dne 27. dubna 2017). Po nákupu Babiš prohlásil: 

"Akvizice bude mít pro naši mediální divizi řadu synergií a umožní nám hledat další 

nákladové úspory například při fungování našeho týdeníku 5plus2," (Česká televize, str. 2, 

přístup dne 27 dubna, 2017).   

Politické hnutí ANO bylo založeno v roce 2011 a již v roce 2013 se v parlamentních 

volbách umístilo na druhé příčce za ČSSD (Volby.cz, přístup dne 1. května 2017) 

s Andrejem Babišem jakožto předsedou strany. V návaznosti na to byl Babiš na začátku roku 

2014 jmenován vicepremiérem a ministrem financí.   

Jako faktor omezující vliv politiků na média a opatření proti možnému 

konfliktu politické funkce s vlastnictvím médií vznikl v roce 2016 a v roce 2017 vstoupil v 

platnost Zákon o střetu zájmů, který zakazuje firmám, jejichž alespoň čtvrtinovým majitelem 

je veřejný činitel, účast na soutěži o veřejné zakázky a nenárokové dotace a vlastnictví médií 

veřejným činitele či osobou, která se snaží se veřejným činitelem stát (14/2017 Sb.). 

Dalším významným majitelem médií je Zdeněk Bakala, který v roce 2008 koupil 

většinový podíl nakladatelství Economia, která vydává Hospodářské noviny, týdeníky 

                                                           
1  Andrej Babiš, podnikatel původem ze Slovenska, který již před Sametovou revolucí 

působil v zahraničním obchodu, založil v roce 1993 firmu Agrofert, která dnes funguje 

v průmyslu potravinářském, chemickém a v zemědělství. Tato firma byla v roce 2016 

největším soukromým zaměstnavatelem v České republice s více než 25 tisíci zaměstnanci 

(Aktuálně.cz, str. 3, přístup dne 27. dubna 2017, 2017). Babiš je jejím jediným vlastníkem a 

založil její pobočky v dalších evropských zemích, například na Slovensku, v Maďarsku, 

Polsku, Nizozemí a Německu. Během působení firmy několikrát vyvstalo podezření, že její 

majitel nedodržuje přesně zákony, padlo několik obvinění z korupce, nikdy však nebyl 

usvědčen.  
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Ekonom, Respekt a Marketing & Media, internetové zpravodajské portály IHNED.cz, 

Aktuálně.cz a Aktuálně.TV. Akcie tohoto nakladatelství koupil od německé skupiny 

Verlagsgruppe Handelsblatt, která se stejně jako v případě skupiny MAFRA, rozhodla odejít 

z českého trhu (iDNES.cz, str. 2, přístup dne 1. května 2017, 2017). Prodej byl doprovázen 

obavami o pokles kvality a nestrannost médií, který vyslovil i Český syndikát novinářů o 

MF Dnes, které bylo možným kupcem. Bakala podniká primárně v oblasti těžby, je 

předsedou představenstva (Databáze ministerstva spravedlnosti, 2015, str. 5, přístup dne 6. 

dubna 2017) společnosti Charles Capital, která v roce 2004 koupila většinový podíl OKD 

(Ostravsko-karvinské doly) a Českomoravských dolů.  

Jako reakce na tyto změny začaly vznikat nové zpravodajské služby a portály 

rozličného zaměření a kvality. Jednou z těchto reakcí byl vznik serveru Echo24.cz a 

tištěného týdeníku Echo, které založil bývalý šéfredaktor Lidových novin Dalibor Balšínek. 

Ten vznik nového média vysvětluje: „Zahraniční vlastníci českých médií se začali dostávat 

do ekonomických ztrát a rozhodli se své tituly prodávat. Ty se tak přesouvají do rukou 

mocenských a politických struktur platících za nákup vydavatelství nesmyslné částky. To vše 

má jen jediný smysl: získat vliv na veřejné mínění. Novým majitelům mají ochránit jejich 

ekonomické nebo politické zájmy. Echo24.cz žádné takové pozadí nemá. Chce být protiváhou 

oligarchizovaným českým médiím.“ (Balšínek, str. 2, 2015). Stejně jako Balšínek odešlo 

z redakce Lidových novin a jiných médií vydávaných pod skupinou MAFRA několik dalších 

žurnalistů (Neumann, str. 2, přístup dne 21. května 2017, 2014). Dohromady i s těmi, kterým 

nebyla prodloužena smlouva či bylo jejich místo zrušeno, dosáhl ke květnu 2015 jejich počet 

na 51, a sice napříč všemi pozicemi – od reportérů přes editory po redaktory (Holub et al., 

2015). Z toho lze vyvodit (přestože zdaleka nelze tvrdit, že všichni tito žurnalisté odešli na 

protest změně vlastnictví), že žurnalistům není lhostejné, v jakém médiu pracují, a pokud se 

bojí, že by jejich práce mohla být ovlivněna, opouští ona média a hledají názorově blízké 

redakce.  

V České republice se média dostávají do vlastnictví stále užšího množství osob a 

Zákon o střetu zájmů je pravděpodobně pouze prvním zákonem, který vlastnictví médií 

reguluje. Přestože neomezuje hromadné vlastnictví médií, zakazuje veřejným činitelům mít 

více než čtvrtinový podíl v médiu (14/2017 Sb.), což bylo důležitým opatřením pro 

zachování demokracie. Druhou stranou mince je otázka, komu onen veřejný činitel média 

předá, neboť pokud by to byla osoba blízká, zásahy ze strany bývalého vlastníka nejsou ani 

tak vyloučeny. 
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8. Ovlivňování a manipulace v soukromých médiích, případové studie 
 

 Jak již bylo uvedeno výše, veřejnoprávní média jsou vázána ze zákona etickým 

kodexem, který udává základní pravidla pro chování a jednání žurnalistů a pro jejich činnost. 

Soukromá média mohou tento nebo obdobný kodex přijmout dobrovolně, jeho dodržování 

však nemůže být právně vymáháno. I soukromá média však musí  dodržovat zákonné meze 

v podobě Listiny práv a svobod občanů. Jako důkaz ovlivňování, tedy porušování oněch 

zákonných mezí, budou níže popsány dva případy z kontextu českých médií. Zdroje, ze 

kterých bude pro následující případy čerpáno, jsou často soukromá či sociální média, je proto 

třeba obezřetnosti při nakládání s informacemi z nich získanými.  Zde bylo s tímto faktem 

počítáno a informace byly kontrolovány a srovnávány několika odlišnými zdroji. 

  

8.1 Případová studie: TV Prima-Ovlivňování pojetí zprávy 

 

Televizní stanice Prima, která je dlouhodobě třetí nejsledovanější stanicí v České 

republice po stanicích Nova a České televizi (Asociace televizních organizací, 2017), čelila 

v roce 2015 podezření z jednostranného zobrazování migrační krize. Na veřejnost se dostala 

nahrávka ze schůze redaktorů zpravodajství, kde šéfredaktorka a zástupce majitelů média 

určuje, jakým způsobem se na migrační krizi bude nahlížet (Břešťan, 2016). Prohlášení 

„Jsme tady všichni zaměstnaní, máme zaměstnavatele, který má nějaký postoj. Jestliže ho 

akceptuji já, akceptuje ho vedoucí vydání, tak vy prostě poslechnete příkazů vedoucího 

vydání. Pokud to tak není, tak vlastně neakceptujete fakt, že jste tady zaměstnaní a pak nemá 

cenu, abyste tady byli zaměstnaní.... v Libyi čeká milión dalších uprchlíků na to, aby je někdo 

převezl do Evropy. Oni v momentě, kdy tady budou a bude jich tady hodně, tak budou mít 

tendenci opravdu, opravdu prosazovat svojí pravdu, svoje vidění světa, svoje náboženství, 

svoje pravidla. Upřímně řečeno, já nevím, jestli někdo z vás by se chtěl dožít toho – nevím, 

jak máte velké děti, ale já mám devítiletou holčičku – já bych pak nechtěl za dvacet let, až jí 

bude třicet, musela chodit v burce a neměla vůbec žádný práva. To opravdu ne.“ (Břešťan, 

str. 3, 2016) 

 Po uveřejnění této nahrávky se objektivitou způsobu zobrazování migrační krize 

začala zabývat Rada pro rozhlasové a televizní (RRTV) vysílání, která analyzovala období 

mezi 24. srpnem a 13. zářím. Ta ve své zprávě žádala o vysvětlení nedání prostoru pro 

vyjádření „postoje účastníků demonstrace na podporu uprchlíků a proti xenofobii („Za 
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otevřenou Evropu, proti rasismu, xenofobii a náboženské nesnášenlivosti v ČR“), zatímco 

jejich názorovým oponentům, kteří se účastnili protestů proti islámu a imigraci (protestní 

jízda motorkářů a demonstrace „Za naši kulturu a bezpečnou zem“) poskytl široký a 

redakčně nekorigovaný prostor k vyjádření (promluvilo celkem 7 osob, včetně organizátorů 

a aktivních politiků), a to v tematické reportáži zařazené v čase 05:44 minut od začátku 

pořadu.“ (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, str. 1, 2015). Další pochybení pak bylo 

shledáno v diskuzním politickém programu Partie, kde „nezazněly žádné argumenty 

podporující přijetí opatření pro přerozdělování uprchlíků na území EU (tzv. uprchlických 

kvót… moderátor neplnil roli kvalifikovaného oponenta, vyjádření hostů nijak neoponoval 

a nepřinášel alternativní argumentaci, aby si diváci byli schopní na problematiku vytvořit 

vlastní nezávislý názor“ (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, str. 2, 2015). Obě tato 

stanoviska byla televizní stanicí Prima odůvodněna (první neochotou protestantů s pro 

uprchlickými názory komunikovat s reportéry televize Prima, druhé většinovým názorem 

odmítajícím kvóty na přijímání uprchlíků) a RRTV kromě dalšího monitoringu 

zpravodajských pořadů neudělila žádné sankce. 

 

8.2 Případová studie: Andrej Babiš-Ovlivňování výběru zpráv 

 

Na začátku května 2017 se objevily prostřednictvím twitterového účtu pod jménem 

Julius Šuman nahrávky, ze kterých vyplývá, že Andrej Babiš měl několik (podle počtu 

nahrávek minimálně čtyři) schůzek s Markem Přibilem, redaktorem Mladé fronty DNES 

(Julius Šuman, 2017). V nahrávkách můžeme slyšet, jak Babiš nabádá Přibila , aby si 

kompromitující materiály na jednotlivé veřejné činitele nechal na další rok, kdy se budou 

konat parlamentní volby. V nahrávkách zmiňuje strany KDU-ČSL a ČSSD, porovnává 

jejich šance v dalších volbách a prohlašuje, že by „bylo lepší udělat vládu úplně bez 

socanů“ a že „na Chovance máme slušně nabito“ (Julius Šuman, přístup 17. května 2017, 

2017).  

 V rozhovoru pro Českou televizi Babiš nejdříve prohlásil, že nahrávky neslyšel, ale 

plánuje podat žalobu za odposlouchávání veřejného činitele. Další den  označil nahrávky 

za kampaň proti jeho osobě, kterou vede ČSSD, k čemuž ovšem nemá důkaz, jak přiznává. 

Není jisté, jakým způsobem unikly nahrávky na veřejnost, podle informace od Přibila je 

možné, že při prodeji svého počítače nahrávky omylem nesmazal (Kroupa, 2017). 
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 Ostatní redaktoři po uveřejnění nahrávek a s oznámením o Přibilově propuštění 

z pracovního poměru vydali společné prohlášení „Razantně se distancujeme od chování 

našeho kolegy, protože je neprofesionální a nemorální… Odmítáme, že Andrej Babiš má 

jakoukoliv možnost skrytě ovlivňovat nebo manipulovat obsah našich článků.... 

Považujeme za nepřípustné, aby se jakýkoliv novinář scházel s politikem a nabízel mu 

kompromitující materiály“ (Info.cz, str. 5, přístup dne 6. května 2017, 2017). 

 Aktuálním případem je ze začátku roku 2017 slovní napadení a nařčení reportérky 

České televize pro pořad Reportéři Andrejem Babišem. Na otázku reportérky týkající se jeho 

neprokázaných příjmů, které byly použity na nákup dluhopisů, jí řekl „Pořad Reportéři točí 

pořady na objednávku. Vy jste jedna zkorumpovaná pakáž, která natočila o mně 16 pořadů 

a teďka dotočíte zase něco o mně“ (Česká televize, str. 1, přístup dne 17. dubna 2017, 2017). 

Vedení České televize žádalo o doložení podkladů pro svůj výrok či omluvu za něj. Ministr 

financí však na svém výroku trval a  dodal, že by se pořady veřejnoprávní televize neměly 

zapojovat do politického boje (Holínková, 2017). Dramaturg pořadu Reportéři ČT Marek 

Wollner se ohradil „Jako novináři musíme přesně zvažovat fakta a nesmíme se splést vůbec 

v ničem, i když ukazujeme na nesrovnalosti v řádech milionů. Ale o nikom si bez soudního 

verdiktu nemůžeme dovolit říct, že je zkorumpovaný. A byl bych rád, kdyby tahle pravidla 

začala platit i pro politiky.“ (Holínková, str. 2, 2017) Přestože chování Andreje Babiše 

shledal jako nepřijatelné i premiér Bohuslav Sobotka spolu s dalšími veřejnými činiteli, 

omluva nikdy nezazněla stejně jako důkazy podporující Babišův výrok.  

 V čase dokončování této bakalářské práce se neobjevily žádné náznaky o vývoji či 

postizích tohoto incidentu.  
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9. Styly ve zpravodajství ve veřejnoprávních a soukromých médiích a jejich vliv na 

svobodu žurnalistu 
 

 Základní publicistické útvary jsou například zpráva, článek, fejeton nebo reportáž, 

které mají jasně daná pravidla, obsah a formu. Pokud se podíváme na náležitosti zprávy, 

podle Bartošky (2001) má splňovat aktuálnost, místní a časovou relevantnost, věcnost, 

objektivitu spolehlivost a další. V poslední době se zejména v soukromých médiích objevuje 

styl nazývaný ‚infotainment‘, který spojuje styl informační a zábavní. V tomto stylu jsou 

reportovány zprávy, důraz se však dává na přitažlivou část zprávy tak, aby zaujala co nejširší 

publikum. Zprávy se zkracují, zestručňují, aby i případný čtenář online média udržel 

pozornost a často dochází i k pozměňování informace, aby křiklavým titulkem přitáhla co 

nejvíce čtenářů. Tím je ovšem způsobeno značné zkreslení předávané informace a její 

balancování na hraně skutečnosti. Podobným způsobem bývají modifikovány i zprávy 

týkající se politiky – autor se snaží vytáhnout až bulvární aspekt informace (Bartošek, 2001). 

Podle Kovacha a Rosentiera (Blur, 2010) se v digitální éře objevují nové druhy 

žurnalismu, se kterými se můžeme setkat. Těmi jsou žurnalismus ověřování, který se 

zaměřuje na faktickou přesnost, žurnalismus tvrzení, soustředící se na rychlost 

zprostředkování zprávy a jejich vysoké množství, žurnalismus potvrzení, který vybírá 

zprávy a úhly pohledu potvrzující jeho stanoviska, a žurnalismus zájmových skupin, který 

je podporován různými skupinami a ne vždy má zpravodajský charakter. Žurnalismus 

ověřování je dle Kovacha a Rosentiera na ústupu a jeho místo přebírají žurnalismus tvrzení 

a potvrzení, neboť tyto styly lépe hledají publikum a s ním i zdroje zisku. Podle výše 

zmíněných názorů pravdivé informace nemají v moderní době široké publikum.  

Výběr stylu a způsobu podání zpráv se může velmi lišit v soukromých a 

veřejnoprávních mediích, Jelikož soukromá média jsou více závislá na příjmech od 

recipientů zpráv, lze zde více očekávat zprávy napsané ve stylu infotainment než ve 

veřejnoprávních mediích.  
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10. Svoboda žurnalistů v soukromých a veřejnoprávních médiích, shrnutí 

  

 Pro účely této práce je pojem svobody žurnalistů pojatý právě z hlediska svobody 

projevu žurnalistů. Naopak svoboda ve smyslu pracovních podmínek, například možnost 

práce z domova či naopak nutnost stálé přítomnosti v kanceláři, jakožto o tématu, které by 

jistě šlo zařadit pod pojem svoboda žurnalistů, zde probírána nebude. 

Obecně svoboda žurnalistů je limitována novinářskými etickými kodexy, které 

zajišťují kvalitu informací. Ve veřejnoprávních médiích kodex (například kodex České 

televize, který byl představen dříve) předpokládá mimo jiné poskytování nezkreslených 

informací, nepodněcování nenávisti ke skupinám, musí být nezávislá a podílet se na 

kulturním rozvoji např. podporou nezávislé umělecké tvorby (Kodex České televize, 1993). 

Soukromá média mohou tento nebo obdobný kodex přijmout dobrovolně, jeho dodržování 

však nemůže být právně vymáháno.  I soukromá média však musí dodržovat zákonné meze 

v podobě Listiny práv a svobod občanů. 

Další rozdíl mezi veřejnoprávními a soukromými médii je v tom, co vystihuje nejlépe 

citát z Moci a nemoci médií “…(zaměstnance veřejnoprávního média) odlišuje od 

normálního zaměstnání, kde ředitel může zaměstnanci přikázat změnu textu dopisu, nebo 

dokonce takový text sám upravit. Pokud by se vedoucímu v ČT zdálo, že redaktor či 

moderátor neposkytuje informace tak, a jak to požaduje zákon, může ho volat k 

odpovědnosti, nejspíše kárné, nemůže však do jeho tvůrčí práce zasahovat” (Hvížďala, K., 

str. 236, 2003). V soukromých médiích je kárná odpovědnost zaměstnanců spíše výjimečná. 

V případě nesouhlasů s nadřízeným je postih řešen interně, častěji finančně nebo 

administrativně. Z toho můžeme vyvodit, že postup ve veřejnoprávních médiích je více 

byrokratický a svázaný pravidly, zároveň však méně závislý na nadřízeném. Tím by 

v žurnalistech veřejnoprávních médií mohl vzniknou pocit nesvobody. K tomuto problému 

se vrátíme u formulace hypotéz, neboť budou na jejím základu postaveny. 

Jelikož jsou soukromá média více závislá na příjmech od čtenářů, je zde větší tlak 

organizovat zpravodajství spíše zábavnou formou. Zábavná forma zprávy může být 

ovlivněna buď způsobem podání zpráv nebo výběrem zpráv samotných. V soukromých 

mediích lze očekávat více zdrojů s obsahem určeným k zábavě čtenářů, jelikož tyto obsahy 

často nenesou větší politickou, legislativní nebo jinou právně závaznou konotaci, lze 

předpokládat, že se novináři mohou cítit svobodněji ve vytváření a zprostředkování těchto 

zpráv.  
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Dalším faktorem, který může významně působit na svobodu žurnalistů je vliv 

majitele média. Zvláště v případě koncentrovaného vlastnictví soukromých médií a 

vlastnického propojení s politickou reprezentací, které v současné době může být 

pozorováno v ČR, tento vliv muže být určující pro prezentaci politický a hospodářský 

citlivých obsahů.  

Z uvedeného výše vyplývá, že existuje více důvodů, proč se svoboda žurnalistů 

v soukromých a veřejnoprávních mediích může lišit. Z teoretických informaci nelze 

s určitostí odvodit, zda by se měli žurnalisté v soukromých médiích cítit svobodněji než 

žurnalisté v médiích veřejnoprávních, nebo naopak. V empirické části práce bude statisticky 

porovnána subjektivní svoboda žurnalistů v soukromých a veřejnoprávních médiích. 

Z teoretické části vyplývá, že svoboda může souviset se stylem a formátem zpráv, kterými 

se zpravodaj primárně zabývá. Tyto styly a formáty se mohou lišit mezi veřejnoprávními a 

soukromými médii, například v soukromých lze více očekávat formát infotainment. Proto 

empirická část práce filtruje vlivy těchto formátů z pohledu respondentů.  
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Empirická část 

 

Cíl práce 

Cílem práce je statisticky porovnat míru subjektivní svobody žurnalistů 

v soukromých a veřejnoprávních médiích na příkladech svobody výběru příběhu, pojetí 

příběhu a míry účasti na editorské práci.  

 

1. Popis výzkumu 
 

 V této práci budou analyzována data sesbíraná organizací Worlds of Journalism, 

která si jako svůj hlavní cíl vytyčila „pomoci žurnalistům, profesionálům v oboru, mediálním 

manažerům a zákonodárcům v lepším pochopení pohledu na svět a změnám, které probíhají 

v jejich profesi, podmínkách a překážkách, se kterými se potýkají a společenskou funkcí ve 

stále se měnícím světě“ (The Worlds of Journalism Study, str. 2, přístup 2017). Výzkum byl 

veden v zemích napříč všemi kontinenty, v této práci se budeme zabývat pouze daty pro 

Českou republiku. Do výzkumu byli zařazeni pouze profesionální žurnalisté s alespoň 50 

procenty příjmu pocházejících z práce v žurnalistice, ať už jako zaměstnanec média nebo 

novinář freelancer (Field Manual: Instruction for Field Research, 2012) 

Odhad počtu profesionálních žurnalistů pro Českou republiku je 1191 (Anon, 2017), 

přičemž odpovědi poskytnulo 291 žurnalistů (65 % dotazovaných) pracujících od nejnižších 

až po vedoucí pozice ve svých médiích se zastoupením 165 mužů (56,7 %) a 126 žen (43,3 

%). První fáze dotazování probíhala v říjnu 2012 až lednu 2013, druhá fáze následovala od 

konce roku 2013 do března 2014. Výzkumu se zúčastnili žurnalisté ze všech platforem: 

noviny, časopisy, televizní stanice, rádiové stanice (pouze ty, které vysílají zpravodajství), 

tiskové agentury, zařazeny byly i platformy, které vycházejí pouze on-line. Přehled 

platforem a jejich procentuální podíl na výzkumu se nachází v Tabulce 1 níže. 

  



20  

 

Tabulka 1 - Platformy účastnící se výzkumu 

Platforma Procentuální podíl ve 

výzkumu 

Tisk vycházející na denní bázi 36,4 % 

Tištěné týdeníky 22 % 

Rádiové vysílání 15,8 % 

Televizní vysílání 10,7 % 

Online verze off-line média 6,5 % 

Exkluzivně online média 4,8 % 

Tiskové agentury 2,7 % 

Časopisy 1 % 

 

Je nutné poznamenat, že někteří žurnalisté pracují ve více než jedné redakci 

(průměrně 1,23), a tedy jejich odpovědi částečně odráží celkovou zkušenost z více médií. 

 Sběr dat probíhal pomocí osobního rozhovoru, telefonního rozhovoru a emailu, 

přičemž byla účastníkům zaručena naprostá anonymita. Všichni zadavatelé dostali 

unifikované seznamy otázek s pokyny pro vedení rozhovoru. Tato kvantitativní metoda je 

vhodná pro schopnost získání reprezentativního vzorku, jehož výsledky lze vztáhnout při 

správném postupu na celou populaci, nevýhoda oproti kvalitativnímu výzkumu spočívá 

v nemožnosti respondenta odpovědět svými slovy, svou odpověď musí vměstnat do 

nabízených možností (Disman, 2011) 

Výběr respondentů probíhal technikou náhodného výběru, kdy z menšího média mají 

být vybráni alespoň tři dotazovaní a z velkého pět dotazovaných (Jeřábek, 1992). Velikost 

média se stanovovala podle regionálních standardů. Z dat jsme pro co nejpřesnější výsledek 

vyloučili chybějící a jinak chybné údaje. 
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2. Metodologie 
 

2.1 Výběr indikátorů 

 

Indikátory svobody 

 

Svoboda žurnalistů bude pro účely této práce určena svobodou ve výběru příběhu, 

pojetí příběhu a účasti na editorské práci. 

Indikátorem svobody výběru příběhu jsou odpovědi na otázku C08-Jak velký máte 

vliv celkově na výběr příběhů, které budete zpracovávat, na škále od 1 do 5, přičemž 1 

znamená vůbec žádný vliv, 2 velmi málo vlivu, 3 střední vliv, 4 velmi vlivu, 5 naprostý vliv. 

Indikátorem svobody pojetí příběhu jsou odpovědi na otázku C10 – Jak velký máte 

vliv celkově na pojetí příběhů, který má být zdůrazněn, na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená 

vůbec žádný vliv, 2 velmi málo vlivu, 3 středně, 4 velmi vlivu, 5 naprostý vliv. 

Indikátorem svobody účast na editorské práci jsou odpovědi na otázku C11 – Jak 

často se zapojujete do editorské činnosti, na škále od 1 do 5, přičemž 1 téměř nikdy, 2 zřídka, 

3 někdy, 4 velmi často, 5 vždy. 

Indikátory výběr příběhu a pojetí příběhu přímo souvisí se subjektivní svobodou, třetí 

indikátor účast na editorské práci již tak jednoznačný není. Editorská práce může zvyšovat 

pocit svobody, je ovšem často také závislá na jiných faktorech jako je pozice v médiu, délka 

období, po které žurnalista v daném médiu působí nebo jiná specifická role, kterou žurnalista 

v médiu zastává.  

Indikátory vlastnictví média 

 

 Indikátorem vlastnictví média jsou odpovědi na otázku T9 – Vlastnictví média, která 

nabízela možnosti 1 čistě soukromé, 2 čistě veřejnoprávní. Zároveň je otázka postavena 

způsobem, aby se sám žurnalista musel rozhodnout, pokud by nastala situace jeho 

současného fungování ve veřejnoprávním i soukromém médiu, ke kterému médiu cítí 

příslušnost. Tato metoda samozřejmě dává prostor pro zkreslení, neboť není dáno, na 

základě čeho se má žurnalista konkrétně rozhodnout, jak dlouho v daném médiu musí 

působit ani podíl výdělku, kterého musí v onom médiu dosáhnout. 
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Kontrolní proměnné 

 

Kontrolní proměnné jsou založeny na otázce C12 Sdělte prosím, jak jsou následující 

pojmy důležité pro vaši práci na škále, kde je shledáváte 5 extrémně důležité, 4 velmi 

důležité, 3 nějak důležité, 2 málo důležité a 1 nedůležité. Jednotlivé pojmy jsou: 

 

• Sledovat a zkoumat veřejné činitele,  

• Sledovat a zkoumat podnikání,  

• Nastavovat politickou agendu,  

• Přinášet informace, které lidé potřebují pro politická rozhodnutí, 

• Motivovat občany pro účast na politickém životě,  

• Přinášet analýzu aktuálních událostí,  

• Podporovat toleranci a kulturní diverzitu,  

• Vzdělávat publikum,  

• Nechat občany vyjádřit své názory,  

• Podporovat národní rozvoj,   

• Přinášet zprávy, které přilákají co nejširší publikum,  

• Přinášet rady do denního života,  

• Přinášet pobavení a odpočinek,  

• Vyprávět příběhy o světě,  

• Ovlivnit veřejné mínění,  

• Obhajovat společenskou změnu,  

• Být oponentem veřejných činitelů,  

• Podporovat vládní politiku,  

• Udržovat pozitivní obraz politického vedení,  

• Být nezávislým pozorovatelem,  

• Přinášet zprávy tak, jak jsou.  

 

Opět se opakuje problém subjektivity a rozličného vnímání žurnalisty i média, ve kterém 

působí, stejně jako v předchozích indikátorech. Dalším problémem může být snaha působit 

lépe (i podvědomá) než ve skutečnosti, tedy nadhodnocování morálních zásad. 
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Sociodemografické indikátory 

   

 Jako sociodemografické indikátory byly vybrány rok narození žurnalisty, jeho 

politické zaměření a platová kategorie. Tyto sociodemografické indikátory jsou založeny na 

otázce C23 V jakém roce jste narozen/a?, otázce O8 V kontextu politiky se hovoří o levici, 

pravici a středu. Na škále kde 0 je levice, 10 pravice a 5 střed, kam byste se umístil/a? a na 

otázce O12 Do které z deseti následujících platových kategorií podle měsíční mzdy po 

zdanění spadáte?. Výpočet těchto kategorií je popsán v kapitole 3 Popis vybraných 

proměnných. 

 Tyto sociodemografické indikátory byly vybrány za účelem objasnění některých 

nejasností vzniklých stylem zadávaných otázek, jako přehled rozložení a složení 

dotazovaných a jako podpora třetího indikátoru svobody Účast na editorské práci.  

 

2.2 Stanovení hypotéz 

 

Jako indikátory svobody žurnalistů byly vybrány 3 klíčové otázky z dotazníku, 

týkající se právě tématu svobody práce. Z těch byly následně formulovány hypotézy. 

První hypotéza zní: Míru svobody žurnalistů v rozhodování o výběru příběhu, kterým 

se budou zabývat, ovlivňuje vlastnictví média a liší se podle vlastnictví soukromého a 

veřejnoprávního. Tato hypotéza vychází z otázky C08-Jak velký máte vliv celkově na výběr 

příběhů, které budete zpracovávat, na škále od 1 do 5, přičemž 1 znamená vůbec žádný vliv, 

2 velmi málo vlivu, 3 střední vliv, 4 velmi vlivu, 5 naprostý vliv. 

Jako indikátor svobody byla tato otázka zvolena, neboť základním předpokladem pro 

práci žurnalisty je mít prostor pro reportování událostí, které jsou podle něj klíčové. Pokud 

je nucen svými nadřízenými zprávy týkající se určitého tématu ignorovat, přestože je to pro 

něj osobně zpráva důležitá, bude se onen žurnalista cítit omezovaný a nesvobodný. 

V krajním případě může nespokojenost s pracovním prostředím dosáhnout do té míry, že se 

žurnalista rozhodne z média odejít. To se stalo i ve výše zmiňovaném případu skupiny 

MAFRA, kde do dvou let po převzetí nakladatelství Andrejem Babišem opustilo redakci 

rozličných platforem spadajících do této skupiny přes padesát žurnalistů (Břešťan, 2016). 

Přestože jak Česká televize, tak Český rozhlas nabízí tematicky a stylově rozdílné 

stanice (zpravodajství, kultura, sport), všechna veřejnoprávní média musí dodržovat vyšší 
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etický kodex a fungují na více byrokratickém principu. Oproti tomu soukromých médií je 

nepřeberné množství, rozdílná zaměření a kvalita zpravodajství, kde si každý žurnalista, 

který netrvá na veřejnoprávním médiu, najde sobě stylem blízké médium. Druhým 

hlediskem soukromých médií je politické zaměření. Můžeme zde najít média z celé škály 

politických názorů, od silně levicového Alarm2 přes informační až po krajně pravicové nebo 

dezinformační weby typu AC24 či Aeronet. 

Druhá hypotéza zní: Míru svobody žurnalistů v rozhodování o pojetí příběhu, kterým 

se budou zabývat, ovlivňuje vlastnictví média a liší se podle vlastnictví soukromého a 

veřejnoprávního. Vychází z otázky C10 – Jak velký máte vliv celkově na pojetí příběhů, 

který má být zdůrazněn, na škále od 1 do 5, kdy 1 znamená vůbec žádný vliv, 2 velmi málo 

vlivu, 3 středně, 4 velmi vlivu, 5 naprostý vliv. 

Stejně jako výběr příběhu, tak i pojetí či přístup k příběhu patří ke klíčovým 

aspektům žurnalistiky. A také v tomto případě, pokud nebudou žurnalisté mít volbu v pojetí 

příběhu, nelze považovat jejich práci za svobodnou. Případ ovlivňování pojetí určitého 

tématu byl uveden výše, kdy vedení zpravodajství televize Prima diktovalo, jak mají vypadat 

zprávy týkající se migrační krize, jaké názory mají být zobrazovány a upřednostňovány. To 

bylo jasným zásahem do svobody žurnalistické práce. 

Třetí hypotéza zní: Míru svobody žurnalistů v účasti na editorské práci ovlivňuje 

vlastnictví média a liší se podle vlastnictví soukromého a veřejnoprávního. Tato hypotéza je 

založena na otázce C11 – Jak často se zapojujete do editorské činnosti, na škále od 1 do 5, 

přičemž 1 téměř nikdy, 2 zřídka, 3 někdy, 4 velmi často, 5 vždy. 

Kategorie editora byla do výběru zařazena, neboť editor zodpovídá za obsah i formu 

média, je jejím tvůrcem a dává jí příslušný tvar. Stará o formální náležitosti, ale i jeho 

ideologickou návaznost a zapadnutí do kontextu média. Jako takový má ‚moc‘ nad články, 

které k němu nosí řadoví žurnalisté. Pokud se žurnalisté účastní editorské činnosti pouze 

sporadicky, lze předpokládat, že nastane situace, kdy se editorova představa o článku 

neshodne s představou autora článku. Editor pak v rámci zachování jednoty média může 

článek upravit, což lze opět klasifikovat jako zásah do žurnalistické svobody. 
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2.3 Popis analytických nástrojů 

 

Pro redukci dimenzionality modelu v části kontrolních proměnných týkajících se role 

médií byla využita faktorová analýza. Pro testování hypotéz použijeme ordinální regresi. Pro 

sestavení modelu podle výše zmíněné metodiky byl využit software SPSS. 

Nejprve bude využita faktorová analýza pro tematické seskupení proměnných. 

Faktorová analýza je „vícerozměrná statistická metoda, jejíž podstatou je rozbor struktury 

vzájemných závislostí proměnných na základě předpokladu, že jsou tyto závislosti 

důsledkem působení určitého menšího počtu v pozadí stojících nezměřitelných faktorů, které 

jsou nazývány společné faktory (nebo faktory, common factors, factors). Cílem faktorové 

analýzy je tedy redukce počtu proměnných (neboli charakterizování sady p proměnných 

menším počtem společných faktorů) a odhalení struktury vztahů mezi proměnnými.“ (Šnábl, 

2017, staženo dne 9. dubna 2017). 

Faktorova analýza seskupila proměnné do následujících šesti kategorií faktorů, 

popsaných Tabulkou 2. Kompletní výsledky se nachází v apendixu. 

 

 

Tabulka 2 – Rozdělení tematických kategorií na základě faktorové analýzy. Výsledky.  

Kategorie 1 2 3 4 5 6 

Politika       

Sledovat a zkoumat veřejné 

činitele 

,853 -,024 -,006 ,091 -,074 ,168 

Sledovat a zkoumat podnikání ,777 ,049 -,108 ,105 -,039 ,236 

Nastavovat politickou agendu ,735 ,144 ,017 ,101 -,034 -,158 

Přinášet informace, které lidé 

potřebují pro politická 

rozhodnutí 

,705 -,095 -,029 -,057 ,224 ,038 

Motivovat občany pro účast 

na politickém životě 

,489 ,348 -,008 ,183 ,420 -,217 

Přinášet analýzu aktuálních 

událostí 

,392 ,277 -,251 ,236 -,075 ,135 

Vzdělání a kultura       

Podporovat toleranci a 

kulturní diverzitu 

,035 ,747 -,012 ,038 -,005 ,092 

Vzdělávat publikum -,066 ,738 -,031 ,205 ,202 -,034 
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Nechat občany vyjádřit své 

názory 

,274 ,519 ,419 ,054 ,058 ,086 

Podporovat národní rozvoj ,100 ,488 ,129 ,427 ,200 ,096 

Zábava       

Přinášet zprávy, které 

přilákají co nejširší publikum 

-,028 -,006 ,732 ,079 ,230 ,045 

Přinášet rady do denního 

života 

,081 ,190 ,681 ,061 ,071 -,073 

Přinášet pobavení a 

odpočinek 

-,264 ,096 ,654 ,235 ,033 ,043 

Vyprávět příběhy o světě ,072 ,213 -,559 ,164 -,019 -,020 

Společenská změna       

Ovlivnit veřejné mínění ,153 ,158 ,163 ,723 ,084 -,094 

Obhajovat společenskou 

změnu 

,040 ,447 -,008 ,717 ,040 ,037 

Být oponentem veřejných 

činitelů 

,135 -,118 -,049 ,600 ,453 ,066 

Politická agenda       

Podporovat vládní politiku ,046 ,074 ,126 ,166 ,797 ,051 

Udržovat pozitivní obraz 

politického vedení 

-,062 ,192 ,256 ,056 ,759 -,059 

Nezkreslené zprostředkování informací 

Být nezávislým 

pozorovatelem 

,075 -,031 ,073 ,176 -,141 ,826 

Přinášet zprávy tak, jak jsou ,149 ,247 -,047 -,247 ,187 ,720 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 

 

Ordinální regresní analýza, která byla použita v dalším kroku, odhaduje hodnotu 

závislé proměnné za pomoci nezávislých proměnných, „hledáme tedy přímku, jež je 

experimentálním bodům co možná nejblíže. Snažíme se určit takovou přímku, která bude co 

nejlépe predikovat y-hodnoty pomocí x-hodnot.“ (Hendl, str. 268, 2006). Rovnice pro 

takovou funkci bude vypadat následovně: 

Vzorec 1 – regresní analýza 

y = 𝛽1𝑥1,𝑖+𝛽2𝑥2,𝑖+…+ 𝛽𝑛𝑥𝑛,𝑖       

                

kdy y je výsledný koeficient analýzy s hodnotami mezi 1 a 5, 𝛽 jsou regresní koeficienty a 

xi jsou vysvětlující proměnné. V našem případě bude y vybraný aspekt svobody žurnalistů 
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závislý na vysvětlujících parametrech xi – Rok narození, Politické zaměření, Platová 

kategorie, Politika, Vzdělání a kultura, Zábava, Společenská změna, Politická agenda a 

Nezkreslené zprostředkování informací. Vztah s každou proměnou bude definován 

odpovídajícím koeficientem 𝛽i. 

Validitu našich modelů budeme kontrolovat pomocí hodnot R2, které doprovází 

každý model. R2 koeficient indikuje, jak velká část odchylky v závislé proměnné lze 

vysvětlit odchylkami v nezávislých proměnných daného modelu. Může tedy být definován 

jako koeficient determinace, který čím je jeho hodnota větší, tím větší část odchylky je 

vysvětlena modelem, při maximální hodnotě 1 (Hendl, str. 384, 2006). Pro ordinální analýzu 

vypočítáme tři koeficienty determinace. Prvním je Cox and Snell koeficient, který porovnává 

logaritmus pravděpodobnosti našeho modelu s logaritmem pravděpodobnosti základního 

modelu, přičemž hodnota bude vždy menší než 1. Nagelkerkeho koeficient determinace je 

velmi podobný předchozímu Cox and Snell koeficientu, rozdílem je upravení statistické 

škály tak, aby pokryla hodnoty od 0 do 1. McFadennův koeficient je jiným škálováním 

předchozího zmiňovaného koeficientu. 

Hranice, kdy lze brát model za průkazný, není tabulkově stanovena, liší se u každého 

modelu. I v našem případě budeme tedy hodnoty porovnávat u každého modelu samostatně. 

Pro posouzení statistické významnosti proměnných se používá hladina statistické 

významnosti, kterou si stanovíme na 0,05. Tento důkaz „spočívá v tom, že zamítnutí nulové 

hypotézy má vycházet z malých p-hodnot, jež poukazují na neslučitelnost s nulovou 

hypotézou“ (Hendl, str. 185, 2006). Nejčastěji se pro určení statistické významnosti definuje 

hodnota pravděpodobnosti p <0,05, při které si výsledkem můžeme být jisti na 95 % a tedy 

ho nazýváme nám statisticky významným. Hodnota p je určena na základě poměru 

koeficientu vůči standartní chybě. Pokud je výsledek v absolutní hodnotě větší než 1,96, což 

je podle statistických tabulek hodnota odpovídající p <0,05, můžeme vztah pokládat 

statisticky významný. V případě, že vyjde p >0,05, je rozdíl statisticky nevýznamný a 

výsledek analýzy není průkazný. V Tabulkách 1, 2 a 3 budou hodnoty, které vyšly statisticky 

významně, pro odlišení označeny hvězdičkou (*). 
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3. Popis vybraných proměnných 
 

Z dotazníku jsme vybrali kategorie tematicky související s touto prací. Vybrány byly 

otázky určené výše jako indikátory, dále zda žurnalista pracuje v soukromém nebo 

veřejnoprávním médiu a kategorie otázek sdružených pomocí faktorové analýzy. Z osobních 

údajů dotazovaných byli vybrány rok narození žurnalisty, politické zaměření a platová 

kategorie. Pro přehlednost jsou odpovědi zpracovány v histogramu pomocí softwaru SPSS.  

V Grafu 1 vidíme rozložení odpovědí na otázku dotazníku, zda pracují v soukromém 

nebo veřejnoprávním médiu, přičemž 1 značí soukromě vlastněná média a 2 média 

veřejnoprávní. Zhruba 75 % odpovědí pochází od žurnalistů soukromých médií. 

 

Graf 1 – Pracujete ve veřejnoprávním či soukromém médiu? 

 

1 – soukromá média, 2 – veřejnoprávní média 

Graf 2 zobrazuje rozložení jednotlivých kategorií. Jak můžeme vidět, první dvě 

možnosti jsou v naprosté menšině, převládá názor, že žurnalisté mohou sami velmi ovlivnit 

volbu zprávy, kterou se budou zabývat. Druhá nejčastější odpověď byla prostřední ze spektra 

možností, tedy že mají střední vliv na výběr zpráv. Velmi těsně následovala podle počtu 

odpovědí poslední možnost – naprostý vliv.  
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Graf 2 – Vliv na výběr příběhu 

 

1 – žádný vliv, 5 – naprostý vliv 

Graf 3 zobrazuje poměr odpovědí. Stejně jako v předchozím případu je počet 

žurnalistů, kteří odpověděli vůbec žádný vliv nebo velmi málo vlivu, velmi malý 

v porovnáním s počtem ostatních odpovědí. Opakuje se i odpověď, která byla vybrána 

žurnalisty nejčastěji, a to velmi vlivu -  žurnalisté mají velký vliv na výběr pojetí zpráv.  

Rozdíl najdeme v druhé nejčastější odpovědi, podle odpovědí na dotazník druhá nejvolenější 

možnost je, že tázaní žurnalisté mají naprostý vliv na výběr pojetí zprávy. Tento výsledek 

může být opět interpretován více způsoby, je však pravděpodobná tíhnutí žurnalisty k médiu 

s podobnými názory. 
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Graf 3 – Vliv na pojetí příběhu 

 

1 – žádný vliv, 5 – naprostý vliv 

Graf 4 zobrazuje rozložení počtu odpovědí. Nejčastější odpovědí je, že se žurnalisté 

vždy účastní editorské práce. V počtu odpovědí se jako druhá objevuje velmi často těsně 

následovaná odpovědí někdy. Sestupnou tendenci přerušuje čtvrtá nejčastější odpověď, a to 

názor, že se žurnalista neúčastní editorské činnosti téměř nikdy. Rozložení odpovědí na 

tomto grafu je rovnoměrnější než u předchozích dvou otázek, můžeme ale říci, že větší část 

žurnalistů vypovídá, že se na editaci podílí více často než zřídka. 

 

Graf 4 – Jak často se zapojujete do editorské činnosti? 

 

1 – nikdy, 5 - vždy 
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Žurnalisté zároveň uváděli svůj věk, a to v otázce C23 – V jakém roce jste se narodil? 

Graf 5 zobrazuje frekvenci let narození dotazovaných účastníků, kde rozpětí každé skupiny 

jsou dva roky. Z odpovědí vyplývá, že větší část dotazovaných je narozena v 70. a 80. letech 

minulého století, přesto nejstaršímu dotazovanému bylo v době sběru dat přes 70 let, kdežto 

nejmladšímu ještě nebylo 20 let. Průměrný rok narození respondentů je 1977. 

 

Graf 5 - Rok narození 

 

 

Další z otázek zněla: Do které platové kategorie spadáte? Graf 6 zobrazuje 10 

odstupňovaných kategorií platu, přičemž 1 je nejméně a 10 nejvíce. Pro dosažení co největší 

objektivity byly hodnoty kategorií vypočítány pro každou zemi samostatně. Pro výpočet byla 

použita průměrná měsíční mzda v České republice vydělená čtyřmi a zaokrouhlená na řád 

stovek (v případu odpovědi v eurech), čímž dostáváme velikost intervalu mezi jednotlivými 

kategoriemi. Pro kategorie v druhé polovině stupnice se interval mezi kategoriemi 7, 8 a 9 

zdvojnásobí, aby více odpovídal platové křivce. Jak můžeme v grafu vidět, převládají střední 

hodnoty, zejména čtvrtá a pátá platová kategorie. 
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Graf 6 - Platová kategorie 
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4. Výsledky a interpretace 
 

První hypotéza zní: Míru svobody žurnalistů v rozhodování o výběru příběhu, kterým 

se budou zabývat, ovlivňuje vlastnictví média a liší se podle vlastnictví soukromého a 

veřejnoprávního.  Svobodu výběru příběhu měříme na škále od 1 do 5, kdy 1 je nejnižší a 5 

nejvyšší. Jednotlivé analyzované faktory se nachází v Tabulce 3, odpovídající Pseudo R-

square modelu poté v Tabulce 4. 

 

Tabulka 3 – Svoboda při výběru příběhu (faktory) 

Proměnné (xi) 
Koeficient 

(βi)  

P-hodnota 

Rok narození -.024 .193 

Politické zaměření .056 .521 

Platová kategorie .187 .054 

Politika .006 .969 

Vzdělání a kultura .303* .042 

Zábava .428* .011 

Společenská změna .060 .686 

Politická agenda .147 .335 

Nezkreslené zprostředkování informací .181 .307 

Soukromá média .940* .012 

* statisticky významné při hladině významnosti 5% 
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Tabulka 4 – Výběr příběhu (R-Square) 

Pseudo R-Square Hodnota 

Cox and Snell .141 

Nagelkerke .155 

McFadden .063 

Link function: Logit. 

 

P – hodnota koeficientu u hlavní proměnné – Soukromá média naší analýzy, dokazuje 

že vztah je statisticky významný. Z toho vyplývá, že výsledky statistické analýzy podporují 

hypotézu, podle které se svoboda žurnalistů ve výběru zprávy liší podle vlastníka média, a 

to ve prospěch žurnalistů soukromých médií oproti žurnalistům z veřejnoprávních médií. 

Tento vztah vyšel statisticky významný při stanovené hladině významnosti 5 %. Zároveň 

můžeme tvrdit, že žurnalisté s vyšším platem se cítí svobodněji ve výběru příběhu, avšak 

pouze s hladinou významnosti 10 %. 

Pokud se podíváme na odlišnosti ve svobodě při výběru příběhu v jednotlivých 

tematických okruzích žurnalistiky, vidíme prokazatelně vyšší svobodu v oblasti Vzdělání a 

kultury a Zábavy. V ostatních tématech (Politika a Společenská změna) se nepodařilo 

prokázat vyšší či nižší úroveň svobody při výběru příběhu. Zároveň všechny ostatní 

proměnné (Rok narození, Politické zaměření, Politická agenda, Nezkreslené 

zprostředkování informací) vyšly statisticky nevýznamné při 5% hladině významnosti, a 

jejich vztah se svobodou žurnalistů při výběru příběhu se tedy nepodařilo prokázat.  

R2 o hodnotě okolo 15 % indikuje, že poměrně značná část odchylky při určování 

svobody výběru příběhu je vysvětlena námi analyzovanými faktory. Na druhou stranu 

rovněž připouští existenci jiných faktorů, z nichž některé byly již popsány v kvalitativní části 

této práce. 

Analýza dat nám tedy potvrdila hypotézu – žurnalisté pracující pro soukromá média 

se cítí svobodněji při výběru zpráv, kterými se budou zabývat, než žurnalisté 

veřejnoprávních médií. 

Druhou hypotézu jsme si stanovili takto: Míru svobody žurnalistů v rozhodování o 

pojetí příběhu, kterým se budou zabývat, ovlivňuje vlastnictví média a liší se podle vlastnictví 

soukromého a veřejnoprávního. Svobodu pojetí a přístupu ke zprávě měříme na škále od 1 
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do 5, kdy 1 je nejméně a 5 nejvíce. Jednotlivé analyzované proměnné se nachází v Tabulce 

5, odpovídající Pseudo R-Square poté v Tabulce 6. 

 

Tabulka 5 – Výběr pojetí zprávy (faktory) 

Proměnné (xi) Koeficient (βi)  P-hodnota 

Rok narození -.038* .040 

Politické zaměření -.151 .089 

Platové kategorie .142 .143 

Politika .209 .187 

Vzdělání a kultura .124 .407 

Zábava .376* .028 

Společenská změna -.360* .017 

Politická agenda .124 .416 

Nezkreslené zprostředkování informací -.116 .504 

Soukromá média .810* .033 

* statisticky významné při hladině významnosti 5 % 

 

Tabulka 6 – Výběr pojetí zprávy (R-Square) 

Pseudo R-Square Hodnota 

Cox and Snell .161 

Nagelkerke .179 

McFadden .078 

Link function: Logit. 

Při pohledu na koeficient naší hlavní proměnné, tedy Soukromá média, můžeme opět 

prohlásit, že se svoboda žurnalistů v pojetí zprávy liší podle vlastníka média, a to ve prospěch 
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žurnalistů soukromých médií oproti žurnalistům z veřejnoprávních médií. Tato proměnná 

splnila námi stanovenou hladinu významnosti, což znamená že správností výsledku si 

můžeme být jisti na 95 %. Další vztah, který je statisticky významný, je Rok narození, tedy 

čím je vyšší věk žurnalisty, tím se cítí více svobodný – u předchozí hypotézy se vztah u 

tohoto tématu nepodařilo potvrdit. Pří 10% hladině významnosti je navíc prokazatelný i 

vztah politického zaměření se svobodou žurnalistů při výběru pojetí zprávy, kdy více 

levicově smýšlející žurnalisté se cítí svobodněji. Výsledek Platové kategorie se příliš 

nezměnil, bylo zjištěno, že svobodněji se cítí žurnalisté s vyšším platem, avšak tento vztah 

již není prokazatelný. 

Další položky, které jsou statisticky významné, jsou kategorie témat, ve kterých se 

žurnalisté cítí více či méně svobodněji oproti průměru při výběru pojetí zpráv, kterými se 

zabývají. Koeficient tématu Zábava, který byl statisticky významný i v minulé kategorii, 

potvrzuje že se žurnalisté při psaní o tématech určených pro pobavení cítí svobodněji než 

v jiných kategoriích. Statisticky významný je také hodnota koeficientu pro téma 

Společenská změna, ve kterém naopak cítí, že nemohou ovlivnit styl, jakým se bude na 

danou zprávu nahlížet.  

R2 o hodnotě okolo 16 % vychází velmi podobně jako v předchozím modelu, platí na 

ni tedy stejná implikace.  

Třetí a poslední hypotéza je stanovena: Míru svobody žurnalistů v účasti na editorské 

práci ovlivňuje vlastnictví média a liší se podle vlastnictví soukromého a veřejnoprávního. 

Svobodu výběru příběhu měříme na škále od 1 do 5, kdy 1 je nejméně a 5 nejvíce. Jednotlivé 

analyzované faktory se nachází v Tabulce 7, odpovídající Pseudo R-Square poté v Tabulce 

8. 
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Tabulka 7 – Editorská činnost (faktory) 

Proměnné (xi) Koeficient (βi)  P-hodnota 

Rok narození -.048* .008 

Politické zaměření .053 .526 

Platová kategorie .233* .015 

Politika .266 .074 

Vzdělání a kultura .351* .015 

Zábava .349* .032 

Společenská změna .377* .010 

Politická agenda .244 .099 

Nezkreslené zprostředkování informací .115 .490 

Soukromá média .919* .011 

* statisticky významné při hladině významnosti 5 % 

 

Tabulka 8 – Editorská činnost (R-Square) 

Pseudo R-Square Hodnota 

Cox and Snell .247 

Nagelkerke .258 

McFadden .090 

Link function: Logit. 

 

I v tomto případě se podařilo prokázat správnost zadání naší hypotézy, a to pomocí 

kategorie Soukromá média, jejíž hodnota je statisticky významná. Pokud porovnáme 

žurnalisty ve veřejnoprávních a soukromých médií účastnící se editorské činnosti, lze 

vyvodit, že žurnalisté ze soukromých médií se cítí ve své práci svobodněji než jejich 

kolegové z veřejnoprávních médií. Je to výsledek nepatrně vyšší než u předchozí hypotézy, 

ale nižší oproti hypotéze první. Prokázali jsme i vztah v kategorii Rok narození, přičemž 

dříve narození žurnalisté se cítí svobodněji než jejich mladší kolegové. Tento vztah je více 
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statisticky významný než v předchozích dvou analýzách, což je logické vzhledem 

k hypotéze, kterou jsme si stanovili. S tím je spojená i další prokázaná proměnná Platová 

kategorie, jejíž hodnota koeficientu je statisticky významná při hladině významnosti 5 %, a 

to pouze u této hypotézy. Vyplývá z ní, že žurnalisté, kteří spadají do vyšší platové kategorie 

se podílejí na editorské práci častěji než kolegové s nižším platem. Z toho můžeme vyvodit, 

že žurnalisté na juniorních pozicích, které jsou hůře placené, k editorské činnosti příliš 

nedostanou příležitost, naopak zaměstnanci s lepšími platovými podmínkami přebírají 

povinnosti spojené s editací.  

Vztah jsme prokázali i v případě tematických kategorií, ve kterých se cítí žurnalisté 

svobodněji oproti ostatním tématům, a to oblastech Vzdělání a kultura, Zábava a 

Společenská změna, kde je vztah oproti předchozí hypotéze opačný. Zároveň se žurnalisté 

cítí svobodněji v editorské činnosti v oblasti Politické agendy, do námi stanovené 5% 

hladiny statistické významnosti se však vztah těsně nevešel, pokud bychom ji nastavili na 

10 %, i tento vztah by byl potvrzen. 

Hodnota R2 okolo 25 % svědčí o vyšší kvalitě modelu než v předchozích dvou 

případech, tedy proměnná Editorská činnost je lépe vysvětlena vybranými proměnnými, 

které byly použity ve všech třech modelech. 

I poslední hypotézu se pomocí analýzy dat podařilo potvrdit – žurnalisté se častěji 

věnují editorské činnosti, pokud pracují pro soukromé médium než pro veřejnoprávní. 
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5. Etické problémy a omezení výzkumu 
 

Etické problémy tohoto výzkumu spočívají v subjektivnosti výzkumných otázek, 

samotné dotazované otázky, vyjma sociodemografických, jsou založeny na subjektivním 

vnímání problémů a etických faktorů žurnalistů, které mohou být na rozličné úrovni. 

Například úroveň svobody, která je předmětem naší analýzy, bude pravděpodobně 

hodnocena každým žurnalistou jinak a rozdíly budou i mezi jednotlivými médii a jejich 

zaběhnutou praxí. Z tohoto důvodu je nutné na celý výzkum pohlížet jako na výzkum o 

subjektivním vnímání daných témat.  

Dalším etickým omezením výzkumu je možnost nadhodnocování situace v médiu 

z hlediska svobody či morálních zásad, která i přes anonymitu výběru může nastat, neboť 

žurnalisté uváděli název svého média, k čemuž pomáhají i tendenční odpovědi. Tendenční 

odpovídání, zvláště u subjektivních témat, mezi které osobní svoboda jistě patří, může 

způsobit značné zkreslení reality (Furnham, 1986). 

Potencionálním problémem reprezentativního charakteru je návratnost odpovědí. 

Návratnost 65 % není neobvyklá návratnost pro kvantitativní výzkum. Jelikož návratnost 

odpovědí překročila hranici 60 %, mělo by být minimalizováno riziko zkreslení tendencí, 

kdy odpovídají pouze velmi šťastní nebo naopak velmi nešťastní respondenti (Kiess and 

Bloomquist, 1985). Dalším reprezentativním omezením výzkumu může být překlad 

z angličtiny do českého jazyka, neboť některé jazykové nuance lze obtížně přeložit a může 

tak vzniknout určité zkreslení otázky.  
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Diskuze 

 

Předchozí analýza prokázala, že vztah ve všech třech vybraných indikátorech 

svobody je statisticky významný, tedy že celkově svobodněji se cítí žurnalisté zaměstnaní 

soukromými médii oproti jejich kolegům z veřejnoprávních médií. To souhlasí s názorem 

Karla Hvížďaly (2003), který případný pocit omezení či nesvobody připisuje 

byrokratickému založení veřejnoprávních médií a jejich svázanosti Kodexem novinářů. 

Naopak výsledek odporuje pohledu Bakera (2008), který tvrdí, že svoboda žurnalistů může 

být omezována vlastníkem média. 

Pokud se podíváme podrobněji na kategorie faktorové analýzy, pro které se vztah 

prokázal jak v médiích soukromých, tak veřejnoprávních, zjistíme, že jde vždy o kategorie 

Zábava a Vzdělání a kultura. Obě tato témata patří k tématům lehčím s hlavním účelem 

pobavit publikum, nejsou to hlavní zprávy dne, které by výrazně formovali názory čtenářů, 

přestože tvoří a zapadají do konceptu celého média. To souhlasí s naším logickým 

předpokladem z teoretické části této práce. Naopak znepokojující by bylo, kdyby se cítili 

výrazně svobodní u seriózních témat, to by znamenalo, že žurnalisté i u takových témat mají 

možnost zprávu pojmout tak, jak uznají za vhodné. To by mohlo vést k zpochybnění funkce 

média, v krajním případě k degradaci žurnalistiky jako takové. Z naší analýzy však nelze 

zjistit, zda se v kategoriích Zábava a Vzdělání cítí svobodněji žurnalisté veřejnoprávních 

nebo soukromých médií. 

 I soukromě vlastněná média jsou proto vázána v nejširším hledisku Listinou 

lidských práv a svobod, pokud ne přímo kodexem Syndikátu novinářů. V dnešním prostředí 

internetu se objevuje velké množství zpravodajských webů, které balancují na hranici 

pravidel Listiny, pokud je vyloženě neporušují. Přitom si žurnalisté taková média vybírají, 

protože reprezentují jejich názory a považují za svou povinnost je svobodně vyjádřit.  

To, že se žurnalisté veřejnoprávních médií cítí méně svobodně, nemusí být nezbytně 

dáno tlakem média, svou roli hraje i morální hledisko. Jak už bylo řečeno, s veřejnoprávní 

žurnalistikou je spojen přísný kodex, který musí žurnalisté přijmout za svůj, což se promítne 

i do jejich morálních zásad. Pocit nesvobody pak může být, spíše než nepříjemným 

prostředím, dán jejich morální povinností objektivity a nezaujatosti, který jim nedovolí 

kodex porušit. Protože sami nevidí jinou možnost než informace zprostředkovávat 

společnosti s co nejmenšími zásahy ze svojí strany. Zkrátka se necítí oprávněni vkládat svoji 
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osobnost do vyznění zprávy. Tento jev by si jistě zasloužil více pozornosti a bližší 

kvalitativní analýzu, aby bylo možné jej potvrdit. 

Při poslední volbě prezidenta Spojených států amerických jsme mohli pozorovat 

kampaň Donalda Trumpa, která byla jednou z nejsledovanějších v historii vůbec (Stelter, 

2017). Tento podnikatel s nemovitostmi bez předchozích zkušeností s politickou funkcí 

vzbuzoval a stále vzbuzuje silné emoce na straně příznivců i oponentů. Server Politifact, 

projekt založený za účelem ověřování výroků politických činitelů a kandidátů, oceněný 

Pulitzerovou cenou, zveřejnil přehled Trumpových prohlášení a ohodnotil jejich pravdivost 

na škále od pravda po „pants on fire“ (od anglické říkanky Liar liar, pants on fire označující 

očividné klamání) (politifact.com, 2017). Z celkových 415 bylo čistě pravdivých pouze 5 %, 

naopak kategorie částečná lež, lež a naprostá lež dají dohromady 68 % výroků. Jeho 

protikandidátka Hillary Clinton má procento prohlášení spadajících do lživé kategorie 

podstatně nižší (26 %), přesto se jí Donalda Trumpa porazit nepodařilo. Je třeba položit si 

otázku, jestli lidé chtějí být klamáni, nebo je jim pravda lhostejná a raději naslouchají jim 

blízkým názorům zapadajícím do jejich zkreslené představy světa.  

Tyto volby jistě přinesly novou úroveň dezinformací, ty se sice objevovaly v politice 

vždy, pokud byl ale politik při nepravdě přistižen, snažil se ji obhájit či se za ni částečně 

omluvit. Trump však tuto strategii neuplatňoval, vsadil na emoce vzbuzující výroky, což se 

mu vyplatilo (Sismondo, 2017).  A pokud občanům nevadí, že pravdu zkreslují veřejní 

činitelé, jak mohou očekávat objektivní práci žurnalistů? 

Pokud se vrátíme k příkladu postfaktické doby prezidentské kampaně Donalda 

Trumpa ze začátku této práce, vidíme, že populismus je blízce spjatý s dezinformacemi, 

které mají prohloubit pocit „nás“ a „těch jiných“. V případě rétoriky Trumpa byly obrazem 

„těch jiných“ migranti, zejména mexičtí. Důvodem je zažitá stereotypní představa Mexičana, 

který svou levnou pracovní silou bere „nám“ práci a zároveň je líný a nechce pracovat. Tento 

paradoxní obraz evidentně působí i v tak národnostně smíšené zemi, jakou jsou Spojené 

Státy Americké, není divu, že stejná strategie působí i v centrální Evropě, kde je převážná 

většina obyvatelstva společného etnika a původu a zobrazení „jiných“ je ještě jednodušší. 

Před „migrační krizí“ byli oběťmi příslušníci Romského etnika, kteří bývají zobrazováni 

podobně jako Mexičané v USA, tedy jako líní, neochotní pracovat a živící své početné 

rodiny ze sociálních dávek. Během oné krize byl tento stereotyp přenesen na uprchlíky a byl 

mnohými médii využíván k zvyšování sledovanosti. Z toho lze vyvodit, že populismus je 
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globální problém, se kterým se média, která budou chtít být považována za seriózní, budou 

muset vypořádat. 

Z mého pohledu tímto vyjadřováním již překračují svobody jiných a nedodržují 

zásady objektivní žurnalistiky. Pro tyto případy bude nutné uplatňovat určitá omezení. 

Společnost Facebook se již začala zabývat případy, kdy se objevily rasistické, homofobní 

příspěvky či příspěvky tzv. Islámského státu, čímž jejich autorům komplikuje činnost. Je 

jistě na místě namítnout, že tím může vzniknout i ohrožení svobody projevu zásahy takové 

cenzury, je ale nutné nalézt rovnováhu mezi svobodou projevu a prostorem pro názory 

ohrožující svobodu druhých. 

Základním předpokladem demokratické společnosti je zdravé prostředí, které 

podporuje svobodu projevu. Prostředí, které umožňuje svobodné vyslovení názoru a 

vznesení kritiky systému. Prostředí, ve kterém jsou všechny hlasy společnosti slyšet stejně 

hlasitě. Žurnalisté jsou tak přímými nositeli demokracie, neboť jsou povinováni přinášet 

veřejnosti informace, které jsou nezbytné ke kvalifikovaným politickým rozhodnutím. 

Z toho důvodu je nutné, aby se žurnalisté cítili svobodní, jedině tak může být jejich práce 

smysluplná. 

Pokud bychom analyzovali média v zemích vedených diktátorským režimem, zjistili 

bychom, že taková média jsou plně pod vlivem tohoto režimu a složí jedinému účelu – 

upevňování politické agendy. Tento typ ovlivňování médií momentálně Českou republiku 

neohrožuje, poslední dobou se ale čím dál častěji objevují důkazy o ovlivňování médií, které 

nemusí být na první pohled zřejmé, ale mohou působit stejně silně. Soukromá média, která 

jsou řízena jako prostor pro reprezentaci určité osoby nebo skupiny, mohou mít dalekosáhlé 

důsledky a žurnalisté se opět stávají pouze otroky vrchnosti bez nároku na prostor pro 

objektivní práci. 

Je třeba si uvědomit, že téměř každý člověk si tvoří názor na svět s pomocí médií, ať 

už televizních, tiskových, nebo stále častěji medií se základní platformou online. Zvláště 

poslední zmíněná možnost s sebou přináší mimořádná rizika, neboť existují rozličná 

zpravodajská média, která se tváří seriózně a často i přináší důležité zprávy, zaměří se však 

na aspekt pro ně výhodný. To je v případě, kdy část soukromých médií fakticky vlastní 

vysoce postavený veřejný činitel, kritická situace ohrožující samotný princip demokracie. 
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Některé ochranné kroky již byly představeny, tento nový jev je však stáje výzvou, na kterou 

musí nejen Česká republika, ale i ostatní evropské země reagovat. 

Bývalý americký kongresman Charles B. Brownson prohlásil „Nikdy se nehádej 

s někým, kdo kupuje tiskařský inkoust po sudech“ (Popik, str. 1, přístup dne 17. června 2007, 

2009), tímto výrokem by se dnešní společnost ale řídit neměla. Je nezbytné, aby na podobné 

pokusy o ovlivňování veřejného mínění bylo poukazováno a aby se jimi zabývali 

zákonodárci. 
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Závěr 

 Předmětem této bakalářské práce byla svoboda žurnalistů ve veřejnoprávních a 

soukromých médiích a jejich porovnání. V teoretické části byl stanoven význam termínu 

svoboda pro účely této práce, popsán historický vývoj médií v České republice, představeny 

problémy a výzvy, kterým žurnalismus jak v globálním, tak místním měřítku čelí.  

Cílem práce bylo zjistit, zda se svoboda žurnalistů liší podle vlastnictví média, 

soukromého nebo veřejnoprávního. Všechny tři hypotézy byly založeny na indikátorech 

svobody dotazovaných otázek ohledně výběru zprávy, kterou se bude žurnalista zabývat, 

pojetí reportované zprávy a účasti na editorské činnosti. Po sjednocení otázek rolí žurnalistů 

faktorovou analýzou byly vybrané proměnné zpracovány regresní analýzou, která prokázala 

rozdíl mezi žurnalistou soukromého a veřejnoprávního média. Podle výsledků analýzy 

můžeme shledat, že žurnalisté působící v soukromém médiu se cítí svobodněji oproti 

žurnalistům zaměstnaným v médiu veřejnoprávním. Příčinou tohoto výsledku je svázanost 

veřejnoprávních žurnalistů Novinářským kodexem, byrokratické uspořádání veřejného 

média či možnost většího výběru soukromých médií dle žurnalistových názorů a solidarita 

s médiem.  
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 Tabulka 1 - Výběr zpráv 

Parameter Estimates 

 Estimate 

beta 

Std. Error Wald df Sig. 95 % Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Threshold 

Location 

[C10 = 2] -49.138 35.922 1.871 1 .171 -119.544 21.267 

[C10 = 3] -47.650 35.916 1.760 1 .185 -118.045 22.745 

[C10 = 4] -45.340 35.911 1.594 1 .207 -115.725 25.044 

C23 -43.015 35.889 1.437 1 .231 -113.356 27.325 

Location 

Threshold 

O8 -.024 .018 1.693 1 .193 -.059 .012 

O12 .056 .088 .411 1 .521 -.116 .228 

FAC1_1 .187 .097 3.700 1 .054 -.004 .378 

FAC2_1 .006 .154 .002 1 .969 -.297 .309 

FAC3_1 .303 .149 4.145 1 .042 .011 .595 

FAC4_1 .428 .168 6.459 1 .011 .098 .757 

FAC5_1 .060 .149 .164 1 .686 -.231 .352 

FAC6_1 .147 .153 .929 1 .335 -.152 .446 

[T9=1] .181 .177 1.043 1 .307 -.166 .528 

[C10 = 2] .940 .376 6.259 1 .012 .204 1.677 

Link function: Logit. 

 

Pseudo R-Square 

Cox and Snell .141 

Nagelkerke .155 

McFadden .063 

Link function: Logit. 

 
  



52  

 

Tabulka 2 - Výběr pojetí zpráv 

 

Parameter Estimates 

 Estimate Std. Error Wald df Sig. 95 % Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Threshold 

[C10 = 2] -79.029 37.152 4.525 1 .033 -151.845 -6.214 

[C10 = 3] -76.748 37.136 4.271 1 .039 -149.534 -3.962 

[C10 = 4] -74.130 37.100 3.992 1 .046 -146.846 -1.415 

Location 

C23 -.038 .019 4.227 1 .040 -.075 -.002 

O8 -.151 .089 2.891 1 .089 -.325 .023 

O12 .142 .097 2.148 1 .143 -.048 .331 

FAC1_1 .209 .159 1.741 1 .187 -.102 .520 

FAC2_1 .124 .149 .688 1 .407 -.169 .416 

FAC3_1 .376 .171 4.843 1 .028 .041 .710 

FAC4_1 -.360 .151 5.662 1 .017 -.657 -.063 

FAC5_1 .124 .152 .662 1 .416 -.175 .422 

FAC6_1 -.116 .173 .447 1 .504 -.454 .223 

[T9=1] .810 .381 4.534 1 .033 .064 1.556 

        

Link function: Logit. 

 

 

 

Pseudo R-Square 

Cox and Snell .161 

Nagelkerke .179 

McFadden .078 

Link function: Logit. 
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Tabulka 3 - Editorská činnost 

 

Parameter Estimates 

 Estimate Std. Error Wald df Sig. P-

value 

95 % Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Threshold 

[C11 = 1] -94.373 35.813 6.944 1 .008 -164.565 -24.181 

[C11 = 2] -93.477 35.806 6.816 1 .009 -163.655 -23.299 

[C11 = 3] -92.468 35.792 6.674 1 .010 -162.620 -22.317 

[C11 = 4] -91.513 35.776 6.543 1 .011 -161.632 -21.393 

Location 

C23 -.048 .018 7.089 1 .008 -.083 -.013 

O8 .053 .084 .401 1 .526 -.112 .218 

O12 .233 .095 5.952 1 .015 .046 .420 

FAC1_1 .266 .149 3.183 1 .074 -.026 .558 

FAC2_1 .351 .144 5.951 1 .015 .069 .633 

FAC3_1 .349 .162 4.621 1 .032 .031 .667 

FAC4_1 .377 .145 6.708 1 .010 .092 .662 

FAC5_1 .244 .148 2.722 1 .099 -.046 .534 

FAC6_1 .115 .167 .476 1 .490 -.212 .443 

[T9=1] .919 .359 6.540 1 .011 .215 1.624 

Link function: Logit. 

 

 

Pseudo R-Square 

Cox and Snell .247 

Nagelkerke .258 

McFadden .090 

Link function: Logit. 
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Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 

Roles: monitor and scrutinize 

political leaders 

,853 -,024 -,006 ,091 -,074 ,168 

Roles: monitor and scrutinize 

business 

,777 ,049 -,108 ,105 -,039 ,236 

Roles: set the political agenda ,735 ,144 ,017 ,101 -,034 -,158 

Roles: provide information 

people need to make political 

decisions 

,705 -,095 -,029 -,057 ,224 ,038 

Roles: motivate people to 

participate in political activity 

,489 ,348 -,008 ,183 ,420 -,217 

Roles: provide analysis of 

current affairs 

,392 ,277 -,251 ,236 -,075 ,135 

Roles: promote tolerance and 

cultural diversity 

,035 ,747 -,012 ,038 -,005 ,092 

Roles: educate the audience -,066 ,738 -,031 ,205 ,202 -,034 

Roles: let people express their 

views 

,274 ,519 ,419 ,054 ,058 ,086 

Roles: support national 

development 

,100 ,488 ,129 ,427 ,200 ,096 

Roles: provide the kind of news 

that attracts the largest audience 

-,028 -,006 ,732 ,079 ,230 ,045 

Roles: provide advice, 

orientation and direction for 

daily life 

,081 ,190 ,681 ,061 ,071 -,073 

Roles: provide entertainment 

and relaxation 

-,264 ,096 ,654 ,235 ,033 ,043 

Roles: tell stories about the 

world 

,072 ,213 -,559 ,164 -,019 -,020 

Roles: influence public opinion ,153 ,158 ,163 ,723 ,084 -,094 

Roles: advocate for social 

change 

,040 ,447 -,008 ,717 ,040 ,037 

Roles: be an adversary of the 

government 

,135 -,118 -,049 ,600 ,453 ,066 

Roles: support government 

policy 

,046 ,074 ,126 ,166 ,797 ,051 

Roles: convey a positive image 

of political leadership 

-,062 ,192 ,256 ,056 ,759 -,059 

Roles: be a detached observer ,075 -,031 ,073 ,176 -,141 ,826 

Roles: report things as they are ,149 ,247 -,047 -,247 ,187 ,720 
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Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterativně. 

 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 4,291 20,435 20,435 4,291 20,435 20,435 3,010 14,333 14,333 

2 2,897 13,794 34,229 2,897 13,794 34,229 2,274 10,830 25,163 

3 1,737 8,273 42,502 1,737 8,273 42,502 2,126 10,126 35,289 

4 1,487 7,083 49,585 1,487 7,083 49,585 1,962 9,342 44,631 

5 1,171 5,575 55,160 1,171 5,575 55,160 1,863 8,873 53,504 

6 1,085 5,168 60,328 1,085 5,168 60,328 1,433 6,824 60,328 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 


