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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá mediální reprezentací evropské uprchlické krize ve 

vybraných britských denících v době její kulminace na přelomu září a října 2015. Práce si 

klade za cíl prozkoumat na vzorku čtyř periodik, mezi nimiž jsou rovnoměrně zastoupeny 

tabloidy a broadsheety i pravicově a levicově tíhnoucí periodika, převažující mediální rámce 

i kladnost či negativnost celkového obrazu uprchlické krize. Práce nejprve analyzuje mediální 

rámce i z nich vyplývající mediální obrazy periodik The Guardian, The Times, The Daily 

Mirror a The Daily Mail a následně porovnává výsledky různých druhů periodik. Prozkoumá 

tak tendence k odlišnému zobrazování událostí v pravicově a levicově orientovaných denících 

či tabloidech a broadsheetech. Důležitým aspektem práce je rovněž vyvození nejčastěji 

užívaných mediálních rámců a celkového obrazu uprchlické krize postavených na výsledcích 

ze všech čtyř deníků a následná konfrontace těchto výsledků s průzkumy veřejného mínění 

z Velké Británie. Bakalářská práce tak prozkoumá teorie, že jsou uprchlické krize velmi často 

spojovány s negativitou, nebo že se média a veřejnost vzájemně ovlivňují a média tak mohou 

být jakousi sondou do názorů společnosti. 
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Abstract 

The present bachelor thesis is concerned with media representation of the European refugee 

crisis in chosen British newspapers during its peak at the turn of September and October 

2015. The aim is to examine a sample consisting of four newspapers – which is balanced in 

terms of their type as tabloids and broadsheets as well as the party-press parallelism – the 

frameworks they use and the positivity or negativity of an overall media image of the refugee 

crisis. At first the thesis analyses media frameworks and media image of the respective 

newspapers The Guardian, The Times, The Daily Mirror and The Daily Mail, which are in the 

next step confronted and compared based on the different newspaper types. In this way the 

tendency towards different portrayal of events in left-wing vs. right-wing newspapers as well 

as tabloids vs. broadsheets is explored. Another important aspect of this paper is to deduce the 

overall most frequently used frameworks and the overall image of the refugee crisis from all 

of the articles from the four newspapers and to confront these results with British public 

opinion surveys. This allows us to test the theory that refugee crises are often enveloped in 

negativity or the theory that media and the public influence each other and therefore media 

can be used as a kind of probe into society‘s thoughts. 
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 Úvod 1

Na podzim roku 2015 došlo v Evropě ke kulminaci migrační krize, jež vešla ve 

známost jako evropská uprchlická krize či evropská migrační krize a byla největší migrační 

vlnou od dob druhé světové války. Tato situace byla zapříčiněna především Arabským jarem 

a následnou destabilizací zemí na Blízkém východě, která v Sýrii přerostla v dlouhotrvající 

občanskou válku a donutila řadu obyvatel opustit své domovy. Událost tohoto rozsahu se 

okamžitě stala jedním z hlavních témat figurujících v mediích. Její zobrazení však nebylo 

jednotné, jelikož se na takovouto událost lze dívat z mnoha úhlů. Bylo tedy jisté, že různé 

články v různých periodikách uchopí evropskou uprchlickou krizi svým vlastním způsobem, 

zaměří se na jiné úhly pohledu a zdůrazní jiné věci. Zatímco některé zvolí spíše shovívavý 

pohled na úděl uprchlíků a informují o možnosti pomoci zlepšit jejich život, jiné budou spíše 

varovat před nebezpečím, které uprchlická vlna přináší. 

Tato práce se pokusí o analýzu mediální reprezentace uprchlické krize v britských 

denících The Guardian, The Times, The Daily Mirror a The Daily Mail (prostřednictvím 

mediální databáze Factiva) v období mezi září a říjnem roku 2015, přesněji od 22. září do 

5. října 2015, kdy začala Velká Británie přijímat na své území první z uprchlíků, kterým 

přislíbila poskytnout azyl. Zároveň se jedná o měsíce, kdy uprchlická vlna dosahovala svého 

vrcholu a do Evropy tak přicházelo nejvíc uprchlíků. Tato analýza bude následně 

konfrontována s veřejným míněním britské veřejnosti s cílem odpovědět tak na otázku, zda 

jsou média doopravdy sondou do společnosti a jestli ovlivňují smýšlení čtenářů a čtenáři zase 

do jisté míry je. 

Téma mediální reprezentace představuje důležitou oblast zkoumání, neboť se jedná 

o fenomén, který dokáže ovlivnit širokou veřejnost. Obzvláště významné pak může takovéto 

ovlivnování být při událostech globálního rozměru, jako jsou uprchlické krize, které se 
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dotýkají velkého procenta veřejnosti. Česky psané texty zkoumající tuto problematiku se však 

většinou omezují jen na oblast reprezentace v českých médiích, a proto byly pro tuto práci 

zvoleny přední deníky ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.  

Práce se pokusí zodpovědět následující otázky: Jak byli zobrazováni uprchlíci, 

potažmo uprchlická krize, v době jejího vrcholu v britských denících The Guardian, The 

Times, The Daily Mirror a The Daily Mail? Jaké mediální rámce byly použity nejčastěji? Byli 

uprchlíci častěji zobrazováni jako nebezpeční jedinci ohrožující zemi nebo jako osoby hodné 

soucitu? Potvrdí se tendence k převážné negativnosti, o které mluví mnozí autoři? Je mediální 

obraz vytvářený médii v souladu s veřejným míněním Britů a potvrdí tak teorii, že média 

ovlivňují veřejnost a jsou zároveň jakýmsi reflektorem veřejného mínění? Dalším cílem práce 

je zjistit, jak se liší zobrazování v pravicově a levicově orientovaných periodikách 

a v tabloidech a broadsheetech.  

Práce vychází z mnoha publikací a odborných článků – mezi hlavní bezpochyby patří 

publikace Jana Jiráka a Barbary Köpplové Masová média (2009), která poskytuje informace 

o fungování médií a, co je především důležité pro účely této práce, pomáhá pochopit, co 

rozhoduje o začlenění událostí do zpráv a jak média dokážou ovlivnit vyznění zpráv pomocí 

rámování. Dalším důležitým zdrojem je článek Maxwella Mccombse a Donalda L. Shawa 

The agenda-settin function of mass media (1972), který se rovněž zabývá problematiskou 

fungování médií a nastolováním agendy, a článek Roberta Entmana Framing: Towards 

clarification of a fractured paradigm (1993), jenž upřesňuje některé aspekty zpravování 

informací do zpráv, především teorii rámování. Tato bakalářská práce přihlíží také k článkům 

autorů, kteří zdůrazňují důležitost zkoumání médií a jejich propojenost se společností, která je 

podle nich ovlivňována médii, ale zároveň je také sama ovlivňuje (Crarley & Sriskandarajah, 

2005; Höijer, 2004). Práce dále čerpá data a údaje o uprchlické krizi především ze statistik 
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UNHCR, ale také například z informačního dokumentu britského parlamentu Syrian refugees 

and the UK (Gower et al., 2016). 

Práce dále vychází z poznatků Teuna van Dijka, konkrétně z jeho knihy 

Communicating racism (1987) a článku Discourse, power and access (1996), ve kterých píše 

o problematice mediálního zobrazování takových událostí, jako jsou uprchlické krize, 

a o tendenci médií upevňovat v těchto případech předsudky společnosti. Bakalářská práce se 

dále opírá o články zkoumající tendence médií dehumanizovat uprchlíky a zobrazovat je 

v negativním světle, např. o článek Sharon Pickering (2001), která zkoumá tendence 

zobrazování uprchlíků v australském tisku, nebo článek Victorie Esses a kolektivu 

Uncertainty, threat and the role of the media in promoting the dehumanization of immigrants 

and refugees (2013). 

Problematiku stranicko-tiskového paralelismu pomáhá pochopit kniha Systémy médií 

v postmoderním světě: Tři modely médií a politiky (Hallin a Mancini, 2008), nebylo se v ní 

však možné dozvědět aktuální dělení konkrétních britských novin. K tomuto účelu tak 

posloužil především článek Oxford Royale Academy Black and white and read all over: 

A guide to British newspapers (2016). Přehledné popsání rozdílů mezi deníky typu tabloid 

a broadsheet poskytnul článek Collina Sparkse Introduction: The panic over tabloid news 

(2000), z něhož bylo rovněž převzato i dělení zkoumaných deníků. Teoretické informace 

o veřejném mínění – o tom, jak se tvoří, a o čem vypovídá – čerpá práce z knih Veřejné 

mínění, image a metody public relations od Jaroslava Kohouta (1999) a Masová komunikace 

a veřejné mínění od Lukáše Urbana (2011). Konkrétní výzkumy veřejného mínění pochází 

z organizací Ipsos MORI, Foundation for European Progressive Studies (FEPS) a YouGov. 

Jádrem je kvantitativní obsahová analýza článků z tištěných variant čtyř zmíněných 

deníků v daném období, které budou extrahovány z databáze Factiva pod heslem 
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refugee/refugees. Práce bude zkoumat především, jaké interpretační rámce se v souvislosti s 

uprchlickou krizí v denících objevovaly nejčastěji a jaký celkový obraz uprchlíků a uprchlické 

krize byl v důsledku vytvořen. Články tak budou zařazeny do kategorií podle jejich 

interpretačních rámců a tyto rámce budou rozděleny na negativní, pozitivní a neutrální. 

Rámce stejně jako celkové obrazy pak budou porovnány mezi jednotlivými deníky. Vzhledem 

k silné stranické příslušnosti tisku ve Velké Británii se dá očekávat rozdíl v reprezentaci 

uprchlické krize především mezi levicovými a pravicovými periodiky. Další odlišnosti 

v zobrazování se dají očekávat mezi deníky typu broadsheet a tabloid, tedy seriózním 

a bulvárním tiskem. 

Práce se skládá z pěti kapitol. Po krátkém úvodu následuje teoretická část. Ta 

poskytuje informace o uprchlické krizi, médiích a mediálním obrazu, nabízí náhled na 

problematiku zobrazování uprchlíků v médiích, poskytuje informace o různých formátech 

médií a specifikace vybraných deníků a zabývá se problematikou veřejného mínění 

a výsledky výzkumů provedených ve Velké Británii. Na závěr této kapitoly je uvedena 

metodologie a informace o datech použitých pro výzkum. V praktické části je provedena 

samotná analýza jednotlivých deníků – jejich mediálních rámců použitých v souvislosti 

s uprchlickou krizí a následně celkového obrazu. Ve čtvrté kapitole s názvem Diskuze dojde 

k porovnání výsledků analýz jednotlivých deníků a také ke konfrontaci celkového mediálního 

obrazu vycházejícího ze všech čtyř deníků s veřejným míněním Britů. Práci pak uzavře krátký 

závěr. 
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 Teoretická východiska 2

2.1 Uprchlíci a uprchlická krize 

Uprchlík a migrant jsou dva pojmy, které spolu mají mnoho společného, ale přesto je 

třeba je odlišit. Migranti jsou obecně chápani jako osoby, které opouštějí svou zemi a dochází 

k jejich relokaci do země jiné. Část z nich tak činí dobrovolně, neboť v nové destinaci spatřují 

lepší budoucnost, například lepší práci, vyšší plat, lepší životní standard atd. Jejich odchod je 

tak determinován takzvanými přitahujícími faktory (pull factors). Druhou část tvoří lidé, kteří 

nemigrují dobrovolně, ale jsou k tomu donuceni z důvodů etnické nebo náboženské 

intolerance, válek, chudoby a jiných opodstatněných příčin. Tato skupina, za jejichž 

odchodem stojí vytlačovací faktory (push factors), se nazývá uprchlíky (Schoorl, 1995: 5-6). 

Relokace může mít pro cílovou zemi pozitivní i negativní následky. Mezi těmi 

pozitivními můžeme zmínit zaplnění mezery na trhu práce, kde migranti často zastávají 

pozice, které jsou pro domácí neatraktivní. Země může rovněž získat již vzdělanou 

a vyškolenou pracovní sílu, a tak se snižují vzdělávací náklady. Migranti přispívají do 

veřejných rozpočtů země, jelikož jsou z velké části v produktivním věku, a tím pomáhají 

financovat sociální zabezpečení. Příliv migrantů také napomáhá růstu HDP, jelikož migranti 

zvyšují poptávku po službách a zboží. Obecně pak příliv migrantů obohacuje zemi novými 

znalosti, poznatky nebo kulturními zvyky. Mezi negativní následky patří konkurence, kterou 

mohou migranti představovat na pracovním trhu. Obyvatelé země se tak mohou obávat toho, 

že jim migranti vezmou jejich pracovní místa, což nezřídka vede k negativnímu až hostilnímu 

pohledu na migranty. Takovýto pohled pak může vést k rasové nesnášenlivosti a agresivním 

projevům či útokům proti migrantům. Levná pracovní síla může někdy také znamenat snížení 

požadavků na kvalifikaci, zatímco se zvýší požadavky na pracovní výkon (Kunešová, 2006: 

86-7). 
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V roce 2016 bylo na světě více než šedesát pět milionů lidí, jejichž přesídlení bylo 

„nucené― a dají se tak počítat mezi uprchlíky (UNHCR, červen 2017: 2). Uprchlíci musí často 

pobývat v chudých zemích nedaleko oblasti konflitku i jejich původních domovů. Chudší 

země však stále rostoucí počty lidí, které válečné konflikty vytlačily na jejich území, 

nezvládají pojmout. Následkem této situace jsou stále se zhoršující životní podmínky 

v takovýchto zemích, především pak v uprchlických táborech. Podle UNHCR (srpen 2015) 

například žilo v době největší uprchlické vlny v Libanonu 70 % a v Jordánsku 85 % uprchlíků 

pod hranicí chudoby. Takovéto životní podmínky často způsobují, že se pro uprchlíky Evropa 

zdá jako jediná přijatelná volba pro jejich budoucnost. Legálních cest do Evropských zemí 

však není mnoho, jsou velmi zdlouhavé a vzhledem k množství žadatelů jsou výsledky značně 

nejisté. Mnoho uprchlíků se tedy uchyluje k hledání nelegálních a často nebezpečných cest do 

Evropy. 

V roce 2015 dosáhly počty uprchlíků putujících do Evropy doposud nevídaných čísel, 

a to především v důsledku syrského konfliktu. Tento konflikt, který začal jako protivládní 

protest v roce 2011 v rámci Arabského jara, postupně přerostl v občanskou válku (Rodgers et 

al., 2016). V důsledku konfliktu opustily své domovy miliony Syřanů ve snaze najít azyl 

v Evropě. Vrcholu dosáhla tato migrační vlna v říjnu 2015, během něhož přes Středozemní 

moře doputovalo do Evropy přes 200 tisíc uprchlíků, o 50 tisíc více než v předešlém měsíci 

(UNHCR, 2018). Evropská unie tehdy přislíbila přijmout část z nich do svých zemí. Na 

počtech přijímaných uprchlíků a jejich přerozdělení se však země Evropské unie nedokázaly 

a v některých případech dodnes
1
 nedokáží shodnout a uprchlíci se tak stali tématem mnohých 

jednání a hovorů. Také pro Velkou Británii jako člena Evropské unie se téma uprchlíků stalo 

                                                
1 květen 2018 
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velmi důležitým. V době největšího přílivu přislíbila přijmout až 20 tisíc uprchlíků (Gower et 

al., 2016: 3). 

 

2.2 Mediální obraz 

Mediální obraz je komplexní a těžko uchopitelný pojem bez jednoznačné definice. 

Jedná se o celkový obraz, který se o tématu v médiích vytváří – někdy se o něm mluví jako 

o záměrně vytvořené image, jindy jako o nezáměrném výsledném vyznění. Jaromír Volek 

definuje mediální obraz jako zjednodušený symbol objektů či událostí, do kterých „se 

promítají představy, postoje, názory a zkušenosti jejich tvůrců a skrze ně i jejich konzumentů― 

(Volek, 2013: 6). Jde tedy o komplexní obraz skládající se z mnoha atributů, který zahrnuje 

jak realitu, tak individuální zkušenost. Reifová (2004: 170) uvádí, že má mediální obraz 

schopnost manipulovat diváky a podporovat jejich pasivitu a předsudky, a tak je často vnímán 

v negativním smyslu.  

Důležitou roli v procesu vytváření mediálního obrazu hraje hned několik aspektů, 

mezi nimiž zaujímá důležitou pozici nastolování agendy (agenda setting). Mnoha výzkumy 

bylo potvrzeno, že média do značné míry ovlivňují, jak důležité je dané téma pro veřejnost 

a jak se na něj veřejnost dívá. Média tedy dopomáhají k nastolení veřejné agendy (McCombs, 

Shaw 1972: 176-7). Nastolování agendy rozhoduje za pomoci dvanácti zpravodajských 

hodnot o tom, která témata budou v daném médiu publikována a která ne.  

Zpravodajskými hodnotami se rozumí „všechny faktory, jež v daném období a daném 

sociálním a kulturním prostředí rozhodují o zařazení zprávy do zpravodajství― (Jirák, 

Köpplová 2007: 77). O začlenění zprávy pak rozhoduje buďto intenzita jednoho, nebo 

kombinace více faktorů. Tradičně je uznáváno dvanáct těchto hodnot: frekvence, práh 

pozornosti, jednoznačnost, význam, souznění, překvapení, kontinuita, variace, vztah k elitním 
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národům, vztah k elitním osobám, personalizace a negativita (Jirák, Köpplová 2007: 77-8). 

Harcup a O‘Neill tento původní koncept zpravodajských hodnot později kritizovali a upravili 

je tak, aby odpovídaly současné podobě žurnalistiky: mocná elita, celebrity, zábava, 

překvapení, špatné zprávy, dobré zprávy, význam, relevance, kontinuita a vhodnost pro 

agendu zpráv (Harcup a O‘Neill, 2001: 287-8). Výběr zpráv dále závisí taky na typu média – 

jiné zprávy jsou vhodné pro tištěná média a jiné například pro televizní zpravodajství.  

Kromě nastolování agendy hraje významnou roli také teorie zvýraznění (priming), 

která je často považováno za pouhou extenzi nastolování agendy. Jedná se o „změnu 

v normách, pomocí kterých lidé hodnotí politické objekty― (Iyengar a Kinder, 1987: 63). 

Dochází k němu, když obsah zpráv naznačí svému publiku, aby použilo specifickou záležitost 

jako měřítko pro evaluaci výkonu politických leaderů nebo vlády. 

Poslední ze zde vybraných teorií spojených s mediálním obrazem je teorie rámováni 

(framing). Studie prokázaly, že zatímco nastolování agendy rozhoduje o důležitosti 

a povědomí o daném problému v rámci veřejné agendy, rámování je obzvláště důležité pro 

názor na téma, který mezi lidmi panuje. Rámování ovlivňuje vyznění jednotlivých zpráv 

a poskytuje instrukce, jak je číst a jak událostem porozumět (Jirák, Köpplová 2007: 181).  

Představuje jakýsi úhel pohledu, při němž jsou vybrány a zdůrazněny některé rysy zprávy či 

tématu, které tím tak nabývají na významu, zatímco jiné jsou opomenuty nebo přesunuty do 

pozadí (Entman, 1993: 53). Podle Entmana rámce určují, jak lidé chápou dané zprávy či téma, 

co si o nich myslí a jaká je jejich reakce, protože přitahují pozornost ke zdůrazněnému 

aspektu problému, zatímco ji odpoutávají od jiných informací v pozadí (Entman, 1993: 54). 

Uprchlické krize takovýchto rozměrů si nutně do médií musí najít cestu, jelikož 

splňují mnoho zpravodajských hodnot, na jejichž základě se zprávy vybírají, např. 

jednoznačnost, kontinuitu, významnost či negativnost. Uprchická krize jednoznačná událost, 
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příchod vln uprchlíků nevyžaduje dlouhé vysvětlení. Je to také dlouhodobá záležitost, stále 

další uprchlíci přicházejí každý den a i po utišení příchodové vlny má dalekosáhlé důsledky; 

je významná pro většinu společnosti, jelikož se jedná o velké množství nových lidí, kteří by 

potenciálně mohli žít v dané zemi a ovlivnit její život a kulturu. Zároveň je to téma negativní, 

protože představuje jisté nebezpečí a způsobuje nepříjemnosti. Gabrielatos a Baker (2008: 8) 

zmiňují, že média hrají v tomto případě obzvláště výraznou roli. V postoji lidí vůči 

nejrůznějším společenským, rasovým či jiným minoritám, mezi které bezesporu patří 

i uprchlíci, mají podle nich média větší moc než v mnoha jiných oblastech. 

Není však vždy pravdou, že jen média musí ovlivnit publikum. Jak poukazují Crawley 

a Sriskandarajah (2005: 3), vztah médií a jejich publika funguje oboustranně. Jelikož mají 

média zájem o to, aby si udržela své čtenáře, píší také často o tom, co si jejich čtenáři přejí 

číst, a vybírají tak určité situace a rámce, které budou zapadat do názorů a přístupů jejich 

čtenářů. ―Newspapers are mirroring society‖, jak říká Conboy (2010: 4). Analýza mediálních 

obsahů je tedy zároveň také sondou do názorů společnosti. O této situaci mluví Höijer (2004: 

514), která zmiňuje důležitost analýzy médií jako jakéhosi ukazatele situace ve společnosti, 

ale mnohdy také té politické. 

 

2.3 Uprchlíci v médiích 

Podle mediálních zásad by média měla prezentovat pravdivé, vyvážené a nestranné 

názory a zabývat se především fakty (van Dijk, 1987: 205). Jejich důvěryhodnost 

a objektivnost prezentovaných informací však může být vážně zpochybněna, což se ve velké 

míře stává právě v případě uprchlických krizí, kdy jsou média často odborníky kritizovány za 

to, že prezentují pouze určité aspekty krize, a za to, že tak jejich prostřednictvím zkreslují 

situaci. 
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Uprchlík (refugee) je slovo, které je „pravidelně devalvováno― a trivializováno 

v diskurzu současné společnosti (Pickering, 2001: 172). Obraz, který média vytvářejí je ale 

právě v tomto případě zásadní pro vnímání uprchlíků společností, jelikož většina společnosti 

má v každodenním životě jen málo či žádný osobní kontakt s uprchlíky, a tak si na ně vytváří 

názor založený z velké části na dominantním diskurzu médií. Jak zmiňují Esses a kolektiv 

(2013: 519), v současném globalizovaném světě je téma imigrace, uprchlíků a imigrační 

politiky středem mnoha debat, společnosti se však dostává jen málo přímých informací, které 

by poskytly odpovědi. Tato situace umožňuje médiím, aby se staly hlavním zdrojem 

informací na toto téma. Coole (2002: 839-40) je jen jedním z autorů, kteří vidí negativní 

zobrazování uprchlíků v médiích jako hlavního původce nepřátelskosti vůči těmto osobám ve 

společnosti.  

Na problém porušování názorové nestrannosti jako takový, který převládá i v dnešní 

době názorového pluralismu, upozorňuje také například Karppinen (2008). Marfeet (2006: 7) 

dokonce považuje zájem médií o uprchlíky za jakousi „posedlost― a diskurz obklopující toto 

téma považuje za „neinformovaný―. Van Dijk tvrdí, že imigrační krize s sebou pro většinu 

společnosti přinesly první blízká setkání početnějších výrazně rasově a etnicky odlišných 

skupin. Rozdílnost takovýchto skupin pak vedla k rostoucímu nepokoji a obavám z jejich 

přítomnosti a ke vzniku a upevnění předsudků vedoucích případně až k diskriminaci, a to jak 

mezi veřejností, tak v médiích (van Dijk, 1987: 200).  

Britská nevládní nezisková organizace Rada pro uprchlíky (Refugee Council) uvádí, 

že je zpravodajství týkající se uprchlíků často „nepřátelské, nevyvážené a fakticky nesprávné― 

(in Gabrielatos a Baker, 2008: 8). Tuto skutečnost lze vnímat jako formu „sociální moci―, 

tedy „kontrolu jednou skupinou či organizací (nebo jejími členy) nad činností a/nebo 
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smýšlením (členů) jiné skupiny, čímž dochází k omezení svobody činnosti, ovlivňování 

znalostí, postojů a ideologií― (van Dijk, 1996: 84) 

Gale (2004) poukazuje ve svém článku na dva protilehlé póly zobrazování uprchlíků – 

uprchlíci jako nebezpeční jedinci (ať už z ekonomického či fyzického hlediska), kteří ohrožují 

daný stát a před kterými je třeba se bránit, nebo jako lidé s běžnými lidskými příběhy, kteří si 

zaslouží porozumění a pomoc. Podle mnoha odborníků se však dominantní diskurz 

obklopující uprchlíky stává stále nepřátelštějším a dosahuje nevídané intenzity (Kushner, 

2003: 257). V médiích i v rámci veřejného mínění, které média podporují, jsou obrazy 

uprchlíků konstruovány jako negativní a často bývají spojováni s nebezpečím. 

Podle další studie (Esses et al., 2013: 531) média dokonce nejen podporují negativní 

a dehumanizující obraz uprchlíků, ale také jej ochotně zdůvodňují a ospravedlňují. Například 

zdůrazňují nemoci, které s sebou mohou uprchlíci přinést, zobrazují uprchlíky jako 

potenciální kriminálníky nebo zdůrazňují nebezpečí terorismu, které přináší příliv osob. 

Výsledná dehumanizace uprchlíků může sloužit veřejnosti jako ospravedlnění pro status quo, 

posilování hranic a rozdílů mezi nově příchozími a usedlíky a bránění se proti této „hrozbě―. 

„Nejistota, [která vládne na počátku, kdy není dostatek jakýchkoliv informací,] je tak [médii] 

často transformována v krizi a hrozbu― (Esses et al., 2013: 519). 

Rozdílný pohled na problematiku ale zujímá například McAuliffe a kolektiv (2017: 

312). Podle nich naopak není toto obviňování médií z negativního postoje k uprchlíkům 

správné a ti, kdo se ho účastní, se dopouští stejné negativní generalizace, ze které obviňují 

média. Na základě jejich studie dochází McAuliffe a kol. k závěru, že existují velké rozdíly ve 

zobrazování uprchlíků nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale také mezi různými časovými 

úseky v rámci jedné země. 
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2.4 Druh médií 

Vyobrazení událostí do velké míry záleží také na druhu média. Primární dělení médií 

v dnešní době je na tištěná média a internetová média. I deníky zkoumané v této studii mají ve 

všech případech své internetové podoby. Rozdíly mezi nimi můžeme najít v množství 

prodaných výtisků či přístupů na stránku, ale například také v tom, jak působí na čtenáře. 

Často diskutovanou otázkou je, zda existuje rozdíl v důvěře kladené v tyto dva typy médií 

a jestli ano, která média pak působí důvěryhodněji. Na základě průzkumů vyplývá, že si 

tradiční tištěná média udržují větší důvěru, než jejich internetové verze. Například digitálně-

produkční společnost Two Sides ve svém průzkumu napříč několika státy zjistila, že 80 % 

dotázaných čte alespoň jednou měsíčně tištěné noviny, zatímco jen 56 % je pravidelně čte 

v digitální podobě (Two Sides, 2017: 7). Co se důvěry týče, 51 % dotázaných řeklo, že věří 

více novinám v tištěné podobě, zatímco těm internetovým věřilo jen 24 % (Two Sides, 

2017: 5). Ed Amory potvrzuje, že i v Británii zaujímají tištěná média stále výjimečné 

postavení a že podle výzkumů si v roce 2015 asi 50 % Britů stále pravidelně kupovalo tištěné 

noviny a k tomu 10 % četlo noviny, které koupil někdo jiný. Naproti tomu internetové noviny 

četlo pravidelně jen 31 % Britů (Amory, 2015). 

Druhým typem dělení novin ve Velké Británii je na tabloidy a broadsheety, mezi 

nimiž se daly tradičně najít rozdíly jak v jejich fyzické podobě (rozměru a rozvržení), tak 

v jejich obsahu. Broadsheety jsou tzv. seriózní noviny, zabývají se především politikou, 

ekonomikou a společností a zůstávají spíše ve sféře veřejného života. Tabloidům, bulvárním 

novinám, dominuje sféra osobního života a emocionální lidské příběhy; hlavní část jejich 

obsahu představují skandály, události ze sportu a zábava (Sparks, 2000: 13-4). Zakladatelé 

bulvární žurnalistiky totiž vycházeli z toho, že „většina čtenářů se zajímá o informace, které 
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souvisejí se základními rysy lidské psychiky― a základními lidskými pudy, tedy například 

témata smrti, neštěstí, strachu, násilí nebo peněz (Bartošek, 1997: 51). 

Ačkoliv se název broadsheet a tabloid tradičně odvíjí od jejich fyzické podoby, kdy 

byly broadsheety tištěny ve větším formátu, dnes již toto rozlišení nutně neplatí a hlavním 

rozhodovacím prvkem je jejich obsah. Mnohé broadsheety, které přinášejí seriózní zprávy, tak 

mají formu tabloidů. Ve Velké Británii je v současné době ve formátu broadsheet 

publikováno jen malé množství novin (Oxford Royale Academy, 2016). Pro účely této práce 

tedy bude označení broadsheet a tabloid vycházet z obsahu novin, nikoliv jejich formátu. 

Pro tuto studii byly zvoleny čtyři deníky – The Guardian, The Times, The Daily 

Mirror a The Daily Mail. Vlastníkem deníku The Guardian je společnost Guardian News and 

Media, The Times je vlastněný společností News UK, The daily Mail vydavatelem DMG 

Media a The Daily Mirror vydává Trinity Mirror plc. Collin Sparks definuje The Guardian 

jako „semiseriózní―, což v jeho kategorizaci představuje druhou „nejvíce broadsheetovou― 

kategorii (Sparks, 2000: 14-5). The Times je rovněž zástupcem broadsheetů (Oxford Royale 

Academy, 2016). Třetí noviny, The Daily Mirror, považuje Sparks za tzv. „newsstand tabloid 

press―, tedy noviny zřetelně kategorizované jako tabloid, avšak stále obsahující elementy 

seriózního tisku (2000: 14-5). The Daily Mail jsou podle Sparksova dělení „semipopulárními― 

novinami, čili periodikem na jakémsi pomezí mezi broadsheetem a tabloidem, typicky však 

bývají zařazovány mezi tabloidy. Reah (2002: 2) je například řadí mezi takzvané „middle-

range tabloids“.  

The Guardian byl donedávna jedním z mála broadsheetů, které stále používaly 

broadsheetový formát, přesněji řečeno speciální broadsheetový formát berliner, který nemá 

žádné jiné britské periodikum. V lednu 2018 se však i tyto noviny rozhodly přejít k formátu 

tabloidu, ačkoliv po obsahové stránce zůstávají broadsheetem (GNM Press Office, 2018). The 
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Times, jedno z nejstarších stále fungujících periodik v Británii, vydává své noviny ve formě 

tabloidu. Jedná se o jeden z nejserióznějších a relativně nestranných deníků. The Daily Mail 

patří k nejpopulárnějším Britským tabloidům a je známý především díky svým oblíbeným 

tématům – rakovině, cenně nemovitostí a imigraci. Jeho internetové stránky jsou 

nejnavštěvovanějšími ze všech anglicky psaných novin. The Daily Mirror je periodikum 

velmi podobné předešlému deníku, ale liší se svou stranickou náklonností (Oxford Royale 

Academy, 2016).  

Další podstatný rozdíl, který můžeme najít mezi periodiky a jejich způsobem 

vykreslování událostí, vychází ze stranicko-tiskového paralelismu, který je v Británii 

historicky silný (Hallin, Mancini, 2008: 243–6). Teorie stranicko-tiskového paralelismu říká, 

že přestože média nejsou přímo stranická, tak typicky vyznávají nějakou politickou ideologii, 

která se odráží v jejich obsazích. Lze tedy pozorovat podobnost mezi strukturou systému 

médií a tou politického systému. V různých zemích se pochopitelně orientace médií různí, ale 

ve většině evropských zemí lze novinové tituly alespoň částečně rozdělit podle politické 

orientace (Hallin, Mancini, 2008: 55).  

V tomto ohledu můžeme deník The Guardian označit za levicový či středo-levicový 

a sociálně-liberální. Je zaměřený především na liberální střední třídu a v minulosti podporoval 

Liberálně demokratickou stranu (2010) a Labouristickou stranu (2015). Stejně tak se mezi 

levicové deníky řadí The Daily Mirror, který je ovšem považován za silněji levicový. Je 

zdaleka nejpopulárnějším levicovým tabloidem a v minulosti podporoval především 

Labouristickou stranu. The Times a The Daily Mail naopak představují zástupce pravice. The 

Times je většinou označován za středo-pravicový a v minulých letech podporoval 

Konzervativní stranu (2010) a Konzervativně-liberální demokratickou koalici (2015). The 

Daily Mail je pravicové periodikum a v minulosti podporovalo Konzervativní stranu a ostře 
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se stavělo proti labouristům (Oxford Royale Academy, 2016) Podle některých průzkumů je 

The Daily Mail dokonce označován za nejvíce pravicový deník v Británii (Smith, březen 

2017). 

Vzhledem k tomuto rozdělení se dá očekávat, že rámce broadsheetů, v nichž budou 

zobrazovat uprchlíky, budou jiné než ty tabloidové. Zatímco broadsheety budou tíhnout spíše 

k ekonomickým faktorům spojeným s přílivem uprchlíků a budou mít tendenci více se držet 

faktů, tabloidy dají pravděpodobně přednost šokujícím životním příběhům týkajícím se 

jednotlivých uprchlíků či konkrétních lidí zasažených uprchlickou krizí. Dá se tedy 

předpokládat, že se broadsheety lišší od tabloidů typem mediálních rámců, které preferují, ne 

však nutně tím, že by jedny vykreslovaly události spíše negativně a druzí pozitivně. Spíše lze 

očekávat větší nestrannost a více neutrálních faktických rámců od broadsheetů, zatímco 

v tabloidech budou mediální rámce spíše polarizované. Podle stranicko-tiskového paralelismu 

se dá očekávat, že deníky budou mít na uprchlíky co se negativity či pozitivity týče jiný 

pohled. Zde můžeme očekávat, že deníky s levicovými názory budou na uprchlíky pohlížet 

liberálněji a shovívavěji a budou se častěji soustředit na jejich lidskou stránku a potřebu 

pomoci, zatímco ty pravicové budou mít větší tendenci poukazovat na problémy imigrace 

a zobrazovat uprchlíky v negativním světle.  

Co se týče oblíbenosti novin, kterou lze vidět na množství koupených výtisků, se na 

první místo řadí noviny The Daily Mail, které měly v září 2015 průměrnou cirkulaci 

1 609 003 výtisků. Druhý nejkupovanější byl deník The Daily Mirror s průměrnou cirkulací 

855 698 výtisků. The Times měl za stejné období cirkulaci 392 572 výtisků a The Guardian 

166 977 výtisků (ABC in Ponsford, říjen 2015). Tabloidy byly tedy, jak je vidět z výsledků, 

jednoznačně populárnější. Zároveň se zdá, že mezi tabloidy i broadsheety jsou více čtena 

pravicová periodika – The Daily Mail a The Times. 
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2.5 Veřejnost a veřejné mínění 

2.5.1 Definice 

Definovat veřejnost není jednoduchý úkol a spousta odborníků na dané téma se 

neshoduje v popisu tohoto jevu. Pro účel této práce však postačí uvést definici Urbana 

a kolektivu. (2011: 125), podle nichž je veřejnost „větší část společnosti (populace), která má 

zájem o společné dění a řešení problémů―. Jiří Buriánek (in Urban et al., 2011: 125) k této 

definici přidává, že „musí mít schopnost komunikovat a vyjadřovat souhlas či nesouhlas―. 

Veřejné mínění bylo v minulosti chápáno například jako „forma kolektivní duše, 

kolektivního vědomí, či jako skupinové mysli, která je nepřeveditelná na souhrn jednotlivých 

mínění― (Šubrt in Urban et al., 2011: 10). Později se v centru zkoumání ocitl individuální 

jedinec a veřejné mínění začalo být chápáno jako „souhrn individuálních soudů― (Šubrt in 

Urban et al., 2011: 11). V současnosti tímto termínem rozumíme „označení souhrnu názorů, 

postojů a hodnocení, kterými se členové veřejnosti vyjadřují k určitému veřejnému tématu. 

Tímto termínem je dále označována určitá shoda názorů mezi členy veřejnosti dosažená jejich 

vzájemnou diskuzí― (Rifová in Urban et al., 2011: 144-5). 

Kohout (1999: 15) uvádí list charakteristik veřejného mínění: veřejné mínění je 

odrazem názorů, nálad a postojů veřejnosti v určité době; nejedená se o „přesné rozumové 

poznání―, naopak v něm najdeme prvky subjektivity, přibližnosti a dojmovosti; veřejné 

mínění se může velmi rychle měnit, zakládá se na zájmech, tradicích a poznatcích dané 

společnosti a vytváří se jen k podnětům, které jsou pro danou společnost významné; zároveň 

lze veřejné mínění ovlivnit mnoha způsoby, například projevy politiků, manipulací 

demagogů, tzv. opinion leadry a především médii. 
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2.5.2 Průzkumy veřejného mínění ve Velké Británii 

Ve zkoumaném období bylo mezi obyvateli Velké Británie provedeno několik 

průzkumů veřejného mínění. Podle jejich výsledků byla Británie na podzim roku 2015 

v otázce uprchlíků rozdělena. 

V dotazníku sesbíraném organizací Ipsos MORI, kde byla dotazovaným položena 

otázka, jaký z problémů, kterým Velká Británie čelí, považují za nejvážnější, byla odpověď 

více než 50 % imigrace/imigranti. V září 2015 považovalo imigraci za největší problém 56 % 

dotazovaných (Ipsos MORI, září 2015) a v říjnu 2015 52 % (Ipsos MORI, říjen 2015). 

V doplňujícím dotazníku, který se ptal, proč dotázaní považují imigraci/imigranty za největší 

problém, 49 % odpovědělo, že do Británie podle nich přichází příliš imigrantů a čísla by se 

měla snížit. Pouze 19 % odpovědělo, že by si přáli, aby Británie udělala pro uprchlíky víc 

(Ipsos MORI, říjen 2015). 

Foundation for European Progressive Studies (FEPS) zkoumala veřejné mínění 

v několika zemích Evropy. Když měli dotázaní souhlasit/nesouhlasit s prohlášením, že jejich 

země má povinnost vítat uprchlíky, 54 % Britů souhlasilo a 46 % nesouhlasilo. Mezi 

zkoumanými zeměmi tak spolu s Francií měla Velká Británie nejméně souhlasících (a nejvíce 

nesouhlasících) dotázaných. Další otázkou v průzkumu bylo, jestli dotázaní souhlasí 

s rozdělením uprchlíků přicházejících do Itálie a Řecka mezi členské země Evropské Unie. 

Velká Británie byla zemí s nejméně zastánci tohoto řešení, když se pro vyslovilo „jen― 44 %. 

(Pro porovnání je zajímavé zmínit, že v Německu, které se umístilo na opačném konci škály, 

se pro přerozdělení vyslovilo 79 %.) Celých 85 % Britů souhlasilo s tvrzením, že přijímání 

uprchlíků zvyšuje rizika teroristického útoku, z toho 48 % zcela souhlasilo a 37 % spíše 

souhlasilo. Pouze 36 % si pak myslelo, že by uprchlíci mohli pro Británii znamenat 

ekonomický přínos (FEPS, říjen 2015).  
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Analytická společnost YouGov zkoumala na konci září 2015, jaké mají lidé pocity 

ohledně uprchlické krize, a výsledky můžeme pozorovat na Grafu 1. Nejvíce Britů 

odpovědělo, že jsou smutní (15,8 %) a velké množství také uprchlíky litovalo (9,5 %). 

Z dalších „kladných― (z pohledu uprchlíků) emocí se objevila empatie (9,5 %), vlídnost 

(3,2 %) a pocit zahanbení (2,7 %). Mnoho dotázaných ale pociťovalo také negativní emoce – 

rozmrzelost (11,8 %), zlost (10,9 %), strach (7,6 %), obavy (7,2 %) a znechucení (6,2 %). 

2,3 % lidí cítilo vinnu, 10 % se cítilo bezmocnými a 3,2 % necítilo ve spojení s uprchlíky 

žádné emoce. Částečně tedy převážily negativní emoce, kterých bylo dohromady 43,7 %, ale 

výsledek byl velmi vyrovnaný se 40,8 % pozitivních emocí. Pozitivita/negativita emocí jako 

je vina nebo bezmoc se těžko hodnotí, a tak jsou zde zařazeny do neutrální kategorie spolu 

s lhostejností, do které tak spadá 15,5 % dotázaných (YouGov, září 2015).  

 
Graf 1: Pocity ohledně evropské uprchlické krize v Británii (YouGov, září 2015) 

 

Organizace Populus v dotazníku vytvořeném pro charity došla k závěru, že Britové 

vyjádřili značnou ochotu pomoci uprchlíkům a jedna třetina z dotázaných tak již dokonce 

učinila. 12 % darovalo peníze na nejrůznější uprchlické sbírky a charity, 10 % jídlo, oblečení 

nebo jiné materiální předměty a 9 % propůjčilo svůj čas jakékoli formě pomoci, ať už ve 

fyzické podobě nebo na sociálních sítích. Populus rovněž uvádí, že až překvapivých 7 % je 

15,5% 

40,8% 

43,7% Neutrální

Pozitivní

Negativní



27 

 

připraveno poskytnout také ubytování, kdyby ho bylo zapotřebí. Zajímavá je také informace, 

proč tito se tito lidé rozhodli pomáhat – kromě oddanosti mezinárodní pomoci (40 %) 

a uvědomování si velikosti rozměru krize (39 %) byl častou odpovědí také vliv obrázků 

trpících uprchlíků, zejména dětí (36 %). Velké procento dotázaných (42 %) se tedy přiznává, 

že jejich akce byla inspirována či ovlivněna médii, ať už tradičními nebo sociálními (Travis, 

září 2015). 

 

2.6 Využité mediálněvědné koncepty a metodologie 

2.6.1 Kvantitativní obsahová analýza 

Tato práce využije k odpovědi na položené otázky týkající se obrazu uprchlické krize 

v britských denících metodu kvantitativní obsahové analýzy. Jedná se o „systematické 

rozdělení komunikačního obsahu do kategorií podle pravidel a o následnou analýzu vztahu 

těchto kategorií za užití statistických metod― (Riffe et al., 1998: 2). Cílem tohoto postupu je 

zredukovat komplexnost informací v textech na vybrané informace, které jsou relevantní pro 

zkoumané hypotézy (Reifová, 2004). Podle Deacona et al. (2007:119) touto metodou lze 

shrnout větší množství textů a z výsledků následně inferovat obecné znaky zobrazování 

v daném médiu. Za výhodu lze považovat také možnost podrobení dat statistické analýze 

a jejich výsledného přehledného znázornění v grafech a tabulkách (Schulz, 2014: 29). 

Někteří autoři namítají, že v praxi se kvantitativní obsahová analýza často prolíná s tou 

kvalitativní, která se používá jako její součást. Můžeme zde zmínit například problematiku 

stanovování kategorií a zařazování jednotlivých textů do těchto kategorií k pozdějšímu 

kvantitativnímu zkoumání a porovnání. Například podle Kathleen Carley (1993: 81) v tomto 

kroku dochází ke kvalitativnímu posouzení, neboť se vždy jedná o částečnou interpretaci 

textů. 



28 

 

Jak bylo uvedeno, tato bakalářská práce si klade otázku, jak byla v jednotlivých 

britských denících zobrazována uprchlická krize – jaké byly její interpretační rámce a jaký byl 

celkový z nich vyplývající obraz krize. Dále se také pokusí odpovědět na otázku, jak se tyto 

rámce i celkový obraz liší při porovnání daných deníků. Kvantitativní analýza tedy v tomto 

případě dopomůže ke statistickému zkoumání kategorií (interpretačních rámců) a umožní také 

jejich porovnání. Z poměru výskytu těchto kategorií bude následně patrný převažující celkový 

mediální obraz uprchlické krize v daném deníku a zároveň bude možné porovnat obsahy 

jednotlivých deníků mezi sebou a také konfrontovat s veřejným míněním, což ukáže, zda se 

potvrdí teorie, že média určují i reflektují myšlení společnosti.  

 

2.6.2 Data a metodologický postup 

Má práce se bude soustřeďovat na období, kdy ve Velké Británii nabírala diskuze 

ohledně evropské uprchlické krize na intenzitě, a to hned z několika důvodů. Počátečním 

datem pro sběr článků je 22. září 2015 (úterý), kdy do Británie dorazil první ze syrských 

uprchlíků v rámci avizovaných 22 000 uprchlíků, které o rok dříve slíbil přijmout premiér 

David Cameron. O prvním uprchlíkovi informovala většina médií (BBC, září 2015). Období 

sběru pokračuje do října, který byl, jak už bylo zmíněno, obdobím kulminace uprchlické vlny, 

a končí 5. říjnem 2015 (tj. o dva týdny později, v pondělí) z důvodu velkého množství dat, 

které by jinak nebylo možné v rámci bakalářské práce zpracovat. 

Za účelem analýzy bude použit vzorek článků na téma refugee/refugees z daného 

období ze všech čtyř vybraných deníků – The Guardian, The Times, The Daily Mirror a The 

Daily Mail. Tyto vzorky budou vyextrahovány z mediální databáze Factiva, neboť je snadno 

dostupná a umožňuje stejné parametry pro vyhledávání ve všech denících. Vybrány budou 

pouze články pocházející z tištěné verze médií, nikoliv z té internetové. Rovněž do výzkumu 
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nebudou zahrnuty sesterské deníky vycházející v neděli – The Observer, The Sunday Times, 

The Sunday Mirrror a The Mail on Sunday, zahrnuty však budou sobotní články, neboť 

zkoumané deníky všechny vychází i v sobotu. Ze vzorků budou manuálně vyřazeny články, 

které se netýkají evropské uprchlické krize z roku 2015. Dále budou vzorky v rámci svých 

deníků analyzovány a rozřazeny podle interpretačních rámců, v nichž se uprchlíci objevovali. 

Jak již bylo vysvětleno v kapitole 2.2, pod pojmem rámce je myšleno zdůraznění nějakého 

aspektu uprchlíků či uprchlické krize, často na úkor jiného. Uprchlická krize není černobílá 

a je možno například zdůraznit potřebu pomoci uprchlíkům, ale nezmínit se přitom o rizicích 

jejich přijímaní, která bezesporu existují, nebo naopak. Analyzační jednotkou je článek, 

kterému bude vždy přiřazen jeden mediální rámec podle toho, jaký aspekt je zdůrazněn 

nejvíce. Zařazení konkrétních článků do rámců bude pro přehlednost zaznamenáno v tabulce 

č. 6 v příloze, kde tak bude možné vyhledat si, jaké články patří do jaké skupiny. 

V dalším kroku dojde ke zkoumání celkového obrazu rozdělením rámců na 

„pozitivní―, tj. takové, které uprchlíky vidí jako oběti zasluhující soucit a zdůrazňují potřebu 

jim pomoci či jejich potenciální přínos, „negativní―, tj. případy, kdy jsou uprchlíci stavěni do 

negativního světla jako nebezpečné osoby, které žádnou pomoc nepotřebují nebo si ji 

nezasluhují, a „neutrální―, tj. takové, které uprchlickou krizi a uprchlíky nesoudí; jedná se 

o informace typicky z oblasti politiky, které popisují postupy politiků v souvislosti s krizí či 

různé návrhy, jak krizi řešit. Tyto „neutrální― rámce by se daly spíše než interpretačními 

nazvat tematickými rámci, neboť jsou de facto neinterpretovatelné, ale pro účely této práce 

budou zahrnuty pod pojmem interpretační rámce. Po analýze všech vybraných deníků bude 

provedeno shrnutí celkového obrazu uprchlické krize v britských denících a zároveň také 

komparace mezi deníky v oblasti rámců i celkových obrazů. Na závěr budou výsledky 

konfrontovány s veřejným míněním z daného období.  
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 Analýza 3

3.1 Analýza článků deníku The Guardian 

Ve zkoumaném období bylo v databázi Factiva po vyloučení duplikátů dostupných 

221 článků z deníku The Guardian obsahujících hledané heslo refugee/refugees. Následně 

bylo manuálně vyřazeno 48 článků, které se ve skutečnosti netýkaly uprchlíků, ale pouze 

klíčové slovo zmiňovaly, nebo se týkaly tématu uprchlíků, ale nikoliv zkoumané uprchlické 

krize. Zbylých 173 článků bylo rozděleno do dvanácti kategorií podle interpretačních rámců, 

které jsou zaznamenány mimo jiné níže v Grafu 2. Zařazení konkrétních článků deníku The 

Guardian je pak možno najít v příloze v tabulce 6 pod čísly 1-173. 

Nejvíce zastoupenou kategorií byl v tomto deníku rámec „politika―, jehož 62 článků 

tvořilo 35,84 % z celkového obsahu týkajícího se uprchlické krize. Do tohoto rámce spadaly 

všechny články komentující politický vývoj týkající se daného tématu, jakými byly schůzky, 

jednání a komentáře politických představitelů především o tom, jak se postupuje v otázkách 

uprchlické krize. Tyto články poskytovaly neutrální a neinterpretovatelný pohled na 

uprchlickou krizi jako takovou a pouze informovaly o s ním spojeném dění na politické scéně. 

Druhou nejpočetnější kategorií byla kategorie „pomoc uprchlíkům― s 25 články, což odpovídá 

14,45 % z celkového počtu článků. Pod tímto rámcem se v deníku objevily články mluvící 

především o charitách a jiných sbírkách na pomoc uprchlíkům, ale také o jiných druzích 

pomoci jako poskytnutí ubytování atp. Patří sem také články akcentující potřebu pomoci. 

Třetím nejčastějším interpretačním rámcem s 18 články (10,4 %) jsou „uprchlíci jako oběti―, 

kde jsou uprchlíci zobrazováni jako využívaní lidé, lidé, na které je bezdůvodně útočeno 

a kterým je bezdůvodně ubližováno, a jako oběti okolností, které fyzicky či psychicky trpí.  
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Graf 2: Interpretační rámce v deníku The Guardian 

Jen s velmi malým rozdílem je na čtvrtém místě rámec „strategie― (9,83 %), který 

zahrnuje články zamýšlející se nad politickými i logistickými postupy, které by dopomohly 

k regulování či řešení uprchlické krize. Pátým nejčastějším rámcem byl rámec „uprchlíci jako 

hrozba― (7,51 %), který zdůrazňoval nebezpečnost uprchlíků. Ve většině případů se jednalo 

o fyzickou hrozbu, kdy byli uprchlíci zobrazováni jako násilníci a případně označováni za 

potenciální teroristy (46,15 %)
2
, o něco méně často byla zmíněna ekonomická hrozba či 

hrozba pro životní styl (30,77 %)
3
 a v nejméně případech se pak jednalo o hrozbu pro 

politickou scénu a mezinárodní vztahy (23,08 %)
4
. Ostatní rámce byly zastoupeny podstatně 

méně. Rámec „kritika řešení krize―, který kritizoval politické či jiné kroky podniknuté 

v otázce uprchlické krize, byl zastoupen 5,20 % a stejně často byl přítomen také rámec 

„špatné podmínky uprchlíků―, který se zaměřoval na žalostné podmínky – především 

v uprchlických táborech – v nichž musejí uprchlíci žít. 4,63 % patřilo rámci „kontext 

uprchlické krize―, který popisoval pozadí a historii tohoto jevu, a 2,89 % patřilo „statistice―, 

                                                
2 Články 21, 85, 112, 122, 128, 159. 
3 Články 70, 82, 123, 149. 
4 Články 111, 153, 163. 
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článkům zabývajícím se mapováním počtu uprchlíků, kteří se vyskytují v určitých oblastech, 

nebo číslům, která lze do budoucna očekávat. 2,31 % článků spadalo pod rámec „uprchlíci 

jako podvodníci―; v nichž je zpochybňována potřeba přesídlení uprchlíků a závažnost jejich 

utrpení. Nejméně byly zastoupeny rámce „uprchlíci jako přínos― (1,16 %), kde bylo záměrem 

článku upozornit na potenciální výhody přijímání uprchlíků, a „uprchlíci jako nucená přítěž― 

(0,58 %), kde jsou uprchlíci vnímáni jako něco, co je lidem a státu nuceno násilím, aniž by 

o to stáli. 

Podíváme-li se tedy na celkové vyznění tématu (Graf 3), významně zde převažují 

rámce s neutrálním vyzněním, mezi které řadím rámce „politika―, „statistika―, „strategie―, 

„kontext uprchlické krize― a „kritika řešení krize― (58,38 %). Tyto články nestaví krizi ani 

uprchlíky do negativního či pozitivního světla, soustředí se pouze na popis politického dění, 

podání statistických údajů, diskuzi o možném řešení uprchlické krize, kritiku dosud 

podniknutých „neefektivních― kroků či sdělení historického pozadí tohoto jevu. Dalo by se 

polemizovat, že statistické články mohou svým vyzněním rovněž podporovat negativní obraz 

uprchlické krize, jelikož představují uprchlíky jako masu čísel. Jak je totiž známo, velká čísla 

v kontextu něčeho cizího, neznámého a potenciálně nebezpečného vzbuzují pocit strachu 

a možnosti zahlcení. Pro účely naší analýzy však byly do této kategorie řazeny jen články, 

z nichž není patrná žádná snaha „ohromit čísly―, ale jedná se o pouhé konstatování dat. 

 
Graf 3: Obraz uprchlíků v deníku The Guardian 
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S viditelnou převahou jsou druhými nejčastějšími pozitivně vyznívající rámce – 

„pomoc uprchlíkům―, „špatné podmínky uprchlíků―, „uprchlíci jako oběti― a „uprchlíci jako 

přínos― (31,21 %). Negativně vyznívajících rámců je v porovnání s celkovým obsahem 

v deníku The Guardian málo (10,41 %). Jedná se o rámce „uprchlíci jako hrozba―, „uprchlíci 

jako podvodníci― a „uprchlíci jako nucená přítěž―. 

Některé zvolení interpretační rámce se do jisté míry překrývají, a to především trojice 

„pomoc uprchlíkům―, „špatné podmínky uprchlíků― a do jisté míry i „uprchlíci jako oběti― 

a dvojice „uprchlíci jako hrozba― a „uprchlíci jako nucená přítěž―. Přesto jsem se rozhodla je 

rozlišit, neboť podle mého názoru nejsou stejné. Rámec „špatné podmínky uprchlíků― v sobě 

sice do jisté míry nese i sugesci, že je jim potřeba pomoci, ale převažuje v něm popis 

prostředí, v němž musejí uprchlíci žít a vzbuzuje tak v lidech především soucit. Rámec 

„pomoc uprchlíkům― se z velké části soustředí přímo na informace o pořádaných sbírkách 

a benefičních akcích nebo popisuje příběhy lidí, kteří uprchlíkům v jistém ohledu pomohli. 

Články s rámcem „uprchlíci jako oběti― v sobě opět do jisté míry nesou myšlenku, že by bylo 

zapotřebí jim pomoci, ale zde jsou zdůrazněny především životní příběhy uprchlíků 

a nejrůznější křivdy, které je potkaly. Rámec „uprchlíci jako nucená přítěž― se zase podobá 

rámci „uprchlíci jako hrozba― v tom, že líčení někoho jako přítěže může mít element hrozby, 

zde se však jednalo o malé množství článků, které nezdůrazňovaly hrozbu ze strany 

uprchlíků, ale spíše aspekt donucení (především ze strany politiků) k tomu se o ně nějakým 

způsobem starat, ačkoliv nepřinesou žádný přínos. 

 

3.2 Analýza článků deníku The Times 

Ve zkoumaném období bylo v databázi Factiva po vyřazení duplikátů dostupných 

139 článků z deníku The Times, které obsahovaly heslo refugee/refugees. Poté bylo manuálně 
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vyřazeno 58 článků, které se netýkaly uprchlíků, ale pouze klíčové slovo zmiňovaly, nebo se 

týkaly tématu uprchlíků, ale nikoliv zkoumané uprchlické krize. Zbylých 81 článků bylo 

rozděleno do stejných dvanácti kategorií podle interpretačních rámců, jaké byly použity 

v prvním zkoumaném deníku. Jejich počty jsou zaznamenány mimo jiné níže v Grafu 4. 

Zařazení konkrétních článků deníku je dohledatelné v příloze v tabulce 6 pod čísly 174-254. 

Nejčastějším interpretačním rámcem v deníku The Times je s převahou neurální rámec 

„politika―, který tvoří 38,28 % (31 článků) celkového obsahu týkajícího se uprchlické krize. 

Jediným druhým zřetelně významným rámcem je rámec „uprchlíci jako hrozba―. Celkově 

tvoří 19,75 % a v drtivé většině případů se jedná o fyzickou hrozbu – uprchlíky jako zločince, 

násilníky či budoucí teroristy (62,5 %)
5
. 31,25 % tohoto rámce tvoří hrozba pro politické 

prostředí, ať už domácí či mezinárodní
6
, a pouhých 6,25 % článků se zabývá ekonomickým 

nebezpečím
7
. Ostatní mediální rámce jsou zastoupeny podstatně méně výrazně. Silnější 

skupinu tvoří rámce „strategie― (7,41 %), „kritika řešení krize― (7,41 %), „špatné podmínky 

uprchlíků― (6,17 %), „pomoc uprchlíkům― (4,94 %) a „uprchlíci jako oběti (4,94 %). Nejméně 

jsou zastoupeny tyto rámce: „uprchlíci jako nucená přítěž― (3,7 %), „statistika― (2,47 %), 

„uprchlíci jako přínos― (2,47 %), „kontext uprchlické krize― (1,23 %) a „uprchlíci jako 

podvodníci― (1,23 %). 

                                                
5 Články 174, 182, 185, 220, 225, 233, 235, 244, 248, 251. 
6 Články 176, 184, 190, 194, 203. 
7 Článek 177. 
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Graf 4: Interpretační rámce v deníku The Times 

Pokud se podíváme na celkové vyznění tématu uprchlické krize (Graf 5), jednoznačně 

převažují rámce s neutrálním vyzněním, tedy „politika― spolu s kategoriemi „statistika―, 

„strategie―, „kontext uprchlické krize― a „kritika řešení krize―. Ty všechny dohromady tvoří 

v deníku The Times 56,79 % z celkového obsahu týkajícího se tématu uprchlické krize. 

Druhou nejvíce zastoupenou kategorií jsou negativně vyznívající rámce. Články, které vidí 

uprchlíky především jako hrozbu nejrůznějšího druhu, ale také jako jakousi nucenou přítěž 

nebo podvodníky, představují 24,7 % obsahu. Nejméně časté jsou rámce zobrazující 

uprchlíku v pozitivním světle – jako lidské bytosti, které zažívají útrapy a nezaslouží si odpor 

a útoky, ale pomoc, jako oběti a jako potenciální přínos pro společnost, kterého se není 

potřeba bát. Článků s takovýmto pozitivním vyzněním je 18,51 %.  
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Graf 5: Obraz uprchlíků v deníku The Times 

 

3.3 Analýza článků deníku The Daily Mirror 

V databázi bylo z deníku The Daily Mirror pro dané období po vyloučení duplikátů 

pod heslem refugee/refugees dostupných 30 článků. 6 z těchto článků bylo manuálně 

vyřazeno, protože se netýkaly uprchlíků, ale pouze klíčové slovo zmiňovaly, nebo se 

zabývaly tématem uprchlíků, ale nikoliv zkoumanou uprchlickou krizí. Zbylo tedy 24 článků, 

které byly rozděleny podle interpretačních rámců do stejných dvanácti kategorií, které byly 

použity pro zkoumání ostatních deníku. Jelikož byl počet článků na dané téma menší než 

v předešlých denících, nejsou některé interpretační rámce zastoupeny. Jejich počty jsou 

zaneseny níže v Grafu 6. Detailní rozřazení je možné najít v tabulce 6 v příloze pod čísly 155-

178. 

Nejčastěji byl v deníku The Daily Mirror zastoupen interpretační rámec „pomoc 

uprchlíkům―, který tvořil 37,5 % obsahu týkajícího se uprchlické krize (9 článků). Jak je vidět 

z Grafu 6, články popisující nejrůznější sbírky či charity nebo jinou formu pomoci 

uprchlíkům jsou výrazně četnější než články s jinými tématy. Druhými nejčastějšími byly 

interpretační rámce „politika― a „uprchlíci jako oběti―, které v obou případech představovaly 

16,67 %. Třetí nejčastější byly rámce „kritika řešení krize― a „uprchlíci jako hrozba―, které 

56,79% 
18,52% 
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tvořily z celkového obsahu pokaždé 12,5 %. V otázkách hrozby byla poměrně zastoupena 

hrozba fyzická, ekonomická i politická
8
. V podstatě ojedinělý byl pak výskyt interpretačního 

rámce „špatné podmínky uprchlíků― (4,6 %). Zbylé kategorie – „statistika―, „strategie―, 

„kontext uprchlické krize―, „uprchlíci jako přínos―, „uprchlíci jako podvodníci― a „uprchlíci 

jako nucená přítěž― – nebyly zastoupeny vůbec. 

 
Graf 6: Interpretační rámce v deníku The Daily Mirror 

V celkovém obrazu tématu uprchlické krize v deníku The Guardian, jak můžeme 

usuzovat z Grafu 7, jednoznačně převažují pozitivně vyznívající rámce, mezi kterými jsou 

zastoupeny „pomoc uprchlíkům―, „špatné podmínky uprchlíků― a „uprchlíci jako oběti―. 

Dohromady tyto rámce tvoří více než padesát procent obsahu, konkrétně 58,33 %. Méně je 

pak neutrálních rámců (29,17 %), z kterých jsou v tomto deníku zastoupeny jen dva – 

„politika― a „kritika uprchlické krize―. Nejméně častými jsou negativní interpretační rámce, 

z nichž je zastoupen jen jeden – „uprchlíci jako hrozba― – a tvoří 12,5 %. 

                                                
8 Fyzická – článek 257; ekonomická – článek 277; politická – článek 273. 
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Graf 7: Obraz uprchlíků v deníku The Daily Mirror 

 

3.4 Analýza článků deníku The Daily Mail 

Ze čtvrtého deníku The Daily Mail bylo v databázi po vyřazení duplikátů pro 

zkoumané období a heslo refugee/refugees nalezeno 33 článků. Z nich bylo manuálně 

vyřazeno 5 článků, které se netýkaly této uprchlické krize nebo se vůbec netýkaly tématu 

uprchlíků, a zbývajících 28 článků bylo rozděleno do stejných dvanácti kategorií, jaké byly 

použity pro zbylé deníky. Jako tomu bylo u deníku The Daily Mirror, i zde je počet článků 

menší a některé kategorie tak nejsou zastoupeny. Jejich počet je zaznamenán v Grafu 8. 

Konkrétní rozřazení článků deníku The Daily Mail je možné najít v tabulce 6 v příloze pod 

čísly 279-306. 

Nejpočetněji zastoupeným interpretačním rámcem byl v tomto deníku rámec 

„uprchlíci jako hrozba―, který představoval 32,14 % (9 článků), tedy téměř třetinu veškerého 

obsahu na téma uprchlická krize. Nejvíce, konkrétně 66,67 %, článků z tohoto rámce se 

týkalo fyzického nebezpečí
9
, které uprchlíci představují, 22,22 % mluvilo o politickém 

nebezpečí
10

 a 11,11 % pak o nebezpečí ekonomickém
11

. Druhým nejčastějším rámcem byl 

                                                
9 Články 282, 283, 289, 292, 296, 299. 
10 Články 279, 300. 
11 Článek 280. 
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s poměrně velkým odstupem pozitivním rámec „pomoc uprchlíkům― (17,86 %) těsně 

následovaný neutrálním rámcem „kritika řešení krize― (14,29 %). Méně časté pak byly rámce 

„politika― a „špatné podmínky uprchlíků―, které v obou případech tvořily 10,71 %. Nejméně 

časté byly rámce „uprchlíci jako nucená přítěž― (7,14 %), „strategie― (3,57 %) a „uprchlíci 

jako podvodníci― (3,57 %). Neurální rámce „statistika― a „kontext uprchlické krize― 

a pozitivní rámce „uprchlíci jako oběti― a „uprchlíci jako přínos― se v tomto deníku 

nevyskytovaly vůbec. 

 
Graf 8: Interpretační rámce v deníku The Daily Mail 

Když vezmeme v potaz celkový obraz uprchlické krize (Graf 9) v deníku The Daily 

Mail, můžeme pozorovat převahu negativně vyznívajících rámců, které tvoří 42,86 %. I přes 

menší počet článků jsou zde zastoupeny všechny tři negativní rámce – „uprchlíci jako 

hrozba―, „uprchlíci jako podvodníci― a „uprchlíci jako nucená přítěž―. Neutrální rámce 

a pozitivní rámce jsou rozděleny rovnoměrně a obě skupiny tvoří 28,57 %. Z pěti neutrálních 

rámců jsou zastoupeny tři – „politika―, „strategie― a „kritika řešení krize― a ze čtyř pozitivních 

jsou zastoupeny dva – „pomoc uprchlíkům― a „špatné podmínky uprchlíků―. 
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Graf 9: Obraz uprchlíků v deníku The Daily Mail 
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 Diskuze 4

4.1 Zhodnocení výsledků a srovnání deníků  

Ve všech čtyřech zkoumaných denících bylo v souvislosti s uprchlickou krizí možné 

nalézt přibližně
12

 stejné interpretační rámce, avšak jejich poměrné zastoupení, jak se ostatně 

dalo očekávat, se značně lišilo. Výsledkem byly rozdílné obrazy uprchlické krize – některé 

deníky vytvářely celkově převážně pozitivní, jiné negativní a některé neutrální obraz. Jejich 

vzájemné srovnání můžeme pozorovat v Grafu 10. 

 
Graf 10: Srovnání obrazu uprchlíků v denících 

Když srovnáme procentuální zastoupení rámců různé polarity, nejpozitivněji 

a nejsoucitněji vyobrazuje uprchlickou krizi deníky The Daily Mirror, jehož pozitivní rámce 

tvořily 58,33 %. Nejméně pozitivní a shovívavý byl k uprchlíkům naopak deník The Times, 

jehož pozitivní příspěvky tvořily pouhých 18,51 %. Nejnegativněji se k uprchlické krizi 

postavil deník The Daily Mail, který zobrazoval uprchlíky jako nebezpečné osoby, 

podvodníky a přítěž ve 42,86 % případů. Nejméně negativní byl oproti tomu deník The 

                                                
12 Obecně méně časté rámce se v denících s menším počtem článků nevyskytovaly vůbec, nejčastější 

pozitivní/neutální/negativní rámce však byly přítomny ve všech denících.  
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Guardian s pouhými 10,41 % negativně rámovaných příspěvků, který byl těsně následován 

The Daily Mirror s 12,5 % negativních článků. 

Z tohoto výsledku lze vypozorovat, že atributem rozhodujícím o tom, zda bude silnější 

negativní či pozitivní zobrazení je stranicko-tiskový paralelismus. Pravicově orientované 

deníky The Times a The Daily Mail mají obě více negativních než pozitivních příspěvků. 

Pozitivní příspěvky naopak převažují v levicových denících The Guardian a The Daily 

Mirror. Potvrzuje se tedy, že stranický tisk ve Velké Británii hraje podstatnou roli, neboť se 

díky němu vyobrazení událostí různých novin či dalších periodik znatelně liší. Navíc je 

zajímavé, že výsledky také odpovídají síle polarizace stranického paralelismu. V periodikách 

označovaných jako středo-pravicová či středo-levicová, jakými jsou The Guardian a The 

Times, nemají převažující negativní či pozitivní rámce tak výraznou převahu jako v silně 

levicovém deníku The Daily Mirror a silně pravicovém The Daily Mail. V deníku The Daily 

Mirror bylo o 45,83 % více pozitivních než negativních článků, zatímco v periodiku The 

Guardian jich bylo jen o 20,8 % více, a deník The Daily Mail měl o 14 % více negativních 

příspěvků než pozitivních, zatímco rozdíl v deníku The Times činil jen 6,19 %. Tyto rozdíly 

by však bylo možné vysvětlit také na základě rozdílného novinového druhu broadsheet 

a tabloid. 

Oba broadsheety The Guardian i The Times mají výrazně vyšší podíl neutrálních 

článků zabývajících se politický děním, kritikou politiky, kontextem uprchlické krize či 

polemizováním nad jejím možným řešením. V obou případech tvoří neutrální rámce nejvíce 

zastoupenou kategorii – 58,38 % v The Guardian a 56,79 % v The Times. Tato témata jsou 

příhodná pro broadsheety, které se, jak je známo, zabývají serióznějšími zprávami a dávají 

přednost politice před silně emocionálními lidskými příběhy či skandály. Oproti tomu 

tabloidy The Daily Mirror a The Daily Mail dávají přednost negativním či pozitivním 
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rámcům a ty neutrální tak ustupují do pozadí. V deníku The Daily Mirror tvoří neutrálně 

vyznívající články 29,17 % a v The Daily Mail 28,57 % obsahu. 

Když se podíváme na konkrétní preferované rámce, dojdeme k podobným výsledkům. 

Nejčastějším rámcem v denících typu broadsheet je neutrální rámec „politika―, který tvoří 

36,61 % obsahu zkoumaných broadsheetů (Tabulka 1). Nejvíce zastoupené pozitivní 

a negativní rámce jsou o poznání méně časté a v obou případech jsou zastoupeny 11,42 %. 

V broadsheetech jsou také poměrně často zastoupeny další neutrální rámce jako „strategie― 

(9,06 %) nebo „kritika řešení krize― (5,91 %). Tento výsledek předpovídá i dělení Sparkse, 

který sice The Times nejmenuje, ale The Guardian řadí mezi „semiseriózní― noviny, druhou 

nejserióznější kategorii, která se vyznačuje velkým soustředěním na politiku a ekonomická 

témata, ale zařazuje i lehčí lidské příběhy (Sparks, 2000: 14-5). 

Interpretační rámec Guardian Times Celkem čl. Celkem % 

Politika 62 31 93 36,61 

Pomoc up. 25 4 29 11,42 

Up. jako hrozba 13 16 29 11,42 

Strategie 17 6 23 9,06 

Up. jako oběti 18 4 22 8,66 

Kritika řešení krize 9 6 15 5,91 

Špatné podmínky up. 9 5 14 5,51 

Kontext up. krize 8 1 9 3,54 

Statistika 5 2 7 2,76 

Up. jako podvodníci 4 1 5 1,97 

Up. jako nucená přítěž 2 2 4 1,57 

Up. jako přínos 1 3 4 1,57 

Tabulka 1: Srovnání interpretačních rámců v denících typu broadsheet 

Oproti tomu v tabloidech jsou nejčastější polarizované rámce – pozitivní „pomoc 

uprchlíkům― (28 %) a negativní „uprchlíci jako hrozba― (20 %), jak můžeme vyčíst 

z Tabulky 2. Neutrální rámce „politika― a „kritika řešení krize― se umístily až na třetím 

a čtvrtém místě a tvořily pokaždé 14 %. Další neutrální rámce jako „kontext uprchlické krize― 

a „statistika― nejsou ve zkoumaných tabloidech zastoupeny vůbec. Sparks řadí The Daily Mail 

mezi „semipopulární― noviny, které leží někde na pomezí mezi seriózním tiskem a bulvárem, 
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a The Daily Mirror mezi „newstand tabloid press―, jasně bulvární kategorií, která ovšem ještě 

není tou nejbulvárnější. Oba typy novin se podle Sparkse vyznačují tím, že tíhnou 

k bulvárnosti a preferují skandály a lidské příběhy, což můžeme ostatně vidět i na četnosti 

polarizovaných rámců ve zkoumaných denících. Sparks však také zdůrazňuje, že tyto noviny 

zařazují i politická témata, i když v menším množství než seriózní tisk (Sparks, 2000: 15). 

Toto tvrzení dokazuje četnost rámce „politika― ve zkoumaných tabloidových denících. 

Zároveň je mezi tabloidy a broadsheety největší rozdíl právě v procentuálním 

zastoupení rámce „politika―, který se v tabloidech objevuje o 22,61 % méně. Výrazně menší 

rozdíl je pak v přítomnosti rámce „pomoc uprchlíkům― (16,58 %) nebo rámce „uprchlíci jako 

hrozba― (8,58 %). 

Interpretační rámec Daily Mail Daily Mirror Celkem čl. Celkem % 

Pomoc up. 5 9 14 28 

Up. jako hrozba 9 1 10 20 

Politika 3 4 7 14 

Kritika řešení krize 4 3 7 14 

Up. jako oběti 0 4 4 8 

Špatné podmínky up. 3 1 4 8 

Up. jako nucená přítěž 2 0 2 4 

Up. jako podvodníci 1 0 1 2 

Strategie 1 0 1 2 

Kontext up. krize 0 0 0 0 

Statistika 0 0 0 0 

Up. jako přínos 0 0 0 0 

Tabulka 2: Srovnání interpretačních rámců v denících typu tabloid 

V levicových periodikách se nejčastěji vyskytoval rámec „politika―, a to v 33,5 % 

(Tabulka 3), což je však bezpochyby následkem výrazně většího množství článků 

z broadsheetu The Guardian. Kdybychom tedy odhlédli od tohoto rámce, druhé a třetí místo 

zaujímají pozitivní rámce „pomoc uprchlíkům― (17,26 %) a „uprchlíci jako oběti― (11,17 %). 

Oproti tomu negativní rámec „uprchlíci jako hrozba― je až na pátém místě s 8,12 % a zbylé 

negativní rámce „uprchlíci jako podvodníci― a „uprchlíci jako nucená přítěž― jsou až na 

posledních místech s 1,02 % a 0,51 %. 
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Interpretační rámec Guardian Daily Mirror Celkem čl. Celkem % 

Politika 62 4 66 33,5 

Pomoc up. 25 9 34 17,26 

Up. jako oběti 18 4 22 11,17 

Strategie 17 0 17 8,63 

Up. jako hrozba 13 3 16 8,12 

Kritika řešení krize 9 3 12 6,04 

Špatné podmínky up. 9 1 10 5,08 

Kontext up. krize 8 0 8 4,06 

Statistika 5 0 5 2,54 

Up. jako podvodníci 4 0 4 2,03 

Up. jako přínos 2 0 2 1,02 

Up. jako nucená přítěž 1 0 1 0,51 

Tabulka 3: Srovnání interpretačních rámců v levicových denících  

V pravicových denících se rovněž nejčastěji vyskytoval rámec „politika―, a to ve 

31,19 % (Tabulka 4), což opět bezpochyby vychází z faktu, že článků z broadsheetu The 

Times je podstatně více než článků z tabloidu The Daily Mail. Kdybychom tento rámec 

nebrali v úvahu, dalším nejčastějším rámcem je negativní rámec „uprchlíci jako hrozba―, 

který tvoří 22,94 %. Oproti levicovým deníkům je zde výrazně častější také negativní rámec 

„uprchlíci jako nucená přítěž― (4,59 %). Pozitivně vyznívající rámce „pomoc uprchlíkům― 

a „špatné podmínky uprchlíků― jsou méně časté a objevují se až na čtvrtém a pátém místě 

s 8,26 % a 7,34 %. 

Největším rozdílem v procentuálním zastoupení rámců mezi levicovými 

a pravicovými periodiky je rozdíl 14,82 %, a to pro rámec „uprchlíci jako hrozba―. O něco 

menší je pak rozdíl mezi zastoupením rámců „pomoc uprchlíkům― (9 %) a „uprchlíci jako 

oběti― (7,5 %). Na rozdíl od srovnání tabloidů a broadsheetů je v tomto případě prakticky 

zanedbatelný rozdíl mezi zastoupením neutrálních rámců jako je například „politika― (rozdíl 

pouze 2,31 %).  
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Interpretační rámec Times Daily Mail Celkem čl. Celkem % 

Politika 31 3 34 31,19 

Up. jako hrozba 16 9 25 22,94 

Kritika řešení krize 6 4 10 9,17 

Pomoc up. 4 5 9 8,26 

Špatné podmínky up. 5 3 8 7,34 

Strategie 6 1 7 6,42 

Up. jako nucená přítěž 3 2 5 4,59 

Up. jako oběti 4 0 4 3,67 

Statistika 2 0 2 1,83 

Up. jako podvodníci 1 1 2 1,83 

Up. jako přínos 2 0 2 1,83 

Kontext up. krize 1 0 1 0,92 

Tabulka 4: Srovnání interpretačních rámců v pravicových denících  

 

4.2 Celkový obraz uprchlické krize 

Celkový obraz uprchlické krize ve zkoumaném období se na základě vzorků jeví spíše 

jako pozitivní nežli negativní, jak můžeme vidět v Grafu 11. Příspěvků s pozitivními rámci je 

34,16 %, zatímco 22,16 % článků je negativních. Je možné, že je tento výsledek ovlivněn 

faktem, že je mezi exempláři 197 článků z levicových periodik, které tíhnou spíše 

k pozitivním rámcům, oproti pouhým 109 článkům z pravicových periodik. Jelikož se však 

jedná o veškeré články dostupné pro dané období, je třeba vzít tento výsledek v potaz. 

Ačkoliv je tedy celkový obraz vytvořený vzorkem deníků spíše pozitivní a k uprchlíkům 

shovívavý, nejčastější jsou články s neutrálními mediálními rámci (43,22 %). V tomto případě 

hraje dozajista úlohu 254 článků z broadsheetů oproti 50 článkům z tabloidů. Nelze tedy 

v tématu uprchlíků potvrdit dominanci negativního diskurzu, o jehož rostoucí intenzitě mluví 

například Kushner (2003: 257), jelikož je většina článků zarámována neutrálně či pozitivně. 

Přítomnost tohoto diskurzu je nicméně do jisté míry viditelná ve všech denících. 



47 

 

 
Graf 11: Celkový obraz uprchlické krize 

Když pak prozkoumáme zastoupení jednotlivých mediálních rámců ze všech čtyř 

zkoumaných deníků, nejčastěji můžeme najít rámec „politika―, a to ve 32,68 %. Na 

následujících dvou místech jsou s docela malým rozdílem nejpopulárnější pozitivní rámec 

„pomoc uprchlíkům― (14,05 %) a nejpopulárnější negativní rámec „uprchlíci jako hrozba― 

(13,4 %). 

Interpretační rámec Guardian Times Daily Mirror Daily Mail Celkem čl. Celkem % 

Politika 62 31 4 3 100 32,68 

Pomoc up. 25 4 9 5 43 14,05 

Up. jako hrozba 13 16 3 9 41 13,4 

Up. jako oběti 18 4 4 0 26 8,5 

Strategie 17 6 0 1 24 7,84 

Kritika řešení krize 9 6 0 4 19 6,21 

Špatné podmínky up. 9 5 1 3 18 5,88 

Kontext up. krize 8 1 3 0 12 3,92 

Statistika 5 2 0 0 7 2,29 

Up. jako podvodníci 4 1 0 1 6 1,96 

Up. jako nucená přítěž 1 3 0 2 6 1,96 

Up. jako přínos 2 2 0 0 4 1,31 

Tabulka 5: Srovnání interpretačních rámců v denících 

Pokud bychom se chtěli pokusit o porovnání množství článků pokrývajících 

uprchlickou krizi, pak bychom museli dojít k závěru, že nejvíce se této problematice věnuje 

deník The Guardian, z kterého bylo za dané období dostupných 173 článků. The Times má za 

stejné období k dispozici 81 článků, tedy zhruba o 65 % méně. V deníku The Daily Mirror 

43,22% 

34,16% 

22,62% 

Neutrální

Pozitivní

Negativní



48 

 

bylo na toto téma nalezeno jen 24 článků, což je asi o 86 % méně ve srovnání s deníkem The 

Guardian a o 70 % méně v porovnání s The Times. Poslední deník The Daily Mail měl pro 

dané období 28 článků, což je zhruba srovnatelné s deníkem The Daily Mirror. Zároveň je to 

o 84 % méně článků než v periodiku The Guardian a o 68 % méně než v deníku The Times. 

 

4.3 Konfrontace s veřejným míněním 

Na základě dat posbíraných různými agenturami ve zkoumané době, tj. od 22. září do 

15. října 2015, jednoznačně vyplynulo, že je uprchlická krize pro Brity důležitým tématem, 

stejně tak jako byla důležitá i pro zkoumané deníky. Dala se také pozorovat jistá rozpolcenost 

mezi britským obyvatelstvem. Když byli Britové tázáni, jaké jsou jejich pocity z uprchlické 

krize, jen těsně převládly negativní reakce (43,7 %) před pozitivními (40,8 %), z čehož nelze 

činit jednoznačné závěry a je možné říci, že názory jsou spíše vyrovnané. 54 % Britů 

odpovědělo, že mají za to, že jejich země má povinnost poskytnout azyl uprchlíkům, což by 

naznačovalo spíš pozitivní a přijímající reakce, ale rozdíly jsou opět velmi malé. Oproti tomu 

novinové články za dané období tíhnou výrazněji k pozitivitě s 34,16 % zastoupení oproti 

22,62 % negativních příspěvků. Jak však bylo zmíněno dříve, je možné, že byl tento výsledek 

ovlivněn výrazně větším počtem článků z levicových periodik a že by s vyrovnanějším 

počtem byla i výsledná procenta mnohem vyrovnanější. Vysvětlení pro tento jev je také 

možné hledat ve faktu, že jak mezi tabloidy, tak mezi broadsheety kolovalo v dané době více 

výtisků pravicových novin a nejrozšířenější deník, pravicový The Daily Mail, měl dokonce 

téměř dvakrát více výtisků, než druhý nejkupovanější ze zkoumaných deníků. 

Podle dalších průzkumů veřejného mínění pouhých 44 % dotázaných Britů souhlasilo 

s přerozdělením uprchlíků přicházejících do Evropy mezi vybrané země včetně Británie, což 

by opět naznačovalo lehkou převahu negativních postojů, ale nemusí to tak nutně být. Mohlo 
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kupříkladu jít o pouhý nesouhlas s plánem Evropské unie na rozdělování uprchlíků, jelikož 

stejní dotázaní se vyslovili spíše pro povinnost ujmout se uprchlíků, jak již bylo zmíněno 

výše. Nicméně 85 % se obávalo (z toho 48 jednoznačně), že by přijetí uprchlíků zvýšilo 

pravděpodobnost hrozby teroristického útoku. Tento výsledek koresponduje s jedním 

z nejpopulárnějších rámců „uprchlíci jako hrozba―. Oproti tomu jen 36 % si myslelo, že by 

mohli být uprchlíci pro Británii přínosem, což se tentokrát shoduje s jedním z nejméně 

častých rámců „uprchlíci jako přínos―. 

Populární rámec „uprchlíci jako hrozba― se také zrcadlí v jedněch z nejčastějších 

negativních emocí spojených s krizí – se strachem a obavami, které dohromady v průzkumech 

tvořily 14,8 %. Nejoblíbenější pozitivní rámec médií „pomoc uprchlíkům― můžeme zase 

nalézt v emocích jako lítost, empatie nebo vlídnosti, které společně tvořily 22,2 %. Další častý 

mediální rámec „uprchlíci jako oběti― by se rovněž dal spatřit v těchto emocích, především 

v empatie a ve vlídnosti. 

Pozitivně vyznívá i fakt, že se v dalším průzkumu ukázalo, že celá 1/3 dotázaných 

pomáhá nějakým způsobem uprchlíkům, ať už věnují peníze, jídlo, oblečení nebo třeba čas. 

V tomto případě máme také k dispozici přímé přiznání těchto dotázaných, že je ve 42 % 

k jednání přimělo nějaké médium. Zdá se tedy, že existuje jistá korelace mezi smýšlením 

společnosti a zobrazováním událostí v médiích. Velkou roli hrají podle průzkumů mínění 

fotografie, které byly příčinou pomoci uprchlíkům u 36 % dotázaných. Zdá se také, že se 

mediální rámce do značné míry shodují s emocemi zaznamenanými ve společnosti 

a popularita rámce zhruba odpovídá rozšířenosti těchto emocí. Zkoumaný novinový vzorek se 

však zdá o něco jednoznačněji pozitivní než průzkumy veřejného mínění, které v mnoha 

případech také tíhnou k pozitivitě, ale mnohem opatrněji. Důvodem by, jak bylo řečeno výše, 

mohla být větší cirkulace pravicových deníku ve zkoumaném období.  
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Na závěr je třeba si uvědomit, že průzkumy veřejného mínění na rozdíl od mediálních 

obsahů nenabízely možnost vyjádřit se k otázce neutrálně či lhostejně (s výjimkou neutrálních 

emocí). Je tedy možné, že by se část zpovídaných lidí ve skutečnosti řadila mezi osoby 

s neutrálním názorem, ale byla nucena přiklonit se k jednomu či druhému pólu. Kdyby byla 

nabídnuta možnost neutrality, mohly by být výsledky lehce odlišné. 
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 Závěr 5

Tato práce si kladla za cíl prozkoumat zobrazování evropské uprchlické krize v období 

jejího vrcholu v roce 2015 ve čtyřech vybraných britských denících. Za tímto účelem byla 

provedena analýza 306 článků, které byly ve zvoleném období od 22. září do 5. října 2015 

k dispozici prostřednictvím databáze Factiva. 

V prvním kroku se nám dostalo odpovědi na otázku, jak byli zobrazování uprchlíci 

v jednotlivých denících The Guardian, The Times, The Daily Mirror a The Daily Mail, jaké 

byly nejčastější mediální rámce a zda převažovaly ty negativní oproti těm pozitivním. Pomocí 

analýzy každého deníku vyšlo najevo, že se jejich zobrazování liší, ačkoliv jsou mezi 

některými z nich nápadné podobnosti. Deník The Guardian preferoval nejčastěji neurální 

rámec „politika―, který byl následován pozitivním rámcem „pomoc uprchlíkům― a celkový 

obraz byl převážně neutrální (58 %) a pozitivní (31 %). The Times rovněž dával přednost 

„politice―, ale druhým nejčastějším rámcem zde byl negativní rámec „uprchlíci jako hrozba―. 

Celkové vyznění v tomto periodiku bylo neutrální (57 %) a negativní (25 %). Deník The 

Daily Mirror nejčastěji užíval mediálního rámce „pomoc uprchlíkům― a celkově v něm byl 

obraz uprchlíků pozitivní (58 %) a neutrální (29 %). The Daily Mail zase preferoval rámec 

„uprchlíci jako hrozba― a byl spíše negativní (43 %) s rovnoměrným zastoupením neutrálních 

a pozitivních článků (28,5 %). 

Tyto závěry nebyly překvapením, neboť se očekávala podobnost především mezi 

stejně politicky orientovanými periodiky a rozdíly se předpokládaly mezi pravicí a levicí. Jak 

se ukázalo, levicová periodika jako The Guardian a The Daily Mirror preferují pozitivní 

zobrazení uprchlíků jako osob potřebujících pomoc a obětí okolností. Naproti tomu pravicové 

deníky The Times a The Daily Mail tíhly spíše k negativnímu zobrazování a varovaly před 

uprchlíky jako hrozbou. Potvrdil se také odhad, že se broadsheety a tabloidy nebudou lišit 
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v převažující pozitivitě/negativitě, ale že broadsheety budou dávat přednost spíše neutrálním 

rámcům a nestranným politickým či ekonomickým faktům, zatímco tabloidy se budou spíše 

zabývat polarizovanými lidskými příběhy. V broadsheetech The Guardian a The Times 

skutečně převažovaly neutrální mediální rámce (58 a 57 %), zatímco v tabloidech převažovaly 

negativní (The Daily Mail, 43 %) či pozitivní (The Daily Mirror, 58 %) rámce. 

Co se týče celkového obrazu uprchlické krize, nepotvrdila se tendence k přílišné 

negativnosti, o níž mluvili někteří autoři jako Kushner (v článku Meaning nothing but good: 

ethics, history and asylum seeker phobia in Britain (2003)) nebo Esses a kol. (v článku 

Uncertainty, threat and the role of the media in promoting the dehumanization of immigrants 

and refugees (2013)). Ve zkoumaných denících převažuje spíše neutrální (43 %) a pozitivní 

(34 %) obraz. Je však třeba upozornit, že zkoumaná levicová periodika za stejnou dobu 

vyprodukovala mnohem více článků, než ta pravicová, což se jistě promítlo na výsledcích. 

Oblíbenost negativního diskurzu je nicméně v jisté míře přítomná ve všech denících, i když je 

nejvíce zřetelná v těch pravicových. Sílu negativnosti jsme však mohli pozorovat také 

v porovnání celkové četnosti mediálních rámců, kdy se za nejčastějším rámcem „politika― 

(který byl dán především výrazně větším zastoupením broadsheetových článků) objevuje 

v těsné blízkosti pozitivního rámce „pomoc uprchlíkům― (14 %) i negativní rámec „uprchlíci 

jako hrozba― (13,4 %), a zaujímá tak jen těsně třetí místo. 

Poslední otázkou bylo, nakolik bude na konfrontaci výsledků a veřejného mínění Britů 

patrné, že média ovlivňují veřejnost a zároveň jsou do jisté míry také reflektorem veřejného 

mínění. Práce ukázala, že výzkumy veřejného mínění jsou mnohem rozpolcenější než 

mediální obrazy. Zatímco v některých průzkumech těsně převažovaly negativní názory 

a emoce, v jiných byly těsně v převaze ty pozitivní. Celkový výsledek průzkumů by se dal 

označit za velmi opatrně pozitivní, neboť se v několika důležitých otázkách jako byla potřeba 
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poskytnutí azylu nebo účast při pomoci uprchlíkům velká část populace vyslovila kladně. 

Nicméně o něco větší tendenci k negativitě u veřejnosti oproti novinám můžeme zdůvodnit 

i faktem, že ve zkoumaném období kolovalo mnohem více kopií pravicových deníků. 

Jednoznačnější náznaky spojitosti mezi médii a veřejností však bylo možné sledovat 

v převažujících náladách a četnosti mediálních rámců. Velké množství osob například 

odpovědělo, že se obávají možnosti teroristického útoku v důsledku přijetí uprchlíků, což 

odpovídá třetímu nejčastějšímu rámci „uprchlíci jako hrozba―. S četností tohoto rámce 

koresponduje i fakt, že 15 % dotázaných uvedlo, že cítí v souvislosti s uprchlíky strach 

a obavy. Oproti tomu jen malé množství dotázaných vidělo v uprchlících možný přínos, což 

se shoduje s málo častým rámcem „uprchlíci jako přínos―. 22 % zase uvedlo, že cítí lítost, 

empatii a vlídnost, což koresponduje s druhým nejčastějším mediálním rámcem „pomoc 

uprchlíkům― či čtvrtým nejčastějším rámcem „uprchlíci jako oběti―. V jednom z průzkumů 

veřejného mínění dokonce velká část dotázaných sama uvedla, že se rozhodla jednat 

a pomáhat pod vlivem nějakého média. Jistý vzájemný vliv médií a veřejnosti byl tedy 

prokázán. 
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Summary 

The aim of the thesis was to examine British media representation of the European 

refugee crisis in a period from 22 September to 5 November when the crisis peaked. 306 

articles from four newspapers (The Guardian, The Times, The Daily Mirror and The Daily 

Mail) were analysed in order to determine most popular media frameworks and overall media 

image of the refugee crisis.  

The first hypothesis was that different newspapers would prefer different approaches 

to the events they portray, i.e. they would use different interpretative frameworks. This was 

confirmed when each of the examined newspapers had a somewhat unique tendency. The 

Guardian preferred the neutral framework ―politics‖ the most with the second preference 

being the positive framework ―help for the refugees‖ and its overall image was neutral to 

positive as well. The Times also preferred ―politics‖, but its second most popular framework 

was a negative one – ―refugees as a threat‖. The overall image of the refugee crisis was in this 

case neutral to negative. ―Help for the refugees‖ was the most frequent interpretative 

framework in The Daily Mirror and the overall image of this newspaper was positive to 

neutral. The Daily Mail leaned towards the framework ―refugees as a threat‖ and the overall 

image of refugee crisis in this newspaper was rather negative with both neutrally and 

positively framed articles taking the second place as they were equally represented. 

Another hypothesis which proved to be correct was the expectancy that there would be 

a difference between right-wing and left-wing newspapers in terms of negativity vs. positivity 

and between tabloids and broadsheets in terms of how neutral they are. Left-wing newspapers 

The Guardian and The Daily Mirror indeed were much more positive towards the refugees as 

opposed to right-wing newspapers The Times and The Daily Mail. The biggest difference 

between broadsheets and tabloids was found in the amount of neutral frameworks they used. 
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While broadsheets The Guardian and The Times most frequently employed neutral 

frameworks, tabloids The Daily Mirror and The Daily Mail were more concerned with 

positive or negative ones. 

As for the question of the overall image of the refugee crisis, the tendency to extensive 

negativity which was predicted by some authors was not confirmed as the image was rather 

neutral to positive. However, while most visible in the right-wing newspapers, the negative 

tendencies were very much present in every journal to a certain degree. The power of negative 

discourse was also found in the fact that out of 12 frameworks, the negative one ―refugees as 

a threat‖ took the third place, following neutral ―politics‖ and only slightly more frequent 

positive framework ―help for the refugees‖. 

The last question of the thesis was if the results would correspond with public opinion 

of the Brits and in doing so confirm the hypothesis that media and public influence each other 

and thus media can be regarded as a kind of probe into the thoughts of the society. The 

surveys showed that the British society is much more divided than the media. In most of the 

surveys about half of the polled answered positively and the other half negatively. However, 

the reason for slightly more negative public opinion might be the fact that the right-wing 

newspapers sold much more copies than left-wing newspapers in the examined period. 

Nevertheless, there were clearer connections between media and the society in the 

results, which were especially visible when comparing the emotions of the society with the 

frameworks. For example, very frequent emotions such as pity, empathy and kindness (22 % 

of the pooled) corresponded to the second most frequent framework ―help for the refugees‖ 

and the fourth most frequent framework ―refugees as victims‖, while negative emotions such 

as fear and apprehension corresponded with the negative framework ―refugees as a threat‖. 

Thus, certain connection between media representation and the public opinion was found.  
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Příloha č. 4: Graf 4: Interpretační rámce v deníku The Times 
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Příloha č. 7: Graf 7: Obraz uprchlíků v deníku The Daily Mirror 

 

Příloha č. 8: Graf 8: Interpretační rámce v deníku The Daily Mail 

 

Příloha č. 9: Graf 9: Obraz uprchlíků v deníku The Daily Mail 
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Příloha č. 10: Graf 10: Srovnání obrazu uprchlíků v denících 

 

Příloha č. 11: Graf 11: Celkový obraz uprchlické krize 

 

Příloha č. 12: Tabulka 1: Srovnání interpretačních rámců v denících typu broadsheet 

Interpretační rámec Guardian Times Celkem čl. Celkem % 

Politika 62 31 93 36,61 

Pomoc up. 25 4 29 11,42 

Up. jako hrozba 13 16 29 11,42 

Strategie 17 6 23 9,06 

Up. jako oběti 18 4 22 8,66 

Kritika řešení krize 9 6 15 5,91 

Špatné podmínky up. 9 5 14 5,51 

Kontext up. krize 8 1 9 3,54 

Statistika 5 2 7 2,76 

Up. jako podvodníci 4 1 5 1,97 

Up. jako nucená přítěž 2 2 4 1,57 

Up. jako přínos 1 3 4 1,57 
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Příloha č. 13: Tabulka 2: Srovnání interpretačních rámců v denících typu tabloid 

Interpretační rámec Daily Mail Daily Mirror Celkem čl. Celkem % 

Pomoc up. 5 9 14 28 

Up. jako hrozba 9 1 10 20 

Politika 3 4 7 14 

Kritika řešení krize 4 3 7 14 

Up. jako oběti 0 4 4 8 

Špatné podmínky up. 3 1 4 8 

Up. jako nucená přítěž 2 0 2 4 

Up. jako podvodníci 1 0 1 2 

Strategie 1 0 1 2 

Kontext up. krize 0 0 0 0 

Statistika 0 0 0 0 

Up. jako přínos 0 0 0 0 

Příloha č. 14: Tabulka 3: Srovnání interpretačních rámců v levicových denících  

Interpretační rámec Guardian Daily Mirror Celkem čl. Celkem % 

Politika 62 4 66 33,5 

Pomoc up. 25 9 34 17,26 

Up. jako oběti 18 4 22 11,17 

Strategie 17 0 17 8,63 

Up. jako hrozba 13 3 16 8,12 

Kritika řešení krize 9 3 12 6,04 

Špatné podmínky up. 9 1 10 5,08 

Kontext up. krize 8 0 8 4,06 

Statistika 5 0 5 2,54 

Up. jako podvodníci 4 0 4 2,03 

Up. jako přínos 2 0 2 1,02 

Up. jako nucená přítěž 1 0 1 0,51 

Příloha č. 15: Tabulka 4: Srovnání interpretačních rámců v pravicových denících  

Interpretační rámec Times Daily Mail Celkem čl. Celkem % 

Politika 31 3 34 31,19 

Up. jako hrozba 16 9 25 22,94 

Kritika řešení krize 6 4 10 9,17 

Pomoc up. 4 5 9 8,26 

Špatné podmínky up. 5 3 8 7,34 

Strategie 6 1 7 6,42 

Up. jako nucená přítěž 3 2 5 4,59 

Up. jako oběti 4 0 4 3,67 

Statistika 2 0 2 1,83 

Up. jako podvodníci 1 1 2 1,83 

Up. jako přínos 2 0 2 1,83 

Kontext up. krize 1 0 1 0,92 

  



96 

 

Příloha č. 16: Tabulka 5: Srovnání interpretačních rámců v denících 

Interpretační rámec Guardian Times Daily Mirror Daily Mail Celkem čl. Celkem % 

Politika 62 31 4 3 100 32,68 

Pomoc up. 25 4 9 5 43 14,05 

Up. jako hrozba 13 16 3 9 41 13,4 

Up. jako oběti 18 4 4 0 26 8,5 

Strategie 17 6 0 1 24 7,84 

Kritika řešení krize 9 6 0 4 19 6,21 

Špatné podmínky up. 9 5 1 3 18 5,88 

Kontext up. krize 8 1 3 0 12 3,92 

Statistika 5 2 0 0 7 2,29 

Up. jako podvodníci 4 1 0 1 6 1,96 

Up. jako nucená přítěž 1 3 0 2 6 1,96 

Up. jako přínos 2 2 0 0 4 1,31 

Příloha č. 17: Tabulka 6: Rozdělení článků do interpretačních rámců 

 Neutrální rámce Pozitivní rámce Negativní rámce 

Č. čl. Polit. Statist. Strat. 
Kontext 

krize 

Kritika 

řešení 

krize 

Pomoc 

up. 

Špatné 

podm. 

Up. 

oběti 

Up. 

přínos 

Up. 

hrozba 

Up. 

podvod. 

Up. 

přítěž 

1 ×            

2      ×       

3  ×           

4   ×          

5 ×            

6 ×            

7   ×          

8    ×         

9  ×           

10        ×     

11      ×       

12   ×          

13       ×      

14         ×    

15  ×           

16        ×     

17 ×            

18 ×            

19 ×            

20  ×           

21          ×   

22        ×     



97 

 

 Neutrální rámce Pozitivní rámce Negativní rámce 

Č. čl. Polit. Statist. Strat. 
Kontext 

krize 

Kritika 

řešení 

krize 

Pomoc 

up. 

Špatné 

podm. 

Up. 

oběti 

Up. 

přínos 

Up. 

hrozba 

Up. 

podvod. 

Up. 

přítěž 

23 ×            

24       ×      

25      ×       

26        ×     

27      ×       

28   ×          

29 ×            

30 ×            

31      ×       

32 ×            

33     ×        

34      ×       

35   ×          

36     ×        

37 ×            

38     ×        

39 ×            

40    ×         

41   ×          

42        ×     

43      ×       

44        ×     

45 ×            

46        ×     

47      ×       

48        ×     

49   ×          

50 ×            

51       ×      

52        ×     

53        ×     

54      ×       

55      ×       

56 ×            

57      ×       

58 ×            



98 

 

 Neutrální rámce Pozitivní rámce Negativní rámce 

Č. čl. Polit. Statist. Strat. 
Kontext 

krize 

Kritika 

řešení 

krize 

Pomoc 

up. 

Špatné 

podm. 

Up. 

oběti 

Up. 

přínos 

Up. 

hrozba 

Up. 

podvod. 

Up. 

přítěž 

59        ×     

60        ×     

61     ×        

62      ×       

63     ×        

64   ×          

65   ×          

66 ×            

67    ×         

68        ×     

69        ×     

70          ×   

71   ×          

72 ×            

73 ×            

74       ×      

75     ×        

76 ×            

77 ×            

78      ×       

79    ×         

80    ×         

81 ×            

82          ×   

83 ×            

84 ×            

85          ×   

86       ×      

87 ×            

88 ×            

89       ×      

90           ×  

91   ×          

92 ×            

93 ×            

94   ×          



99 

 

 Neutrální rámce Pozitivní rámce Negativní rámce 

Č. čl. Polit. Statist. Strat. 
Kontext 

krize 

Kritika 

řešení 

krize 

Pomoc 

up. 

Špatné 

podm. 

Up. 

oběti 

Up. 

přínos 

Up. 

hrozba 

Up. 

podvod. 

Up. 

přítěž 

95           ×  

96      ×       

97      ×       

98 ×            

99 ×            

100 ×            

101 ×            

102   ×          

103 ×            

104     ×        

105 ×            

106       ×      

107      ×       

108       ×      

109 ×            

110  ×           

111          ×   

112          ×   

113      ×       

114 ×            

115   ×          

116 ×            

117      ×       

118      ×       

119 ×            

120 ×            

121      ×       

122          ×   

123          ×   

124 ×            

125 ×            

126       ×      

127 ×            

128          ×   

129 ×            

130 ×            



100 

 

 Neutrální rámce Pozitivní rámce Negativní rámce 

Č. čl. Polit. Statist. Strat. 
Kontext 

krize 

Kritika 

řešení 

krize 

Pomoc 

up. 

Špatné 

podm. 

Up. 

oběti 

Up. 

přínos 

Up. 

hrozba 

Up. 

podvod. 

Up. 

přítěž 

131           ×  

132 ×            

133      ×       

134      ×       

135     ×        

136           ×  

137        ×     

138 ×            

139      ×       

140      ×       

141            × 

142        ×     

143 ×            

144    ×         

145   ×          

146 ×            

147         ×    

148     ×        

149          ×   

150        ×     

151   ×          

152 ×            

153          ×   

154 ×            

155 ×            

156   ×          

157 ×            

158 ×            

159          ×   

160 ×            

161 ×            

162        ×     

163          ×   

164 ×            

165 ×            

166    ×         
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 Neutrální rámce Pozitivní rámce Negativní rámce 

Č. čl. Polit. Statist. Strat. 
Kontext 

krize 

Kritika 

řešení 

krize 

Pomoc 

up. 

Špatné 

podm. 

Up. 

oběti 

Up. 

přínos 

Up. 

hrozba 

Up. 

podvod. 

Up. 

přítěž 

167 ×            

168 ×            

169     ×        

170      ×       

171 ×            

172 ×            

173 ×            

174          ×   

175            × 

176          ×   

177          ×   

178 ×            

179         ×    

180  ×           

181            × 

182          ×   

183   ×          

184          ×   

185          ×   

186     ×        

187        ×     

188     ×        

189 ×            

190          ×   

191     ×        

192     ×        

193      ×       

194          ×   

195     ×        

196        ×     

197 ×            

198 ×            

199 ×            

200      ×       

201   ×          

202 ×            



102 

 

 Neutrální rámce Pozitivní rámce Negativní rámce 

Č. čl. Polit. Statist. Strat. 
Kontext 

krize 

Kritika 

řešení 

krize 

Pomoc 

up. 

Špatné 

podm. 

Up. 

oběti 

Up. 

přínos 

Up. 

hrozba 

Up. 

podvod. 

Up. 

přítěž 

203          ×   

204   ×          

205 ×            

206 ×            

207      ×       

208 ×            

209  ×           

210       ×      

211 ×            

212         ×    

213   ×          

214 ×            

215 ×            

216       ×      

217 ×            

218 ×            

219   ×          

220          ×   

221 ×            

222 ×            

223 ×            

224       ×      

225          ×   

226        ×     

227 ×            

228      ×       

229   ×          

230 ×            

231 ×            

232 ×            

233          ×   

234       ×      

235          ×   

236 ×            

237     ×        

238           ×  
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 Neutrální rámce Pozitivní rámce Negativní rámce 

Č. čl. Polit. Statist. Strat. 
Kontext 

krize 

Kritika 

řešení 

krize 

Pomoc 

up. 

Špatné 

podm. 

Up. 

oběti 

Up. 

přínos 

Up. 

hrozba 

Up. 

podvod. 

Up. 

přítěž 

239 ×            

240            × 

241 ×            

242        ×     

243 ×            

244          ×   

245     ×        

246 ×            

247 ×            

248          ×   

249 ×            

250 ×            

251          ×   

252 ×            

253 ×            

254       ×      

255      ×       

256 ×            

257          ×   

258      ×       

259      ×       

260        ×     

261      ×       

262        ×     

263        ×     

264     ×        

265     ×        

266 ×            

267       ×      

268      ×       

269      ×       

270      ×       

271        ×     

272     ×        

273          ×   

274      ×       



104 

 

 Neutrální rámce Pozitivní rámce Negativní rámce 

Č. čl. Polit. Statist. Strat. 
Kontext 

krize 

Kritika 

řešení 

krize 

Pomoc 

up. 

Špatné 

podm. 

Up. 

oběti 

Up. 

přínos 

Up. 

hrozba 

Up. 

podvod. 

Up. 

přítěž 

275 ×            

276 ×            

277          ×   

278      ×       

279          ×   

280          ×   

281       ×      

282          ×   

283          ×   

284      ×       

285     ×        

286 ×            

287 ×            

288       ×      

289          ×   

290      ×       

291     ×        

292          ×   

293            × 

294       ×      

295      ×       

296          ×   

297     ×        

298      ×       

299          ×   

300          ×   

301            × 

302   ×          

303      ×       

304 ×            

305           ×  

306     ×        

 


