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1. ÚVOD 
 

V této bakalářské práci se pokusím odpovědět na otázku, jak deníky MF Dnes a 

Právo informovaly o dění kolem volby prezidenta ve Francii 2017. Zejména se 

budu snažit analyzovat, které konkrétní činy a témata deníky vyzdvihovaly a 

jakým způsobem jejich redaktoři informovali o dění ve Francii. Výsledkem práce 

je komparace přístupu obou deníků k francouzské prezidentské volbě 2017. Práci 

jsem rozdělil do tří částí – teoretické, metodologické a analytické. 

V úvodní části představím masová média jako celek. Zaměřím se na média tištěná 

a budu se zabývat otázkou úlohy médií ve volebním boji. Následuje kapitola o 

nestrannosti a objektivitě ve zpravodajství. V první části dále navazuje kapitola 

popisující pozici deníků MF Dnes a Právo na českém mediálním trhu a představím 

i deníky samotné, zejména popíši jejich vlastnickou strukturu a převládající 

politickou orientaci jejich čtenářů.  První část pokračuje v představení 

francouzského prezidentského systému a uzavírá ji kapitola s přehledem všech 

kandidátů a kapitola s finálními výsledky prvního a druhého kola volby. 

V metodologické části představím vybranou výzkumnou metodu kvantitativní 

obsahové analýzy a popíši způsob výběru souboru analyzovaných článků. V 

hlavní analytické části práce pak vybrané vzorky analyzuji pomocí šesti skupin 

souborů, výsledky v každé části komentuji a vzájemně deníky porovnávám.  

V Závěru vše zrekapituluji a uvedu hlavní výstupy této bakalářské práce.  

Zejména teoretickou a metodologickou kapitolu jsem zpracovával na základě 

informací z odborných publikací. V této práci jsem nejvíce využil publikaci 

Analýza obsahu mediálních sdělení, W. Schulz a kol., která jako jedna z mála 

poskytuje detailní informace o teoretické i praktické stránce obsahové analýzy, 

včetně ukázek velkého množství užitečných tabulek a odkazů na další publikace. 

Při popisu mediálních pojmů jsem ocenil Slovník mediální komunikace od I. 

Reifové, kde je přehledně vysvětleno velké množství mediálních pojmů. Ze 

zahraničních zdrojů jsem se opíral o D. McQuaila, jehož díla na média nahlížejí 

se zahraničním přesahem. Při zpracování analytické části jsem všechny potřebné 

články z MF Dnes a Práva stáhnul z elektronického archivu Newton media. Po 

zadání klíčových slov a vymezení sledovaného období, se přehledně seřadil 

seznam článků, se kterým jsem dále pracoval. Ke zpracování informací o 

francouzském prezidentském systému jsem ocenil velmi přehlednou publikaci 

Francouzský politický systém od M. Perottina.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST  
 

2.1. Masová média, jejich funkce a rysy 
 

Masová média jsou velmi často zmiňovaným pojmem v souvislosti s 

informovaností lidské populace o celkovém dění v současném světě. Pojem 

masová média pochází z anglického mass media. Masovými médii se rozumí 

komunikační prostředky a instituce, které dokáží velkokapacitně vyrábět sdělení 

veřejného charakteru a distribuovat je k rozptýlenému a rozmanitému publiku 

(Urban,2011:48). Obvykle se masovými médii rozumí periodický tisk (noviny, 

časopisy), rozhlasové a televizní vysílání a různá internetová sdělení. Hlavním 

znakem masových médií je jejich převažující jednostranný charakter. Nedochází 

zde k jinak typické výměně rolí mezi komunikačními partnery. Masová 

komunikace má tedy lineární charakter a není zde přítomna okamžitá zpětná 

vazba (Urban,2011:40). 

Masová média mají následující společné rysy:  

• Díky technickým a organizačním možnostem jsou dostupné neomezenému 

množství adresátů/uživatelů 

• Uživatelům nabízejí důležité informace, které mohou použít k lepší 

orientaci ve světě, mohou je poučit nebo pobavit 

• Sdělení nabízejí průběžně a pravidelně 

• Na zájmu a potřebách uživatelů závisí samotná existence těchto forem 

komunikace, ať už z důvodu ekonomického, politického nebo sociálního.  

Masová média tedy mají společné hlavně to, že jsou obsahově univerzální, 

zpopularizované a v zásadě jsou zcela veřejné povahy. Jak konstatuje britský 

sociolog Denis McQuail, masová média se řadí k „organizovaným prostředkům 

komunikování, jež je otevřené, děje se na dálku a dostává se v krátkém čase k 

mnoha lidem“ (Jirák,2015:18-19, McQuail,2005:4).  

Masová média plní mnoho funkcí a každý příjemce si může vybrat, k čemu mu 

média mohou posloužit. Mezi základní funkce médií zejména patří tyto: 

• Informační  

• Kontrolní 
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• Vzdělávací 

• Sociální 

• Zábavní 

Některá média vzdělávají více než jiná, další se zaměřují na relaxaci a zábavu, 

některá dění pouze monitorují, jiná události komentují a pohrávají si s nimi 

(Urban,2011:50). V této práci se zabývám přístupem tištěných médií ve volebním 

boji, čemuž věnuji následující kapitolu. 

 

2.2. Tištěná média 
 

V tomto výzkumu samotném jsem pracoval s médii tištěnými i elektronickými. 

Tištěná média jsou nejstaršími ze všech médií, v lidské společnosti existují po 

staletí a stále mají své nezastupitelné místo. Jejich obsah je vázaný na papír a 

vznikají pomocí různých tiskařských technik. V dějinách médií je důležitým 

milníkem rok 1450, kdy Johann Gutenberg vynalezl knihtisk. (Reifová,2004:137) 

Tištěná média jsou oproti ostatním druhům médií specifická způsobem distribuce 

ke svým čtenářům. Jsou dopravována pouze do určitých ohraničených území a 

můžeme je dělit do následujících kategorií podle dosahu: 

• Lokální 

• Regionální 

• Nadregionální 

• Celostátní 

• Nadnárodní 

(Reifová,2004:137) 

Tištěná média můžeme dále dělit na noviny, knihy nebo časopisy. Důležité dělení 

tištěných médií je také podle periodicity. Tu v České republice upravuje zákon č. 

46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku. 

Periodickým tiskem se podle Slovníku mediální komunikace rozumí noviny, 

časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým 

zaměřením a v jedné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce“ 

(Reifová2004:137). Periodicitu můžeme dělit podle frekvence tisku na deníky, 

týdeníky, měsíčníky atd.  



9 
 

V této práci budu pracovat s články, které pocházejí z tištěných novin 

vycházejících na denní bázi (tzv. denících). Noviny, jako poddruh tištěných 

médií, jsou charakterizovány jako médium, které zprostředkovává široké 

veřejnosti nejnovější události ze všech oblastní lidského konání, a to v nejkratších 

možných pravidelných intervalech (Reifová, 2004:164). 

 Zejména v posledních letech můžeme sledovat částečný odklon od tištěných 

médií směrem k médiím elektronickým. Nejmladší generace stále více 

komunikují se světem prostřednictvím svých počítačů, tabletů a moderních 

telefonů. Tomu se přizpůsobily i největší mediální hráči a většina z nich již 

zavedla elektronické verze zpravodajství. Abych zdůraznil stále obrovskou moc 

tištěných médií, uvedu na úvod některá data z nejnovějšího výzkumu Media 

Projekt za 3. čtvrtletí a 4. čtvrtletí 2017 zveřejněná 8. února 20181: 

„Tiskové tituly oslovují většinu populace v ČR. Tiskové tituly nečte pouze jeden z 

10 obyvatel ČR mezi 12 a 79 lety. Celkový zásah tisku je 89 % populace. Deníky 

a jejich přílohy oslovily celkem téměř 68 % populace. Čtenářem alespoň jednoho 

časopisu vydávaného na tiskovém trhu v ČR je téměř 82 % občanů ČR, tj. 

absolutně 7,23 mil. osob. Celková čtenost všech tiskových titulů na vydání 

dosahuje 76 % populace, čtenost na vydání deníků a jejich příloh je téměř 50 %, 

čtenost časopisů na vydání je 66 %“.  

Tento výzkum z Unie vydavatelů uvádím pro představu, jakou moc a sílu stále 

mají tištěná média. V České republice zasáhnou přes 7 milionů obyvatel, proto 

jsou stále velmi platným způsobem komunikace s občany, i přes zmíněný nárůst 

vlivu nových forem komunikace.   

 

2.3. Role médií ve volebním boji 

 

Masová média sehrávají ve volebním boji velice důležitou úlohu. Seznamují 

voliče s volebním programem stran a zprostředkovávají styk občanů 

s politickými stranami. Jen mizivé procento populace zná jednotlivé kandidáty 

osobně, ať už se jedná o jakoukoliv úroveň politiky, pomineme-li lokální volby 

                                                           
1 Údaje ze stránek Unie vydavatelů, náhled k 29.4. 2018,  
http://www.unievydavatelu.cz/cs/home/novinky/3255-
nova_data_z_vyzkumu_media_projekt_za_3_ctvrtleti_2017_a_4_ctvrtleti_2017 
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v malých městech nebo vesnicích. Roli zprostředkovatele na sebe berou média a 

občany pravidelně informují o politickém dění. Podle Schulze se masovým 

médiím přisuzuje nezastupitelná role zprostředkovatele, který má za úkol 

občanům sdělit, jaké cíle navržení politici sledují. Politici se zase na druhou 

stranu potřebují pomocí médií dozvědět, jaká témata voliče zajímají a co je pro 

ně prioritní. (Schulz W., 2004:32). To platí i v případě mého výběru dvou 

českých tištěných médií, ač se nejedná o média ze země, ve které volba 

prezidenta probíhá. Většina současných médií je v soukromém vlastnictví, a to 

je vnímáno jako jeden z možných zdrojů vlivu na obsah sdělení médií. 

Vlastnictví tištěných médií v České republice není regulováno, proto je velmi 

důležité, aby žurnalisté dodržovali pravidla objektivity a nestrannosti (Reifová, 

2004:313), čemuž věnuji následující kapitolu.  

 

2.4. Objektivita a nestrannost 
 

Jedním z výstupů této práce má být sdělení, jakým způsobem deníky MF Dnes a 

Právo informovaly o francouzské prezidentské volbě. Výsledky výzkumu jsou 

většinou statistického zaměření, v rámci analýzy vybraných vzorků jsem ale 

články posuzoval i s ohledem na jejich vyváženost a sledoval jsem možnou 

náklonnost autorů článků k jednotlivým kandidátům. Ačkoliv jsem výsledky 

zpracoval pomocí kvantitativní obsahové analýzy a ve výstupech jsem většinou 

používal tvrdá data, často se v této práci dotknu pojmů jako jsou objektivita, 

nestrannost a vyváženost zpravodajství.  

Objektivita zpravodajství by měla patřit mezi základní etická pravidla všech 

médií. Zprávy by měly být podávány nezaujatě a sám čtenář by si měl k dané 

události vytvořit vlastní názor, aniž by mu byl ze strany média podsouván vlastní 

názor autora článku. Podle Kunczika podmínky práce ve sdělovacích prostředcích 

přinášejí závislost žurnalistů na elitách. Obranou proti této závislosti je tzv. 

objektivizace zpravodajství. Jedním ze základních pilířů objektivizace je citování 

důvěryhodných zdrojů. Důležitým prvkem určité neutrality je podle Kunczika 

citování stoupenců i odpůrců ze společenské elity (Kunczik,1995:134-135). 
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Podle McQuaila by objektivní zpravodajství mělo splňovat následující kritéria 

objektivity: 

• Relevanci 

• Přesnost 

• Spolehlivost (důvěryhodné zdroje) 

• Oddělení faktů a názorů a interpretace 

• Vyváženost a nestrannost mezi stranami v jakémkoliv sporu  

• Neutralitu formulace i prezentace  

McQuail charakterizuje objektivitu jako  formu mediální praxe, která představuje 

neutrální postoj k úloze sběru, zpracování a rozšiřování informací a předpokládá 

absenci postranních úmyslů (McQuail, 2016:116). 

Do prezidentské volby vstupují kandidáti z různých spekter politických stran, 

taktéž čtenáři jsou sami voliči a mnozí z nich patří ke stoupencům různých 

politických stran a politických směrů. I u novinářů z deníků MF Dnes a Právo by 

měla být zachována neutralita, a to i v případě zpracování tématu prezidentské 

volby v jiném státě. Politické strany současnosti jsou v Evropě provázány, a 

ačkoliv se může zdát na první pohled francouzské téma vzdálené českému čtenáři, 

témata článků mu mohou být velice blízká a mohou reflektovat podobné dění 

v České republice.  

Stejně tomu tak je i u novinářů, kteří do svých článků mohou vnášet (vědomě či 

nevědomě) své vlastní postoje. Podle Osvaldové neexistuje osoba bez předsudků, 

ať se jakkoliv snaží nahradit tento handicap profesionální objektivností, protože 

sama objektivnost, hodnocená různými jedinci, je od přírody nespolehlivým 

měřítkem. I použitím různých výrazů pro jeden pojem může dojít ke zkreslení 

sdělení. To samé platí i o formulaci titulku nebo umístěním zprávy ve vydání 

novin. Existují dokonce okamžiky, kdy je vyváženost potlačena, protože by 

mohlo dojít k ohrožení společnosti – např. ve válečných konfliktech. 

(Osvaldová,2011:12).  

Mnozí teoretici docházejí k názoru, že úplné objektivity v novinařině nelze 

dosáhnout. Už samotný výběr tématu článku je mnohdy neobjektivní. Proto se 

v dnešní době klade důraz zejména na vyváženost, vědomou nezaujatost a 

úmyslnou neobjektivnost. Naopak je třeba se vyhýbat předpojatosti, preferování 

určitého výkladu, zdůrazňování jedněch názorů na úkor jiných (Osvaldová, 

2011:13).  
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Jak jsem výše uvedl, objektivita je velice individuální pojem a mnohdy ji lze těžko 

posoudit a dokázat neobjektivnost. Nestrannost zpravodajství je jednou 

z profesních norem žurnalistické práce. Podle Reifové je nestrannost v médiích 

jedním ze základních požadavků, které demokratické společnosti v rámci 

uplatňování „teorie sociální odpovědnosti médií“ vztahují na zpravodajské 

obsahy. V rámci tohoto požadavku by média měla fakta, názory a přesvědčení 

zprostředkovávat, a nikoli cíleně usměrňovat a tvarovat (Reifová,2004:163). 

Podle McQuaila lze nestrannost v médiích zjišťovat několika způsoby, jedním 

způsobem je i analýza použitá v této práci – obsahová analýza. Neutrální 

prezentace přepokládá distanci reportéra od všech zaujatých subjektů a rovný 

přístup ke všem. Podle McQuaila je jedním z hlavních náznaků stranění nebo 

poškozování, používání slov s pozitivní či negativní konotací 

(Reifová,2004:164). 

 

2.5. Postavení deníků MF Dnes a Právo na současném trhu tištěných médií  

 

V této kapitole představím deníky z pohledu jejich postavení na českém 

mediálním trhu tištěných médií. Tento trh je velmi stálý a dlouhodobě se příliš 

nemění, což vyplívá z každoročních zpráv Unie vydavatelů ČR.2 Tabulka níže 

znázorňuje české deníky s největším počtem výtisků ve 3. a 4. čtvrtletí 2017. 

Z tabulky je patrné, že vybrané deníky MF Dnes a Právo, jsou těmi nejčtenějšími 

ze seriózních deníků v České republice. Tabulce vévodí Blesk a třetí místo obsadil 

deník Sport, ty ale patří ke specializovaným, popř. bulvárním titulům. V součtu 

celkem 787 tisíc čtenářů si denně může koupit MD Dnes nebo Právo.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Informace ze stránek Unie vydavatelů ČR, náhled k 2.5.2018, http://www.unievydavatelu.cz/  

http://www.unievydavatelu.cz/
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Tabulka č. 1: Čtenost tištěných deníků v České republice ve 3. a 4. čtvrtletí 2017 

Celostátní placený deník 

Počet výtisků 

v tisících  

Blesk (bez Nedělního Blesku) 947 

MF DNES 557 

Sport 250 

Právo 240 

Aha! 211 

Lidové noviny 195 

Hospodářské noviny 157 

Zdroj: vlastní tabulka, zdrojová data ze stránek Unie vydavatelů 3, Media 

Projekthttp://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/MP_1704_Prezentace_14.pdf  

 

2.5.1. Představení deníku MF Dnes 

 

MF Dnes je tištěným deníkem, ale má i svou internetovou podobu Idnes.cz.4  MF 

Dnes vlastní multimediální skupina MAFRA, která je jedním z nejvýznamnějších 

hráčů na českém mediálním trhu.5 Tato skupina kromě výše zmíněných médií 

provozuje také tištěné deníky Lidové noviny a Metro, z internetových serverů 

jsou to lidovky.cz. Vlastní též významnou hudební televizní stanici Óčko a rádia 

Impuls a Rock Zone. Při prvním pohledu na tento výčet je patrná obrovská 

mediální síla této společnosti, její zákaznické portfolio je velice diversifikované 

– od konzervativních starších občanů kupujících zejména tištěné deníky MF Dnes 

a Lidové noviny, po mladé posluchače moderní hudební televize Óčko, až po 

náhodné cestující v hromadné dopravě, které osloví zdarma nabízený deník 

Metro.  

Jak jsem již zmínil, MF Dnes patří pod skupinu Mafra, a.s. Jediným akcionářem 

této společnosti je společnost AGROFERT, a.s.6 Do února 2017 byl jediným 

akcionářem společnosti Agrofert, a.s. předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Články, 

                                                           
3 Zdrojová data, Media Projekt, 3. a 4. čtvrtletí 2017, náhled 10.3.2017, stránky Unie vydavatelů,  

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/MP_1704_Prezentace_14.pdf  

4 Od roku 1998 dostupný na stránkách www.idnes.cz, obsahuje zejména zpravodajství z domova, zahraničí, 
sportu a ekonomiky.  
5 http://www.mafra.cz/o-spolecnosti.aspx  
6 Informace z justice.cz, náhled k 1.5.2018 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/MP_1704_Prezentace_14.pdf
http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/MP_1704_Prezentace_14.pdf
http://www.idnes.cz/
http://www.mafra.cz/o-spolecnosti.aspx
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které tato práce analyzuje, jsou z období od ledna do května 2017. V té době 

zastával Andrej Babiš funkci mistra financí České republiky. V únoru 2017 byly 

všechny akcie společnosti AGROFERT, a.s. převedeny do tzv. svěřeneckých 

fondů.7 Z tohoto pohledu je deník MF Dnes vlastněn politicky exponovanou 

osobou.  

Na pomyslné ose pravice-levice je MF Dnes mezi všeobecnými tituly českým 

nejpravicovějším deníkem. 42 % jeho čtenářů se přihlásilo k orientaci napravo od 

středu. Pravicovějším deníkem už jsou pouze Hospodářské noviny (58 % čtenářů 

napravo od středu, údaj z roku 2007), ten ale patří mezi odborně zaměřené deníky. 

Politická orientace deníků se velice obtížně prokazuje, proto byly tyto hodnoty 

zjištěny na základě průzkumu politické orientace čtenářů těchto deníků (Hallin, 

předmluva Trampota,2008:17). Údaje jsou více než 10 let staré, ale jak jsem již 

dříve uvedl, čtenářská portfolia nejčtenějších českých deníků jsou velice stabilní 

a nedochází zde k výrazným změnám. 

2.5.2. Představení deníku Právo 
 

Deník Právo je druhým nejčtenějším českým seriózním deníkem. V objemu 

inzerce se řadí na čtvrté místo po denících MF Dnes, Blesk a Sport.  

Vydavatelem Práva je společnost BORGIS a.s., jejímž majitelem je již od roku 

1990 Zdeněk Porybný.  

 

Předchůdcem deníku právo byl oficiální deník komunistické strany Rudé Právo, 

ten byl založen už roku 1920. Přejmenován na Právo byl až v roce 1995, 

šéfredaktor a vlastník Zdeněk Porybný byl novinářem Rudého Práva už před 

rokem 1989 a šéfredaktorem je od roku 1990 dodnes. Do společnosti BORGIS 

a.s. majetkově vstoupila společnost Seznam.cz. Ta provozuje nejvýznamnější 

český internetový portál s vlastním zpravodajstvím a televizí. Zdeněk Porybný si 

stále drží majoritní podíl ve společnosti. V roce 2014 se vzdal pozice člena 

představenstva společnosti.8  

Deník Právo patří k levicové straně spektra, ačkoliv strukturou čtenářů se řadí 

spíše ke středolevé pozici (ke středové orientaci se přihlásilo 40 % čtenářů a 

                                                           
7 Všech 628 kmenových akcií společnosti AGROFERT, a.s., s nimiž je spojen 100 % podíl na hlasovacích právech 
a základním kapitálu společnosti, je nyní vloženo do svěřenských fondů AB private trust I, svěřenský fond, a AB 
private trust II, svěřenský fond, a to tak, že 565 akcií společnosti je vloženo do svěřenského fondu AB private 
trust I, svěřenský fond, spravovaného Ing. Zbyňkem Průšou, správcem, a 63 akcií společnosti je svěřenským 
vloženo do svěřenského fondu AB private trust II, svěřenský fond, spravovaného JUDr. Alexejem Bílkem, 
svěřenským správcem. Uvedené akcie vložil do uvedených svěřenských fondů Ing. Andrej Babiš, dosavadní 
jediný akcionář společnosti AGROFERT, a.s., dne 3. února 2017, informace z www.justice.cz, k 30.4.2018 
8 Informace z portálu mediaguru.cz, náhled k 30.4.2018, https://www.mediaguru.cz/clanky/2014/01/porybny-
odstoupil-z-predstavenstva-borgisu/  

http://www.justice.cz/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2014/01/porybny-odstoupil-z-predstavenstva-borgisu/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2014/01/porybny-odstoupil-z-predstavenstva-borgisu/
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k orientaci nalevo 39 % čtenářů). Jeho skutečné postavení může být v reálu více 

levicové, vzhledem ke všeobecné neochotě levicových čtenářů hlásit se k levici, 

což neplatí u čtenářů s pravicovou orientací (Hallin,Mancini,2008:18). 

2.6. Role prezidenta ve Francii 
 

Francouzský politický systém bývá označován jako klasický případ 

poloprezidentského režimu. Jak toto označení napovídá, Francie stojí na rozhraní 

prezidentského a parlamentního systému. Poloprezidentský systém se vyznačuje 

především následujícími body:  

• Prezident sdílí pravomoci s premiérem 

• Prezident je nezávislý na parlamentu, avšak jeho rozhodnutí musí 

projít přes schválení vlády 

• Premiér a vláda jsou plně nezávislí na prezidentovi 

 

Podle Perottina je z těchto několika bodů patrné, že v poloprezidentském systému 

je potřeba fungující spolupráce mezi prezidentem a vládou premiéra. Tento 

systém je velice zranitelný v případě, kdy prezident a premiér zastávají odlišné 

názory nebo dokonce pocházejí z opačných konců politického spektra. Pokud tato 

situace nastane, znevýhodněn je prezident. Ten sice může kritizovat cokoliv vláda 

přednese, ale větší pravomoci v této situaci nemá. Za premiérem stojí parlamentní 

většina a nic mu nebrání v prosazování svého programu. Pro tuto situaci 

„neporozumění“ prezidenta s premiérem je používán výraz kohabitace. V tomto 

případě je prezident politicky omezen a jedinou jeho možností je navržení nového 

předsedy vlády z řad opoziční většiny (Perottino,2005:96).  

Tuto situaci Francie zažila už třikrát, naposledy v letech 1997 až 2002.Tehdy byl 

prezidentem konzervativec Jacques Chirac a premiérem socialista Lionel Jospin. 

V opačném případě, kdy prezident a premiér pocházejí ze „stejného tábora“, 

získává výhodu prezident. (Perottino,2005:96-97) 

 

2.7. Volební systém prezidentských voleb ve Francii, pravomoci prezidenta 
 

Prezident je ve Francii od roku 1962 volen přímou volbou. Jeho volební období 

trvá pět let, do změny ústavy v roce 2000 byl mandát sedmiletý. Volba prezidenta 
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probíhá ve dvou kolech. Aby se kandidát vyhnul druhému kolu, musel by 

v prvním kole získat nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. Pokud žádný 

kandidát nezíská v prvním kole většinu, za 14 dní se koná druhé kolo. Do toho 

jsou přizváni dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního. Z těchto dvou kandidátů 

je pak zvolen ten, který získá ve druhém kole větší počet hlasů. Za dobu přímé 

volby prezidenta ve Francii se ještě nestalo, že by byl kandidát zvolen v prvním 

kole, stejně tomu tak bylo i v případě volby v roce 2017. (Perottino,2005:85). 

Prezident Francie má rozsáhlé pravomoci, jedny z největších ze všech prezidentů 

v Evropě. Jeho silné postavení zakotvuje ústava páté republiky z roku 1958. Ta 

zavedla institut silného prezidenta. Mezi hlavní pravomoci prezidenta patří 

následující: 

• Je vrchním velitelem ozbrojených sil (nepotřebuje souhlas 

parlamentu k vyslání vojsk u misí kratších než čtyři měsíce) 

• Prezident jmenuje předsedu vlády a navrhuje ministry 

• Podle článku 12 ústavy má pravomoc rozpustit Národní shromáždění 

• Podle článku 18 má právo obracet se k oběma komorám parlamentu 

s poselstvím 

•  Podepisuje zákony, vydává dekrety 

• Je chráněn ústavou proti trestnímu stíhání 

(Perottino,2005:97) 

Výše uvedený výčet pravomocí prezidenta zvýrazňuje, jak důležitým krokem v 

životě Francouzů je zvolení nového prezidenta.  

   

2.8. Prezidentská volba 2017, hlavní události, výsledky 
 

Tato práce analyzuje obraz francouzské prezidentské volby 2017, proto považuji 

za nezbytné uvést důležitá fakta ohledně prvního a druhého kola prezidentské 

volby. Data jsem čerpal z oficiálních stránek francouzské vlády 

www.gouvernement.fr  

 

 

http://www.gouvernement.fr/
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2.8.1. Harmonogram prezidenta po nástupu do funkce 

 

Ve výběru článků této práce jsou i ty datované až tři týdny po volbě nového 

prezidenta. Proto v této kapitole uvádím, jaký je podle francouzských zákonů 

postup po zvolení nového prezidenta. 

Mezi oznámením výsledků voleb a jmenováním nové vlády existuje několik 

kroků, zaručujících přenos pravomocí mezi různými členy výkonné moci. Některé 

kroky pocházejí z ústavy, jiné z francouzské republikánské tradice.  

Souslednost kroků po zvolení nového prezidenta:  

• Ústavní rada vyhlašuje oficiální výsledky druhého kola volby, přibližně do 

4 dnů od spočítání výsledků. 

• Stávající předseda vlády podává demisi do rukou odstupujícího prezidenta 

a dále se věnuje své každodenní práci, dokud nebude zvolena nová vláda 

• Nově zvolený prezident přijme v Elysejském paláci odstupujícího 

prezidenta, což je bráno jako symbolické předání moci ve Francii 

• Slavnostní inaugurace nového prezidenta v Elysejském paláci    

• Jmenování nového předsedy vlády 

• Odstupující předseda vlády předá úřad svému nově jmenovanému nástupci 

• Vytvoření nové vlády – prezident republiky jmenuje novou vládu na návrh 

nového předsedy vlády 

(http://www.gouvernement.fr/en/what-happens-after-the-election-0, 

náhled 30.4.2018) 

 

2.8.2. Výsledky prvního a druhého kola volby francouzského prezidenta  
 

Pracovní část této práce analyzuje články, které se z velké části týkají prvního a 

druhého kola prezidentské volby ve Franci. Níže proto popíši, jaký byl průběh 

prvního a druhého kola, kteří kandidáti se klání účastnili a jaké byly finální 

výsledky. Výsledky jsem opět čerpal z oficiálních stránek francouzské vlády a 

z vyjádření francouzské Ústavní rady.   

Dne 26. dubna předložila Ústavní rada výsledky prvního kola hlasování pro 

francouzské prezidentské volby, které se konalo ve dnech 22. a 23. dubna 2017. 

 

http://www.gouvernement.fr/en/what-happens-after-the-election-0
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Tabulka č. 2 – základní informace o voličské základně ve Francii 

 

Zdroj, vlastní tabulky, data z http://www.gouvernement.fr/en/final-results-of-the-

first-round-of-the-2017-presidential-election-drawn-up-by-the-constitutional 

 

2.8.3. Výsledky druhého kola 
 

Volba druhého kola proběhla 7. května 2017 a účastnili se jí už jen dva 

nejúspěšnější kandidáti z prvního kola – centrista Emmanuel Macron a 

předsedkyně Národní Fronty Marine Le Penová. Při volební účasti 74,56 % 

zvítězil přesvědčivě Emmanuel Macron se ziskem 66,1 % hlasů, Marine Le 

Penová získala 33,9 %.11. Následující mapa zobrazuje výsledky voleb druhého 

kola v jednotlivých departmentech a prokazuje, s jakou převahou vyhrál 

                                                           
9 Volební účast v první kole byla 77,7 % 
10 Pro vítězství v první kole volby potřebuje kandidát získat více než 50 % všech platných hlasů. Pokud se tak 
nestane, do druhého kola postupují dva kandidáti s největším počtem hlasů z prvního kola  
11 Údaje z http://graphics.france24.com/results-second-round-french-presidential-election-2017/, náhled k 2. 
5. 2018 

Základní údaje  Počet  

Registrovaní voliči 47 582 183 

Počet zúčastněných voličů9  37 003 728 

Počet platných hlasů 36 054 394 

Nadpoloviční většina10 18 027 198 

Tabulka č. 3 – výsledky prvního kola voleb  
 

Jména kandidátů Počet hlasů %  

Emmanuel Macron 8 656 346 24,01%  

Marine Le Penová 7 678 491 21,30%  

François Fillon 7 212 995 20,01%  

Jean-Luc Mélenchon 7 059 951 19,58%  

Benoît Hamon 2 291 288 6,36%  

Nicolas Dupont-Aignan 1 695 000 4,70%  

Jean Lassalle 435 301 1,21%  

Philippe Poutou 394 505 1,09%  

François Asselineau 332 547 0,92%  

Nathalie Arthaud 232 384 0,64%  

Jacques Cheminade 65 586 0,18%  

Celkem platných hlasů  36 054 394 100,00%  
 

 

http://graphics.france24.com/results-second-round-french-presidential-election-2017/
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Emmanuel Macron. Marine Le Penová zvítězila pouze ve dvou departmentech na 

severu Francie.  

Mapa č. 1., výsledky druhého kola podle departmentů ve Francii 

 
 

     Emmanuel Macron 

     Marine Le Penová 

 

Zdroj: http://graphics.france24.com/results-second-round-french-presidential-

election-2017/, náhled k 30.4.2018  

 

3. METODOLOGICKÁ ČÁST  
 

3.1. Kvantitativní obsahová analýza  

 

V této bakalářské práci jsem použil metodu kvantitativní obsahové analýzy. Ta je 

podle Sedlákové vysoce strukturovaným a selektivním procesem. Bývá 

charakterizována jako „kvantitativní, objektivní a systematický popis zjevného 

obsahu komunikace“. Jejím cílem je snaha vypovídat o velkých souborech dat, 

což je nezbytné, pokud chceme získat širší přehled o pokrytí daného tématu 

v mediální krajině (Sedláková,2014:291). Charakteristickým znakem této metody 

je vysoký stupeň strukturovanosti a ověřitelnosti. Hlavní předností je tedy 

možnost zpracování velkého množství textů a výsledky je možné podrobit různým 

statistickým analýzám. Výsledky se poté dají přehledně znázornit v číselných 

http://graphics.france24.com/results-second-round-french-presidential-election-2017/
http://graphics.france24.com/results-second-round-french-presidential-election-2017/
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hodnotách, grafech a tabulkách. (Schulz,2004:30). Výsledkem a cílem obsahové 

analýzy je kvantitativní popis mediovaných obsahů. Počátky obsahové analýzy 

sahají do 50. let minulého století a jsou spjaty se jménem Bernarda Berelsona. 

Tato metoda kvantifikuje vybrané jevy z daného obsahu a řadí je do předem 

zvolených kategorií. První podmínkou pro možné použití této metody je 

dostatečné množství vzorků, aby mohla být výsledná data statisticky zpracována 

a výsledky měly určitou vypovídající hodnotu. (Schulz,2004:76). Přestože jsem 

použil kvantitativní metodu zpracování tématu, výsledkem výzkumu jsou i závěry 

typické pro kvalitativní zpracování. Obě tyto metody se často prolínají a navzájem 

se doplňují tak, aby výsledek výzkumu byl co nejvíce vypovídající a 

srozumitelný.  

3.2. Definování základního souboru jednotek  
 

Základní soubor jednotek je souborem, ze kterého je vybrán vzorek pro analýzu. 

V případě této práce je souborem souhrn všech článků týkajících se francouzské 

prezidentské volby v denících MF Dnes a Právo mezi 1. lednem a 31. květnem 

2017. Začátkem sledovaného období jsem záměrně zvolil 1. leden roku konání 

volby. Konec sledovaného období jsem stanovil na 31. květen proto, abych mohl 

analyzovat i články zveřejněné krátce po volbě Emanuela Macrona prezidentem 

Francie12. Ve zvoleném období budu analyzovat všechny příspěvky, které se více 

či méně týkaly francouzské prezidentské kampaně, volby samotné a událostí s ní 

spojených. Do výběru jsem zahrnul i ty příspěvky, které téma prezidentské volby 

zmíní pouze okrajově, jejich hlavní téma je jiné a událost spojená s francouzskou 

prezidentskou volbou je zde pouze lehce zmíněna v určité souvislosti. 

3.3. Konstrukce vzorku 

 

Soubor s články z obou deníků jsem získal přes vzdálený přístup Univerzity 

Karlovy v mediálním vyhledávači Newton media search. Vyhledal jsem všechny 

články v období od 1. ledna 2017 do 31. května 2017, které v sobě měly obsaženo 

jedno z následujících slov nebo slovních spojení: „Macron“, „Le Penová“, 

„Fillon“, „francouzská prezidentská“. První tři kandidáti byli nejvýraznějšími 

postavami a největšími favority prezidentské volby ve Francii 2017, jsou také 

nejzmiňovanějšími osobami mezi všemi kandidáty. Vyhledávač Newton media 

po zadání spojení „francouzská prezidentská“ zobrazil toto spojení i v jiných 

                                                           
12 Emanuel Macron byl zvolen prezidentem Francie ve druhém kolem volby dne 9. května 2017 
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pádech a variantách, získal jsem tím všechny články, ve kterých figurovalo slovo 

„francouzský“ a zároveň „prezidentský“ v jakémkoliv tvaru. Z finálního vzorku 

jsem vyřadil články, které byly pomocí klíčového spojení zobrazeny, ale 

s francouzskou prezidentskou volbou neměly nic společného. Spojení 

„francouzská prezidentská“13 bylo nakonec v denících MF Dnes a Právo tím 

nejčastějším, viz informace v první tabulce analytické části práce. Celkový počet 

zobrazených článků byl v případě MF Dnes 250 a v případě Práva 343. Některé 

články se ve výběrech opakovaly a např. všechny články s klíčovým slovem 

„Fillon“ u MF Dnes, byly také obsaženy ve výběru „francouzský prezidentský“. 

Očistím-li opakující se články, získám konečné číslo počtu zkoumaných jednotek. 

V případě MF Dnes je to 97 článků a v deníku Právo se jedná o 170 článků. 

Celkový soubor vzorků tedy obsahuje 267 článků z obou médií.  

 

4. ANALYTICKÁ ČÁST 
 

4.1. Analýza celkové množství článků v MF Dnes a deníku Právo  
 

Tabulka č. 4 – počet článků obsahujících jedno ze čtyř klíčových spojení ve 

vybraných článcích deníků Právo a MF Dnes, sledované období 1.1. – 31.5. 2017, 

N (MF Dnes) = 250, N (Právo) = 343 

Klíčové slovo 
Počet článků v deníku  

MF Dnes Právo 

Francouzský prezidentský  76 115 

Le Penová 75 96 

Macron 66 78 

Fillon 33 54 

Celkem 250 343 

 

Zdroj: vlastní tabulka, data z archivu MF Dnes, Newton media search 

Z tabulky je také patrná převaha článků zmiňujících Marine Le Penovou. Patrný 

je také nejmenší podíl článků s Francoisem Fillonem, který byl dlouho považován 

za hlavního favorita voleb. Menší počet záznamů je samozřejmě zapříčiněn jeho 

                                                           
13 Newton media search po zadání spojení „francouzská prezidentská“ vyhledával toto spojení i v jiných pádech, 
zobrazil všechny články, ve kterých figurovalo slovo „francouzský“ a zároveň „prezidentský“ v jakémkoliv tvaru.  
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neúčastí ve druhém kole. Články otištěné po konci prvního kola se  více zabývaly 

E. Macronem a M. Le Penovou. 

 

Graf č. 1 – Poměr článků MF Dnes a Práva na celkovém počtu (N) 267 článků.14 

 

Zdroj: vlastní graf 

U obou deníků byl vybrán stejný systém při vyhledávání článků a stejné časové 

období. Z výše uvedených údajů je patrný první závěr hlavní části této práce, a to 

je celkový zájem deníků o téma francouzské prezidentské volby. Počet článků 

v deníku Právo (celkem 170 zpráv) je výrazně vyšší než v MF Dnes (97 zpráv). 

Ač se nejednalo pro deníky o domácí téma, rozdíl v počtu článků je markantní. 

V dalších částech práce se budu snažit tuto informaci specifikovat s přihlédnutím 

na další zjištěné poznatky.  

4.2. První a poslední výskyt článku s klíčovým jménem kandidáta 
 

Tabulka č. 5 – datum prvního a posledního článku ve výběru 

Klíčové slovo 
MF Dnes Právo 

První článek Poslední článek První článek Poslední článek 

Le Penová 02.01.2017 30.05.2017 05.01.2017 30.05.2017 

Macron 31.01.2017 31.05.2017 14.01.2017 31.05.2017 

Fillon 03.01.2017 17.05.2017 14.01.2017 18.05.2017 

Zdroj: vlastní tabulka, data z archivu MF Dnes, Newton media  

                                                           
14 U následujících tabulek a grafů budu používat označení celkového počtu zkoumaných jednotek písmenem N  

MF Dnes
36%

Právo 
64%

POMĚR ČLÁNKŮ V MF DNES A PRÁVU 
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Tabulku č. 5 uvádím zejména z důvodu pohledu na konstantní zájem deníků o 

jednotlivé kandidáty. O Marine Le Penovou deníky projevovaly zájem od začátku 

sledovaného období do jeho konce. Tato kandidátka byla pro deníky zajímavým 

objektem nejen v souvislosti s prezidentskou kampaní, navíc jako jediná byla 

jednou z favoritek od začátku do konce. Emanuel Macron v lednu 2017 deníky 

příliš nezajímal, v Právu byl v lednu zmíněn pouze jednou. Francoise Fillon 

naopak ze začátku vzbuzoval pozornost a v denících vystupoval jako hlavní 

favorit. V druhé polovině sledovaného období už pozornost deníků směřovala 

k jiným kandidátům a na konci května už vůbec zmiňován nebyl.  

 

Graf č. 2, časové rozložení vybraných článků, N=267 

 

Zdroj: vlastní graf 

Výše uvedený graf znázorňuje na první pohled podobný trend u obou deníků 

v jednotlivých měsících, přesto i v tomto zobrazení lze najít odlišnosti, které 

vypovídají o rozdílném přístupu obou deníků. Od ledna do března je poměr článků 

velice podobný. Deník Právo celkově věnoval problematice francouzské 

prezidentské volby více prostoru, jak jsem již dříve zmínil. Mezi lednem a 

březnem jsem ve vybraném vzorku zaznamenal v Právu přibližně o deset článků 

měsíčně více než v MF Dnes, což odráží i celkový poměr vybraných článků 

v obou médiích. Ke zlomu došlo v dubnu s poměrem článků 45:23 z pohledu 

Práva, naopak v květnu byl rozdíl v počtu článků nejmenší, s poměrem 48:43. 

Z celého období pěti sledovaných měsíců je duben tím nejodlišnějším mezi oběma 

deníky, zejména jeho první část, tedy období těšně před prvním kolem volby. 
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Deník Právo v této době téměř na denní bázi zveřejňoval většinou publicistické 

příspěvky, které polemizovaly nad možnými variantami výsledku prvního kola 

voleb, které proběhlo 22. a 23. dubna 2017. Autoři článků v Právu se zajímali i o 

témata z Francie, které na první pohled s volbou prezidenta nesouvisí, jako je osud 

migračního tábora u Dunkerque nebo kritický článek bezpečnostního analytika 

Michala Balabána na adresu evropských špiček, který popisuje nezvládnutí 

problému migrace v Evropě. Tento stav podle autora nahrává jednomu 

z kandidátů před nadcházející volbou, což bylo uvedeno až v poslední větě 

článku. Oba deníky se pak kolem poloviny dubna zabývají dvěma stěžejními 

tématy – nadcházejícím prvním kolem voleb a teroristickým útokem v Paříži, při 

kterém byl zabit policista. V případě teroristického útoku nacházím opět velký 

rozdíl v počtu příspěvků deníků, Právo 5, MF Dnes pouze 1. V případě 

zpravodajských článků s tématem prvního kola volby se počet příspěvků 

v denících téměř shoduje.  

Květen je také jediným měsícem, ve kterém se počty článků v obou denících sobě 

blíží. Počátkem měsíce vévodí článkům dvě témata – úžas nad novým favoritem 

voleb E. Macronem a v kontrastu s tím strach z možného zvolení Marine Le 

Penové. První část května před druhým kolem volby je jediným obdobím, kdy MF 

Dnes informuje o dění ve Francii častěji než Právo. V druhé polovině května, tedy 

už po zvolení E. Macrona prezidentem, opět Právo informuje o zprávách z Francie 

častěji a na rozdíl od MF Dnes se věnuje tématům ohledně jmenování E. Macrona 

prezidentem a zabývá se otázkou sestavení nové vlády. Redaktoři MF Dnes se 

více zaměřuje na to, jak volba Macrona ovlivnila kurz koruny nebo polemizuje 

nad tím, co by se stalo, kdyby vyhrála Le Penová. 

Z grafu je patrné, že duben a květen byly měsíce s největším množstvím článků, 

nejsilnějším měsícem byl v obou médiích květen (celkem 91 článků). Největší 

hojnost článků v těchto měsících zapříčiněna datem konání voleb, 23. dubna se 

konalo první kolo volby, 7. května pak druhé kolo. Zcela největší koncentrace 

článků je v obou denících shodně zaznamenána v rozmezí tří dnů před nebo po 

konání volby.  
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4.3. Důležitost tématu v článku 
 

Tabulka č. 6 – postavení tématu v rámci článku  

Postavení tématu v článku MF Dnes Právo 

Hlavní  42 65 

Vedlejší 31 28 

Okrajové  15 27 

Týkající se pouze jednoho z kandidátů  9 50 

CELKEM 97          170 

Zdroj: vlastní tabulka 

Do výběru 267 článků byly zahrnuty všechny články, které se jakýmkoli 

způsobem týkaly francouzské prezidentské volby nebo jednoho z kandidátů. Do 

výběru se tak dostaly i články, které nezpracovávaly dění ohledně voleb jako 

hlavní téma, mnohdy články popisovaly zcela odlišné téma a události ohledně 

volby prezidenta v nich byly pouze zmíněny v určité souvislosti. Celkem 107 

článků v obou denících se primárně zabývalo prezidentskou volbou ve Francii, 

v drtivé většině titulek článků obsahoval minimálně jedno jméno kandidáta. 

Poměr článků s hlavním tématem voleb byl v MF Dnes a Právu velmi podobný. 

Do kategorie vedlejšího tématu jsem zařadil ty články, ve kterých prezidentská 

volba byla sekundárním tématem, nikoliv nedůležitým. Byly to zejména články 

týkající se jiné země Evropské unie, které se k francouzské volbě dostaly přes 

určité společné téma. V tomto výběru byl více zastoupen deník MF Dnes.  

Největší rozdíl jsem zaznamenal u článků, ve kterých figuruje jeden z kandidátů, 

ale ne přímo v souvislosti s prezidentskou kampaní nebo volbou. Ve výběru měl 

deník Právo takových článků 50, MF Dnes jen 9. Velký podíl na tomto nepoměru 

měly články s tématem kandidáta Francoise Fillona. Redaktoři Práva se velmi 

často zabývali gradující kauzou F. Fillona, aniž by v článcích komentovali 

předvolební dění ve Francii. Deník Právo také věnoval deset článků E. Macronovi 

a M. Le Penové, jednalo se většinou o publicistické články popisující dva největší 

favority voleb. V těchto článcích se autoři zejména věnovaly minulosti kandidátů 

a jejich aktivitám mimo prezidentskou kampaň. 

Z této krátké analýzy je patrný větší důraz deníku Právo na popis jedince a 

výraznější zaměření na publicistické články, než tomu bylo v případě MF Dnes.  
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4.4. Jména kandidátů v titulku článku 
 

Tabulka č. 7 články se jmény kandidátů v titulku, N (MF Dnes) = 33, N (Právo) 

= 76 

 

Graf č. 3 a 4, poměr článků se jmény kandidátů v názvu titulku  

 

Zdroj: vlastní tabulka i grafy  

V této komparaci jsem zaznamenal největší rozdíl v přístupu obou deníků 

k francouzské prezidentské volbě a ke způsobu informování o jednotlivých 

prezidentských kandidátech. Oba deníky zaujaly podobný postoj k Emanuelu 

Macronovi a Marine Le Penové. Kvůli svým radikálním postojům vůči Evropské 

unii a francouzským menšinám, byla Le Penová v Právu i MF Dnes 

nejdiskutovanější osobou, která do prezidentského klání zasáhla. Stalo se tak i 

přesto, že nebyla hlavním favoritem volby. V tomto ohledu oba deníky 

postupovaly velmi podobně. Ve zprávách o osobě Francoise Fillona ale oba 
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deníky zaujaly naprosto odlišný postoj. Deník MF Dnes věnoval Fillonovi pouze 

jeden článek, ve kterém tento kandidát vystupoval jako hlavní postava a titulek 

článku obsahoval jeho jméno. V případě deníku Právo se celkem 22 článků plně 

zabývalo osobou Fillona, což byl téměř stejný počet článků, které zpracovávaly 

jako hlavní téma Marine Le Penovou (23 článků). Jak už jsem výše zmínil, 

Francois Fillon byl v průběhu kampaně obviněn z fiktivního zaměstnávání svých 

příbuzných, což velkou měrou napomohlo k neúspěchu v kampani a u 

francouzské veřejnosti ztratil veškerou důvěru. Deník právo pravidelně rozebíral 

Fillonovu kauzu a přidával další články o tom, jak tento kandidát ztrácí důvěru 

občanů, čelí novým kauzám a všemožně se snaží aféru vysvětlit a dostat sám sebe 

na úroveň oběti spiknutí. Naproti tomu deník MF Dnes uvedl pouze jediný článek 

s Fillonovým jménem v titulku z 2. únoru 2017, kde informoval o začínající kauze 

se spornou výplatou několika desítek tisíc eur své manželce a dvěma synům.  

Jak jsem již zmínil, deník Právo celkově věnoval větší pozornost francouzské 

prezidentské volbě než MF Dnes. V osobě Francoise Fillona jsem zaznamenal 

největší rozdíl v přístupu obou deníků. Deník MF Dnes Fillonovu kauzu vlastěn 

vůbec nerozebíral a o Fillonův případ jeho redaktoři nemedializovali. MF Dnes 

působil v tomto ohledu spíše dojmem zklamání nad ztrátou preferencí bývalého 

premiéra a republikánského kandidáta, jehož hlasy zřejmě připadnou Marine Le 

Penové. Francoise Fillon je pravicovým kandidátem a jak jsem zmínil v úvodu, 

MF Dnes je deníkem s pravicově smýšlejícími čtenáři. Zde spatřuji souvislost 

mezi Fillonovou kauzou a politickou orientací deníku. 

Deník Právo, který je levicově orientovaný, naopak velmi často informoval o 

snižujících se šancích Fillona na prezidentský post a zdůrazňoval zklamání, které 

pravicový kandidát Francouzům způsobil.   

 

4.5. Rozbor tematických rámců 

 

Tabulka č. 8 -  Hlavní tematické rámce, společné pro MF Dnes a Právo, N = 199 

Hlavní tematický rámec  

MF 

Dnes Právo 

Osobnost Marine Le Penové, články vztahující se k její osobě 10 16 

Kauza F. Fillona  1 25 

Volební prognózy, situace před volbami ve Francii, pozice kandidátů 12 11 
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Duely Macrona a Le Penové, názory na kandidáty 2. kola 8 9 

Zprávy z Francie v prvních dnech po zvolení E. Macrona, ohlasy 

politiků 7 9 

Volby ve stínu teroristických útoků ve Francii, bezpečnost voleb 6 9 

Příběh, život a osobnost E. Macrona a jeho ženy  5 6 

Výsledky 1. kola voleb, komentáře politiků, aktuality z prvních dní po 

volbě 4 5 

Společné setkání E. Macrona a M. Le Penové s V. Putinem  1 4 

Vnitropolitické kroky E. Macrona směrem k nové vládě 1 4 

Socialisté, novinky z jejich tábora ohledně prezidentského kandidáta 1 4 

EU a její budoucnost, postavení ČR v EU ve spojitosti s fr. prez. volbou  2 3 

Měnová politika, vývoj kurzu koruny a eura v souvislosti s fr. volbou 5 2 

Zprávy vztahující se k budoucnosti EU v kontextu prez. volby ve Francii 5 2 

Co přinese rok 2017  5 2 

Mistrovství světa v hokeji v Paříži nebo jiná sportovní událost 3 2 

Zprávy týkající se ČR související s francouzskou prezidentskou volbou  2 2 

Rize české téma, francouzské prezidentské volby pouze zmíněny 

okrajově 3 1 

Rusko a Západ, možné vměšování Ruska do voleb ve Francii  1 1 

 

V této kapitole se budu zabývat rozborem témat vybraných článků. Do tabulky 

jsem zahrnul témata, které měly MF Dnes a Právo společné, tj. alespoň v jednom 

případě se dané téma objevilo ve vybraném vzorku obou deníků. Celkem se jedná 

o 199 článků. Níže uvedu pohled na tematické rámce týkající se třech největších 

favoritů voleb, nejvíce článků se zabývalo událostí kolem F. Fillona a M. Le 

Penové. 

  

 4.5.1. Francois Fillon 
 

V předešlé kapitole už jsem popsal velký rozdíl v počtu článků se jménem 

pravicového kandidáta F. Fillona v titulku článku. Ještě výraznější rozdíl jsem 

zaznamenal v celkovém počtu článků, které měly osobu F. Fillona jako hlavní 

téma. Poměr článků byl v tomto případě 25:1 z pohledu Práva. Z této statistiky by 

se mohlo zdát, že deník Právo Fillona protěžoval a dopřával mu větší pozornosti 

než Macronovi a Le Penové. Bylo by tomu tak v případě, kdyby články o 
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Fillonovi vyznívaly v pozitivním duchu. V tomto případě tomu bylo naopak. 

Autoři článků v Právu často používaly negativní konotace a Fillonovu kauzu 

zvýrazňovali a věnovali ji větší prostor než jakémukoli jinému tématu. Jak jsem 

již zmínil výše, deník MF Dnes naopak Fillonovu kauzu téměř nekomentoval, 

čímž vznikly dva extrémy, které vnímám jako známku neobjektivity se znakem 

sympatií nebo antipatií k jednomu z kandidátů.  

 

4.5.2. Marine Le Penová  
 

Událostmi spojenými pouze s Marine Le Penovou se zabývalo stejné množství 

článků jako v případě F. Fillona. Rozdíl v počtu článků mezi deníky byl mnohem 

menší. Deník Právo v 16 a MF Dnes v 10 článcích popisovaly prezidentskou 

kandidátku z mnoha úhlů a v různých souvislostech (dalších 17 článků v obou 

denících se zabývalo volebním soubojem Le Penové a Macrona). V tomto výběru 

26 článků nebyla M. Le Penová zmiňována v souvislostech s ostatními kandidáty 

nebo děním kolem prezidentské volby, ale zejména v souvislostech 

s narůstajícími preferencemi extremistických stran v jiných evropských zemích. 

Autoři článků se hlavně zajímali o její osobu a její konkrétní činy. V několika 

článcích před druhým kolem volby, se oba deníky zabývaly otázkou, co by se ve 

Francii stalo, kdyby volby opravdu vyhrála M. Le Penová. Její osobě věnovaly 

velkou pozornost i z důvodu obavy nejen o budoucnost Francie, ale i celé 

Evropské unie. Redaktoři obou deníků rozebírali možné schéma, ve kterém bylo 

vítězství Le Penové spojováno se složitou budoucností Evropské unie, ne-li jejím 

úplným koncem. V tomto bodě oba deníky působily velmi podobně a M. 

Lepenovou vyobrazovaly jako možnou hrozbu pro Francii, ač ve svých článcích 

s kandidátskými preferencemi opakovaně zdůrazňovaly, že hlavním kandidátem 

je Macron a Le Penová by měla z prezidentského klání odejít poražená.  

 

4.5.2.1. Le Penová v MF Dnes 

Většina článků o Marine Le Penová v MF Dnes působí negativním dojmem. 

V článku „Le Penová zkusila i fake news a pohořela“ autor popisuje podle něj 

zoufalý pokus Le Penové o odvrácení volební prohry. Článek byl otištěn pouze 

dva dny před druhým kolem volby a autor v něm rozebírá událost z prezidentské 

debaty, ve které Le Penová otevřela otázku možného offshorového účtu E. 
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Macrona na Bahamách. Autor v článku možnou pravdivost tohoto prohlášení 

hned dementoval. Ve stejné době deník MF Dnes otiskl článek „Kdo se bojí 

Marine Le Penové“, který spekuluje nad možnými dopady vítězství kandidátky 

Národní fronty. Situaci hned zlehčuje s tím, že by dopady na Francii po vítězství 

Le Penové nebyly nikterak významné a demokracie v zemi by určitě ohrožena 

nebyla. V dalších dvou článcích autoři komentovali velice kladný vztah M. Le 

Penové s Ruskem a zejména s Vladimírem Putinem. Le Penovou též v článcích 

spojovali s údajnými ruskými hackerskými útoky a s možným ovlivňování 

francouzských voleb ze strany Moskvy. Po skončení voleb deník MF Dnes otiskl 

pouze jeden článek v hlavní roli s M. Le Penovou, ten popisoval „plán B“, který 

by francouzská vláda aktivovala v případě vítězství Le Penové. 

 

Zprávy o M. Le Penové v MF Dnes na mne působí zaujatě proti prezidentské 

kandidátce. Na druhou stranu byla nejčastěji zmiňovanou osobou v deníku a 

oproti jiným kandidátům jí bylo věnováno velké množství prostoru.  

 

4.5.2.2. Marine Le Penová v deníku Právo 
 

Hlavním rozdílem v přístupu obou deníků k prezidentské kandidátce je tón 

článků, ve kterých její osoba figuruje. V počtu článků jsem výraznější rozdíl mezi 

deníky nezaznamenal, Právo zveřejnilo celkově více článků s hlavním tématem o 

M. Le Penové, ale tomu tak bylo u většiny sledovaných tematických rámců 

(kromě již zmíněného F. Fillona, kde byl rozdíl mezi deníky největší). Na rozdíl 

od MF Dnes, deník Právo informoval o M. Le Penové v pozitivnějším duchu a 

jeho autoři informovali v případě této kandidátky nestranněji. Le Penová 

v článcích Práva nebyla hodnocena vyloženě pozitivně, ale oproti MF Dnes byly 

články v Právu více názorově vyvážené a byly k její osobě méně kritické. Deník 

Právo se Le Penovou nepřestal zabývat ani po skončení voleb a do konce května 

ji věnoval čtyři články. Ty ale na rozdíl od těch předvolebních působí kritičtějším 

dojmem. 

  

4.5.3. Emmanuela Macron 
 

U osoby Emmanuela Macrona spatřuji v obou denících největší shodu. Články o 

mladém kandidátovi (MF Dnes 5, Právo 6) vyznívaly pozitivně a bylo z nich 
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patrné nadšení z nového a nezkaženého kandidáta. Autoři zobrazovali Macrona 

jako milujícího manžela a jeho ženě věnovali také velkou pozornost. Zejména 

v době, kdy deník Právo velmi často rozebíral kauzu F. Fillona, působily články 

o Macronovi uklidňujícím dojmem. Oproti zprávám o Marine Le Penové zde 

nespatřuji takřka žádné negativní konotace a Emmanuel Macron byl redaktory 

pasován na jasného vítěze už několik týdnů před volbami.  

 

4.6. Umístění článku v rubrikách novin 
 

MF Dnes i Právo mají každé vydání svých novin rozdělené do rubrik podle 

obsahového zaměření.  

V MF Dnes titulní strana vždy obsahuje nejvýznamnější zprávy daného dne 

z domova i ze světa. Od druhé strany začínají Zprávy z domova, které zabírají 

většinou čtyři až pět stran. Následuje rubrika Ze světa, ta nejčastěji zabírá max. 

dvě strany. Poté následuje Ekonomika, taktéž většinou dvě strany, poté 

jednostránkové rubriky Názory, Rozhovor, Kultura, lokální zpravodajství a na 

závěr rubrika Sport, která zabírá dvě nebo tři strany.  

V Právu titulní strana opět obsahuje nejdůležitější události z domova i ze světa. 

Další rubrika zpravodajství je věnována domácím zprávám a zabírá většinou čtyři 

strany. Poté následuje většinou jednostránková publicistika a ta obsahuje mix 

domácích a zahraničních publicistických příspěvků. Následují rubriky Zdraví, a 

Ze zahraničí, většinou na dvě až tři strany. Na tu navazují dvě krátké rubriky 

Cestujeme a Trhy a ekonomika a poslední je mnohdy i čtyřstránkový Sport.  

Z grafů znázorněných níže je jasně patrné, kde byly články s francouzskou volbou 

umístěny nejčastěji. I v tomto případě lze nalézt mezi oběma médii rozdíly 

v umístění článků. Není překvapením, že zahraniční téma je zpracované v části 

novin, které je určeno pro zahraniční příspěvky. V deníku Právo 65 % všech 

článků bylo zveřejněno v rubrice Ze zahraničí, kdežto v MF Dnes se nacházelo 

v rubrice Ze světa pouze 43 % všech článků. V těchto zahraničních rubrikách se 

téměř výhradně uvádějí zpravodajské články, znamená to tedy, že deník Právo 

celkově uvedl více zpravodajských článků než MF Dnes. V publicistických 

článcích je statistika přibližně vyrovnaná. Na první pohled zaujme počet článků 

na titulní straně novin. Je to jediná ze sledovaných statistik, kde jsem u MF Dnes 

zaznamenal větší výskyt než v případě Práva. Ještě kontrastněji působí tato 
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informace při pohledu na celkový počet článků. MF Dnes celkem ve 14 případech 

uvedl zprávu o francouzské prezidentské volbě na titulní straně, Právo jen v 10 

případech.  

Tato statistika naznačuje velkou převahu zpravodajských článků v deníků Právo, 

ale i fakt, že deník MF Dnes důležité zprávy z Francie neváhal na rozdíl od Práva 

otisknout na titulní straně deníku.  

Graf č. 5 – umístění článků v rubrikách MF Dnes, N = 97 

 

Graf č. 6  – umístění článků v rubrikách Práva, N = 170 

 

Zdroj: vlastní grafy 
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5. ZÁVĚR 
 

V předkládané bakalářské práci jsem analyzoval způsob informování dvou 

českých deníků MF Dnes a Právo o francouzské prezidentské volbě v roce 2017, 

a to v rámci vymezeného pětiměsíčního období. Počátek zkoumaného období byl 

stanoven na 1. ledna 2017, konec pak na 31. května 2017. První kolo voleb ve 

Francii se uskutečnilo 23. dubna, druhé kolo 7. května. Většina sledovaného 

období tedy spadá do doby před prvním i druhým kolem volby prezidenta. 

Prezidentem se stal se ziskem 66,1 % hlasů ve druhém kolem centrista Emmanuel 

Macron. Do druhého kola s ním postoupila kandidátka, která byla francouzské i 

světové veřejnosti dobře známá, zejména svými radiálními postoji vůči Evropské 

unii a přistěhovalcům. Byla to Marine Le Penová, předsedkyně francouzské 

Národní fronty. Málokdy v historii francouzské prezidentské volby se potkali dva 

tak odlišní kandidáti.  

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat, jakým způsobem deníky MF Dnes 

a Právo o francouzské volbě informovaly a jakou prioritu tomuto tématu 

přisoudily. Hlavním výstupem mojí práce je komparace přístupů obou deníků za 

pomoci kvantitativní obsahové analýzy. 

Pomocí čtyři klíčových slov jsem ve zvoleném období vybral všechny články 

z MF Dnes a Práva, které se jakýmkoliv způsobem týkaly francouzské 

prezidentské volby nebo jednotlivých kandidátů.  Po důkladné selekci a očištění 

od opakujících se článků, jsem získal vzorek 97 článků z MF Dnes a 170 článků 

z deníku Právo. Tento číselný údaj je prvním výstupem mojí práce, neboť jsem 

primárně na téma nahlížel z kvantitativního pohledu. Deník Právo věnoval 

francouzské prezidentské volbě větší prostor, než tomu bylo v případě MF Dnes. 

Nejvíce zkoumaných zpráv pocházelo z dubna a května 2017, největší 

koncentraci zpráv jsem pak u obou deníků zaznamenal v rozmezí tři dní před a po 

volbách v rámci prvního a druhého kola. Z pohledu koncentrace článků 

v jednotlivých měsících jsem zaznamenal mezi oběma deníky největší rozdíl 

v dubnu s poměrem počtu článků 45:23 ve prospěch deníku Právo. Ten se v této 

době věnoval francouzské otázce mnohem více než MF Dnes, hlavně v oblasti 

publicistických příspěvků z období po zveřejnění výsledků prvního kola volby. 

Z celkového počtu 97 článků v MF Dnes bylo 43 zveřejněno v měsíci květnu. Ten 

byl jediný měsícem, kdy se počet příspěvků v deník MF Dnes nejvíce přiblížil 



34 
 

deníku Právo (48:43 z pohledu Práva).  Zajímavé výsledky vzešly z analýzy, která 

zkoumala rozložení článků v rubrikách novin. Ač byl celkový počet zpráv vyšší 

u deníku Právo, které otisklo výrazně více zpravodajských článků v zahraniční 

rubrice novin (111:42), deník MF Dnes otiskl o čtyři články více na titulní straně 

novin. Poměr počtu článků na titulní straně byl 14:10 ve prospěch deníku MF 

Dnes, který se nezdráhal francouzské téma zařadit mezi nejdůležitější události dne 

na titulní stránku. Deník Právo informoval o dění ve Francii častěji, ale své články 

ponechal v rubrikách „Ze zahraničí“ a kromě několika horkých zpráv o výsledcích 

voleb, se francouzské téma na jeho první stranu nedostalo. 

Největší rozdíl ve způsobu informování o francouzské prezidentské volbě vidím 

ve výběru tematických rámců. Deník Právo zvolil cestu individuálního 

zpravodajství o jednotlivých kandidátech a v 25 případech věnoval své články 

neúspěšnému kandidátovi z prvního kola F. Fillonovi. MF Dnes tomuto 

kandidátovi věnoval pouze jeden článek, ve kterém zmínil Fillonovu kauzu 

s fiktivním zaměstnáváním svých příbuzných. Při zkoumání způsobu informování 

o pravicovém kandidátovi F. Fillonovi z analýzy vyplynuly dva extrémní případy, 

MF Dnes neinformoval o kauze téměř vůbec, deník Právo naopak věnoval tomuto 

kandidátovi velký prostor. Tato situace by mohla mít spojitost s politickou 

orientací deníků, MF Dnes je považovaný za pravicově orientovaný deník, Právo 

naopak za levicový. 

V celkovém počtu byla nejmedializovanější osobou v denících Marine Le 

Penová.  V poměru k celkovému počtu zveřejnily deníky podobné množství 

článků, zprávy v MF Dnes vyznívaly negativněji k osobě kandidátky Národní 

fronty než články v deníku Právo. V článcích o M. Le Penové jsem zaznamenal 

negativní konotace v obou denících, více ze strany MF Dnes. V případě Emanuela 

Macrona tomu bylo naopak a z článků byl patrný pozitivní nádech. Autoři článků 

v obou denících zobrazovali Macrona jako milujícího manžela a nezkaženého 

kandidáta. Už několik týdnů před volbami samotnými ho pasovali na jistého 

vítěze.  

Tato práce měla porovnat oba deníky z pohledu jejich přístupu k francouzské 

prezidentské volbě. V deníku Právo v tomto ohledu bylo zveřejněno větší 

množství článků (170:97), než v případě MF Dnes. Ten zase častěji zveřejňoval 

důležité události z Francie na své titulní stránce. Deník Právo měl články 

zaměřené více individuálně, zejména v případě Francoise Fillona. Méně se pak 

novináři z Práva zabývali všeobecnými tématy spojenými s prezidentskou volbou. 

Marine Le Penová byla nejvíce popisovanou osobou a v obou denících se jí týkalo 
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největší množství článků. MF Dnes informoval o její osobě negativněji než deník 

Právo. V osobě Emmanuela Macrona vidím v obou denících největší shodu 

v počtu článků i jejich vyznění.  
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Naštvaná a rozdělená Francie, 25.4.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 10 ~ Názory, Petr 

Robejšek  
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Co dál? Macron vs. Le Penová, 25.4.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 08 ~ Ze světa, Jana 

Šafaříková  

Lekce z voleb ve Francii: Zapomeňte na staré časy, 25.4.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 01 

~ Titulní strana , Tomáš Lébr  

Vítězové: Macron a Le Penová, 24.4.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 01 ~ Titulní strana, 

Ladislav Kryzánek  

Vítězové: Macron a Le Penová, 24.4.2017 Mladá fronta DNES ~ str. 01 ~ Titulní strana, 

Ladislav Kryzánek  

Odhady: Macron v čele voleb , 24.4.2017 Mladá fronta DNES ~ str. 01 ~ Titulní 

strana, Ladislav Kryzánek  

Proč Francouzi předvedli tak infarktovou volbu, 24.4.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 08 ~ 

Ze světa, Ladislav Kryzánek  

Proč Francouzi předvedli tak infarktovou volbu, 24.4.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 08 ~ 

Ze světa, Ladislav Kryzánek  

Francouzské prezidentské volby ve stínu teroru, 22.4.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 

01 ~ Titulní strana , Milan Vodička  

Francouzské volby ve stínu teroru, 22.4.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 01 ~ Titulní 

strana, Milan Vodička  

Špatný vtip pro EU? Mélenchon a Le Penová, 22.4.2017, Mladá fronta DNES, ~ str. 06 ~ Ze 

světa  

„Můžeme se dočkat překvapení“, 22.4.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 07 ~ Ze světa, Milan 

Rokos  

Le Penová Brusel děsí, Macron ho fascinuje, 21.4.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 08 ~ Ze 

světa, (ČTK, AFP)  

Francouzi volí prezidenta. Rozhodnou se cestou k urnám, 21.4.2017, Mladá fronta DNES 

~ str. 01 ~ Titulní strana, Jana Šafaříková  

Francouzská ruleta, 21.4.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 10 ~ Názory, Jana Šafaříková 

Francie míří k volbám, 21.4.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 08 ~ Ze světa  

„Marianne a Jean“ budou váhat až do poslední chvíle, 21.4.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 

08 ~ Ze světa, Jana Šafaříková  

Koruna usnula. Její kurz se znovu blíží k 27 Kč za euro, 20.4.2017, Mladá fronta DNES ~ 

str. 06 ~ Ekonomika, Martin Petříček  

Zmařen útok teroristů před volbou prezidenta, 19.4.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 06 ~ 

Ze světa, (ČTK)  

Věštba ze Sudet: Zeman zůstane prezidentem, 15.4.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 12 ~ 

Názory, Jan Stránský  
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Dodavatelé elektřiny končí, jiní jedou na hraně, 30.3.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 06 ~ 

Ekonomika, Martin Petříček  

Unie: Už žádné zákazy žárovek, chceme přežít, 27.3.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 07 ~ 

Ze světa, Luboš Palata  

Le Penovou uvítali v Kremlu, 25.3.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 05 ~ Ze světa, (ČTK)

  

První TV debata: Le Penová až druhá, 22.3.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 01 ~ Titulní 

strana, Jana Šafaříková  

Prokuratuře v Paříži hrozil anonym bombou,21.3.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 08 ~ Ze 

světa (ČTK)  

Francie: teror před volbou prezidenta, 20.3.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 06 ~ Ze světa,

 (ash)  

Džin už se do lahve nevrátí, 17.3.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 10 ~ Názory, Vojtěch Varyš

  

Nizozemský premiér našel recept na extremisty, 17.3.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 01 ~ 

Titulní strana , Luboš Palata  

„Bojím se, že výhra Le Penové přinese do Evropy válku“, 14.3.2017 Mladá fronta DNES 

~ str. 08 ~ Ze světa, Jana Šafaříková  

Kreml loví spřízněné strany na Západě, teď uspěl i v Itálii, 10.3.2017, Mladá fronta DNES 

~ str. 05 ~ Ze světa, Tomáš Lébr  

Juppé nespasí francouzskou pravici, 7.3.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 06 ~ Ze světa, 

(ČTK)  

Zemanovo přicházení, 3.3.2017 Mladá fronta DNES ~ str. 14 ~ Kraj Karlovarský , Petr 

Toman, Jitka Dolanská  

Dívčí, pardon, dámská válka o Francii, 24.2.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 07 ~ Ze světa, 

Jana Šafaříková  

Volby jako zábavní průmysl, 23.2.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 11 ~ Názory, Vojtěch 

Varyš  

Pořádek musí být: Le Penová chce „vzkřísit“ Francii, 11.2.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 

06 ~ Ze světa, Jana Šafaříková  

Bezejmenní , 11.2.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 03 ~ Z domova, Jakub Pokorný  

Macron, nová hvězda na nebi Francie, 7.2.2017 Mladá fronta DNES ~ str. 07 ~ Ze světa, 

Jana Šafaříková  
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Françoise Fillona může zničit odkloněný milion , 2.2.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 05 ~ 

Ze světa, Jana Šafaříková  

Ve Francii není nic nemožné, 31.1.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 12 ~ Názory, Josef Brož

  

Marné snění o lepší Evropě, 28.1.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 12 ~ Názory, Vojtěch Varyš

  

Do druhého kola primárek levice jdou Valls a Hamon, 24.1.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 

07 ~ Ze světa, (ČTK)  

Levicoví voliči vybírali kandidáty na prezidenta,  23.1.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 06 ~ 

Ze světa, (ČTK)  

Konec snění o globalizaci, 7.1.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 13 ~ Názory, Marek Loužek

  

Co čeká svět v roce 2017, 3.1.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 06 ~ Ze světa  

  

Sedmičkový rok? Žádáme klid a nudu, 2.1.2017, Mladá fronta DNES ~ str. 09 ~ Názory, 

Miroslav Korecký  

 

 

 

Hlavní články z deníku Právo, stažené z http://knihovna.fsv.cuni.cz/el-inf-

zdroje/newton-media-search, 31. 3. 2018: 

 

Macron a Putin hledali shodu ve Versailles, 30.5.2017, Právo, str.15 ~ Ze zahraničí, (nek, 

DPA, ČTK)  

Francie: Kvůli Le Penové zatajili vraha-antisemitu, 24.5.2017, Právo ~ str. 13 ~ Ze 

zahraničí, (rm)  

K čemu je dobrá levice, 22.5.2017 Právo ~ str. 06 ~ Publicistika, Jan Keller Le Penová 

vytáhla do boje o parlament, 20.5.2017 Právo ~ str. 15 ~ Ze zahraničí(Novinky.cz)  

Trump na prvním zahraničním turné, 20.5.2017 Právo ~ str. 14 ~ Ze zahraničí, (doh, CNN, 

BBC, ČTK)  

Francouzskou diplomacii povede Jean-Yves Le Drian, 18.5.2017 Právo ~ str. 09 ~ Ze 

zahraničí, (nek, DPA, ČTK)  

http://knihovna.fsv.cuni.cz/el-inf-zdroje/newton-media-search
http://knihovna.fsv.cuni.cz/el-inf-zdroje/newton-media-search
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Koruna se dostala na nejsilnější pozici od listopadu 2013, 16.5.2017, Právo ~ str. 15 ~ 

Trhy & ekonomika  

Francouzskou vládu sestavuje Philippe, 16.5.2017 Právo ~ str. 13 ~ Ze zahraničí

  

   

Silné pravomoci dělají z hlavy státu „republikánského monarchu“, 15.5.2017 Právo 

~ str. 11 ~ Ze zahraničí  

Palác, který poznal markýzu de Pompadour a Napoleona, 15.5.2017, Právo ~ str. 11 ~ Ze 

zahraničí  

Macron se ujal úřadu v čele Francie, 15.5.2017 Právo ~ str. 11 ~ Ze zahraničí (ČTK, 

BBC,)  

Revoluce miliardářů, 13.5.2017 Právo ~ str. 06 ~ Publicistika, Jan Keller  

Pokušení populismu, 11.5.2017 Právo ~ str. 03 ~ Příloha – Salon, Jiří Přibáň  

Touha po něčem novém,10.5.2017 Právo ~ str. 06 ~ Publicistika, Lukáš Jelínek  

Macronův úkol č. 1: najít premiéra ,10.5.2017 Právo ~ str. 17 ~ Ze zahraničí, 

(nek, DPA)  

Francie bude mít „americkou“ první dámu, 10.5.2017 Právo ~ str. 17 ~ Ze zahraničí

  

Úleva po Francii? Může být dočasná, 9.5.2017 Právo ~ str. 06 ~ Publicistika, Miloš 

Balabán  

„Mozart“ se vrací. V paláci hlavy státu to totiž dobře zná, 9.5.2017, Právo ~ str. 09 ~ Ze 

zahraničí  

Macron novým prezidentem Francie, 9.5.2017 Právo ~ str. 01 ~ Titulní strana, (DPA, 

ČTK)  

Usměvavý fešák. A umí být „v roli“ , 9.5.2017 Právo ~ str. 06 ~ Publicistika, Jan 

Eichler  

Plejáda hlav V. republiky – od jejího zakladatele po nočního záletníka, 6.5.2017 Právo 

~ str. 17 ~ Ze zahraničí  

Paříž řeší spíš volby, hokej v utajení, 6.5.2017 Právo ~ str. 24 ~ Sport  

    

Macron a Le Penová si krákali vlasy, 5.5.2017 Právo ~ str. 08 ~ Ze zahraničí, ( DPA, 

ČTK)  
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Hollande odchází zneuznán. I když, 4.5.2017 Právo ~ str. 11 ~ Ze zahraničí, Jan Eichler

  

Poněkud vyschlé koryto tekutého hněvu,  3.5.2017 Právo ~ str. 07 ~ Publicistika, Jiří 

Pehe  

Prvomájové protesty v Istanbulu rozehnány slzným plynem, 2.5.2017, Právo ~ str. 09 ~ 

Ze zahraničí, (ama, ČTK)  

LE PENOVÁ MEZI DĚLNÍKY, 27.4.2017 Právo ~ str. 01 ~ Titulní strana  

Možná to ještě musí vyhnít, 27.4.2017 Právo ~ str. 06 ~ Publicistika, Michal Mocek

  

Le Penová není outsider. Macron se zapotí, 27.4.2017 Právo ~ str. 16 ~ Ze zahraničí, 

František Mrázek  

Kdo všechno ve Francii prohrál, 27.4.2017 Právo ~ str. 07 ~ Publicistika, Jan Eichler

  

Europoslanci zahájili zrušení imunity šéfce FN, 27.4.2017 Právo ~ str. 15 ~ Ze 

zahraničí , (ČTK)  

Macron a Le Penová se málem potkali, 27.4.2017 Právo ~ str. 15 ~ Ze zahraničí, 

(nek, DPA, ČTK)  

Macronův štáb prý napadli hackeři napojení na Rusko, 26.4.2017, Právo ~ str. 16 ~ Ze 

zahraničí, (nek, ČTK, DPA)  

Francouzi v Česku by šéfku FN do finále nepustili, 25.4.2017 Právo ~ str. 14 ~ Ze 

zahraničí  

Sobotka doufá, že vyhraje centrista , 25.4.2017 Právo ~ str. 14 ~ Ze zahraničí, 

(ČTK,zr)  

Jak blízko jsme Francii , 25.4.2017 Právo ~ str. 06 ~ Publicistika, Jan Keller  

Macron to prý s vítězoslávou přehání, 25.4.2017 Právo ~ str. 14 ~ Ze zahraničí, (nek, DPA, 

ČTK)  

V Paříži zas hořela auta a řinčely výkladní skříně, 25.4.2017 Právo ~ str. 14 ~ Ze 

zahraničí, (nek, ČTK, DPA)  

Macron to má na dosah, ale…, 25.4.2017 Právo ~ str. 06 ~ Publicistika, Jaroslav Zbožínek

  

Druhé kolo bude podle tisku fakticky plebiscitem o Unii, 25.4.2017, Právo ~ str. 14 ~ Ze 

zahraničí, (brw, BBC, ČTK)  
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Protesty ve Francouzské Guyaně utišily miliardy, 24.4.2017 Právo ~ str. 10 ~ Ze 

zahraničí   

Švýcarská centrální banka je připravena k intervenci, 24.4.2017 Právo ~ str. 10 ~ Ze 

zahraničí, (nek, ČTK, DPA)  

Odlišné světy, 24.4.2017 Právo ~ str. 06 ~ Publicistika, Jan Keller  

Podezřelý muž s nožem vyvolal paniku na pařížském nádraží, 24.4.2017, Právo ~ str. 10 ~ 

Ze zahraničí, (nek, DPA, ČTK)  

Do finále Macron a Le Penová, 24.4.2017, Právo ~ str. 01 ~ Titulní strana , (nek, DPA, 

BBC, ČTK)  

Incident ovlivní volby, prohlásil Trump. Tisk si myslí totéž, 22.4.2017, Právo ~ str. 15 ~ 

Ze zahraničí  

V autě teroristy z Paříže se našly zbraně a korán, 22.4.2017 Právo ~ str. 01 ~ Titulní 

strana, (DPA, ČTK)  

Policisté jako lovná zvěř, 22.4.2017 Právo ~ str. 06 ~ Publicistika, Jan Eichler  

Mélenchon chce bořit „monarchii“, 22.4.2017 Právo ~ str. 16 ~ Ze zahraničí  

Střelec v Paříži na Champs-Élysées zabil policistu, 21.4.2017 Právo ~ str. 01 ~ Titulní 

strana, (ČTK, DPA, mcm)  

Prezidentská předvolební Francie: hodně nejistot, 19.4.2017 Právo ~ str. 12 ~ Ze 

zahraničí, (DPA, BBC)  

Pozdní prozření, 13.4.2017 Právo ~ str. 06 ~ Publicistika, Miloš Balabán  

Nejen britský hlavolam , 7.4.2017 Právo ~ str. 07 ~ Publicistika, Miloš Balabán

  

Macron a Le Penová mají nyní stejné šance, 7.4.2017 Právo ~ str. 16 ~ Ze zahraničí

   

Macron se tvrdě opřel do Le Penové, 6.4.2017 Právo ~ str. 15 ~ Ze zahraničí, (ČTK, 

DPA, mcm)  

Francouzi si lámou hlavu, koho volit, 4.4.2017 Právo ~ str. 14 ~ Ze zahraničí, Jan Eichler

  

Soudci vyšetřují už i Fillonovou, 30.3.2017, Právo ~ str. 16 ~ Ze zahraničí, (ČTK,ama)

  

Putin přijal v Kremlu Le Penovou, 25.3.2017 Právo ~ str. 17 ~ Ze zahraničí, (brw, BBC, 

ČTK)  
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Ve stínu teroru, 24.3.2017 Právo ~ str. 06 ~ Publicistika, Miloš Balabán  

Tisk: Fillon možná falšoval dokumenty, aby se kryl, 23.3.2017 Právo ~ str. 16 ~ Ze 

zahraničí, (DPA)  

FOTO, 22.3.2017 Právo ~ str. 01 ~ Titulní strana  

Francie: TV souboj prezidentských adeptů vyhrál Macron, 22.3.2017, Právo ~ str. 13 ~ 

Ze zahraničí, (ČTK, DPA, mcm)  

Jaké východisko se rýsuje ve Francii, 22.3.2017 Právo ~ str. 14 ~ Ze zahraničí, František 

Mrázek  

Ankaru rozezlila kurdská demonstrace ve Frankfurtu, 21.3.2017 Právo ~ str. 12 ~ Ze 

zahraničí, (brw, BBC, DPA, ČTK)  

FBI: Důkazy odposlechu Trumpa nejsou, 21.3.2017 Právo ~ str. 12 ~ Ze zahraničí, 

(doh, CNN, ČTK)  

Orly zažilo drama. Terorista zastřelen, 20.3.2017 Právo ~ str. 10 ~ Ze zahraničí, 

(ama, ČTK, BBC)  

Justice už obvinila Fillona ze zpronevěry, 16.3.2017 Právo ~ str. 18 ~ Ze zahraničí

  

Fillona dostihl i šatníkový problém: luxusní obleky bral jako „dary od přátel, 14.3.2017

 Právo ~ str. 13 ~ Ze zahraničí, (ČTK, DPA, ama)  

Čekání na Paříž, 9.3.2017, Právo ~ str. 07 ~ Publicistika, Miloš Balabán  

Fillon označil svá nová obvinění za pokus o „destabilizaci politiky“, 9.3.2017, Právo ~ str. 

16 ~ Ze zahraničí  

Fillon čelí dalšímu finančnímu obvinění, 8.3.2017, Právo ~ str. 16 ~ Ze zahraničí,(ČTK)

  

Juppé do klání nechce. Fillona cupuje, 7.3.2017 Právo ~ str. 13 ~ Ze zahraničí, (brw, BBC, 

ČTK)  

Odváděla jsem skutečnou práci, tvrdí Fillonova žena, 6.3.2017 Právo ~ str. 10 ~ Ze 

zahraničí, (nek, ČTK, DPA)  

Fillonova kauza – jen kapka v moři, 6.3.2017 Právo ~ str. 12 ~ Ze zahraničí, František 

Mrázek  

Fillona opustil tiskový mluvčí , 4.3.2017 Právo ~ str. 09 ~ Ze zahraničí, (nek, DPA)

  

Macron znovu dostal vejcem, 3.3.2017 Právo ~ str. 13 ~ Ze zahraničí  
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Europoslanci vzali Le Penové imunitu kvůli videu, 3.3.2017,Právo ~ str. 13 ~ Ze zahraničí

 , (nek, DPA, BBC)  

Macron má hlas vlivného centristy, 25.2.2017, Právo ~ str. 10 ~ Ze zahraničí  

Exšéf Ku-klux-klanu podpořil Le Penovou, 24.2.2017 Právo ~ str. 12 ~ Ze zahraničí, 

(ČTK)  

Obliba Le Penové roste, 22.2.2017 Právo ~ str. 12 ~ Ze zahraničí, (ČTK, DPA)  

Fillon nezruší kampaň ani kvůli stíhání, 18.2.2017 Právo ~ str. 16 ~ Ze zahraničí

  

Aféra už zasáhla i Fillonova mluvčího, 16.2.2017 Právo ~ str. 17 ~ Ze zahraničí, (nek, DPA)

  

Macronovo hnutí obvinilo Rusko z vměšování do volební kampaně, 15.2.2017, Právo 

~ str. 12 ~ Ze zahraničí  

Rok zázraků a tři krize, 14.2.2017 Právo ~ str. 06 ~ Publicistika, Miloš Balabán  

Tisk: Fillonova kauza míří k soudu,13.2.2017 Právo ~ str. 11 ~ Ze zahraničí, (ČTK)

  

Macronovy šance favorita letí vzhůru, 11.2.2017, Právo ~ str. 16 ~ Ze zahraničí, Jaroslav 

Zbožínek  

Fillon je navzdory omluvě pod palbou nových odhalení, 9.2.2017 Právo ~ str. 15 ~ Ze 

zahraničí, (nek, ČTK, DPA)  

Sarkozyho čeká soud kvůli financím, 8.2.2017 Právo ~ str. 17 ~ Ze zahraničí (DPA, BBC)

  

Hologram místo živého politika. Na mladší voliče dobrý trik, 7.2.2017, Právo ~ str. 02 ~ 

Zpravodajství , Jan Martinek, Karolina Brožová  

Fillon se sice omluvil, volební kampaň ale neodpískal, 7.2.2017 Právo ~ str. 13 ~ Ze 

zahraničí  

Sílu Le Penové napájí krize v zemi, 7.2.2017 Právo ~ str. 14 ~ Ze zahraničí, František 

Mrázek  

Fillonovy šance hasnou, přibyla obvinění, 6.2.2017 Právo ~ str. 10 ~ Ze zahraničí, 

(nek, DPA, ČTK)  

Šéfka ultranacionalistů slibuje plebiscit o frexitu, 4.2.2017 Právo ~ str. 17 ~ Ze 

zahraničí , (nek, DPA)  

France 2 hlásí důkaz proti Fillonovi, 3.2.2017 Právo ~ str. 13 ~ Ze zahraničí, (ČTK, 

BBC)  
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Fillon se propadá, favoritem je Macron, 2.2.2017 Právo ~ str. 14 ~ Ze zahraničí

  

Fillon má další problém s kontem, 31.1.2017 Právo ~ str. 12 ~ Ze zahraničí  

   

 

Proč jsou francouzští socialisté v krizi, 30.1.2017 Právo ~ str. 12 ~ Ze zahraničí, František 

Mrázek  

Fillonův skandál mohutní, přehlušil primárky socialistů, 30.1.2017, Právo ~ str. 10 ~ Ze 

zahraničí, (rm, ČTK)  

USA–Rusko: tání začalo, 30.1.2017 Právo ~ str. 01 ~ Titulní strana, (rm, ČTK)  

Primárky francouzských socialistů míří zítra do finále, 28.1.2017 Právo ~ str. 11 ~ Ze 

zahraničí, (nek, DPA)  

Fillon hasí obří skandál kolem pracovního angažmá manželky, 26.1.2017, Právo ~ str. 15 

~ Ze zahraničí, (ČTK, brw)  

Fillon: Protiruské sankce nefungují , 24.1.2017 Právo ~ str. 13 ~ Ze zahraničí, 

(Novinky.cz, ČTK)  

Nedělní finále primárek socialistů rozhodne dilema: Hamon, nebo Valls, 24.1.2017 Právo 

~ str. 14 ~ Ze zahraničí  

Bilance Hollandovy vlády: krajina po bitvě, 17.1.2017 Právo ~ str. 14 ~ Ze zahraničí, 

František Mrázek  

Rok pravdy, 16.1.2017 Právo ~ str. 06 ~ Publicistika,  Jan Keller  

Steinbachová jde kvůli migraci z CDU, 16.1.2017 Právo ~ str. 11 ~ Ze zahraničí, 

(nek, DPA, ČTK)  

Brousek,14.1.2017 Právo ~ str. 06 ~ Publicistika, Jan Keller  

Le Penová: Ruská anexe Krymu byla legální, 5.1.2017 Právo ~ str. 16 ~ Ze zahraničí

  

Naplní se tuniské šance, nebo ztroskotají, 4.1.2017 Právo ~ str. 14 ~ Ze zahraničí, Jan 

Kondrys  

Rada nad zlato, 3.1.2017 Právo ~ str. 06 ~ Publicistika, Jan Keller  
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Právo 

Charakteristika tématu práce (max. 10 řádek): 

Pomocí kvantitativní obsahové analýzy sem zpracoval otázku, jakým způsobem české deníky 

MF Dnes a Právo informovaly o francouzské prezidentské volbě 2017. Pomocí klíčových slov 

jsem vybral soubor článků, které se od 1. ledna do 31. 5. zabývaly otázkou francouzské 

prezidentské volby, články jsem čerpal se serveru Newton media. V pracovní části jsem je pak 

rozdělil do 6 souborů podle data výskytu, umístění v rubrikách, tématických rámců, podle 

důležitosti tématu v článku a podle počtu článků se jménem kandidáta v titulku. Každou část 

souboru jsem komentoval a hlavní výstupy jsme pak shrnul v Závěru.   

Zdůvodnění úprav a změn tématu od zadání projektu do odevzdání práce (max. 10 řádek): 

Stejné téma jako při zadání projektu, úprava zdrojů, změna kostry práce a rozdělení na 

teoretickou, metodologickou a analytickou část  

Struktura práce (hlavní kapitoly obsahu): 

Úvod 

Teoretická část (Masová média, Tištěná média, Role médií ve volebním boji, Objektivita a 

nestrannost, Postavení deníků MF Dnes a Právo na současném trhu tištěných médií, 

Představení deníku MF Dnes, Představení deníku Právo, Role prezidenta ve Franci, Volební 

systém prezidentských voleb ve Francii, Prezidentská volba 2017, hlavní události, výsledky, 

Harmonogram prezidenta po nástupu do funkce, Výsledky prvního a druhého kola volby 
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Metodologická část (Kvantitativní obsahová analýza, Definování základního souboru 

jednotek, Konstrukce vzorku) 

Analytická část (Rozbor celkové množství článků, První a poslední výskyt článku s klíčovým 

jménem kandidáta, Důležitost tématu v článku, Jména kandidátů v titulku článku, Rozbor 

tematických rámců, Francois Fillon, Marine Le Penová, Osoba Emmanuela Macrona,  

Umístění článku v rubrikách novin)  

Závěr 

Prameny a literatura (výběrová bibliografie, max. 30 hlavních titulů):  

 

Burton Graeme, Jan Jirák, Úvod do studia médií, Praha, 2001 

Hallin Daniel C., Paolo Mancini, Systémy médií v postmoderním světě, Praha, 2008,  

Jirák Jan, Barbara Köpllová, Masová média, Praha, 2015,  



Kunczik Michael, Základy masové komunikace, překlad Š. Kudrnáčová, Praha, 1995 

McQuail Denis, Žurnalistika a společnost, Praha 2016 

McQuail Denis, Úvod do teorie masové komunikace, překlad H. Loupová, Praha, 2009 

Osvaldová Barbara a kolektiv, Zpravodajství v médiích, Praha, 2011 

Perottino Michel, Francouzský politický systém, Praha, 2005 

Reifová Irena a kolektiv, Slovník Mediální komunikace, Praha, 2004 

Schulz Winfried, et al., eds., Analýza obsahu mediálních sdělení, Praha, 2004 

Sedláková Renáta, Výzkum médií – Nejužívanější metody a techniky, Praha, 2014 

Trampota Tomáš, Zpravodajství, Praha, 2006 

Urban Lukáš, Josef Dubský, Karol Murdza, Masová komunikace a veřejné mínění, 2011 
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