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Anotace
Diplomová práce se zabývá kauzou nevyznamenání Jiřího Bradyho, která proběhla na podzim
roku 2016 a stala se předmětem enormního zájmu tuzemských médií. Vyvolala také vlnu
protestů mezi známými osobnostmi i občany České republiky a rozdělila tak společnost. Jádrem
sporu přitom bylo prohlášení Daniela Hermana, tehdejšího ministra kultury České republiky a
také synovce Jiřího Bradyho, že prezident Miloš Zeman neudělil slíbené státní vyznamenání
(Řád T. G. M.) Jiřímu Bradymu proto, že se on, jako ministr kultury, setkal s tibetským
duchovním dalajlámou. Hrad takovou interpretaci ministra odmítl. Diplomová práce Kauza
„Brady“ ve zpravodajství České televize a TV Nova zevrubně představuje problematiku kauzy
„Brady“ a pojednává o výsledcích obsahové analýzy hlavních zpravodajských relací obou
televizí: Události a Televizní noviny. Analýza se zaměřuje na postavení kauzy ve zpravodajské
agendě obou pořadů. Dále se zaměřuje na posouzení objektivity, věcnosti a neutrality vyjádření
i tendenci obou redakcí k používání narativních prostředků ve zprávách, o kterých v souvislosti
s kauzou referují. Předpokladem přitom bylo, že pokud se v rámci analýzy projeví
neobjektivita, chybějící neutralita nebo stranění jedné či druhé straně sporu, bude to
pravděpodobně na komerční televizní stanici TV Nova. Výsledky analýzy ale přinesly
překvapivé závěry, neboť tento předpoklad nepotvrdily. Neobjektivní přístup se navzdory
očekávání objevil u veřejnoprávních Událostí.

Annotation
The "Brady affair" took place during autumn 2016 and became the subject of enormous interest
within all Czech media. It also raised a wave of protests among famous personalities and
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ÚVOD
Kauza nevyznamenání Jiřího Bradyho, která proběhla na podzim roku 2016, byla
předmětem enormního zpravodajského zájmu tuzemských médií. V rámci nastolování
agendy se z počáteční politické kauzy celý příběh dostal až do sociální roviny, kde
vyvolal vlnu protestů mezi známými osobnostmi i občany České republiky, a rozdělil tak
společnost. Jádrem sporu přitom bylo prohlášení Daniela Hermana, tehdejšího ministra
kultury České republiky a také synovce Jiřího Bradyho, že prezident Miloš Zeman
neudělil slíbené státní vyznamenání (Řád Tomáše Garrigua Masaryka) Jiřímu Bradymu
proto, že se on, jako ministr kultury, setkal i přes údajná prezidentova varování, s
tibetským duchovním dalajlámou. Hrad takovou interpretaci odmítl.
Zvolené téma bylo vybráno zejména z důvodu velkého dopadu kauzy „Brady“ na
společnost, kterou rozdělila na dva pomyslné tábory, a z důvodu její hojné medializace.
Provedením podrobné analýzy jsem chtěla zjistit, jestli a jak k tomu přispěl mediální
obraz této události. V souvislosti s tématem kauzy „Brady“ byly analyzovány hlavní
zpravodajské relace České televize a TV Nova. Důvodem pro zařazení Událostí a
Televizních novin do analýzy byla zejména jejich vysoká sledovanost, která má největší
potenciální zásah, tudíž potenciální vliv na nastolení agendy ve společnosti.
Předpokladem přitom bylo, že pokud se v rámci analýzy projeví neobjektivita, chybějící
neutralita nebo stranění jedné či druhé straně sporu, bude to pravděpodobně na komerční
televizní stanici TV Nova. Výsledky analýzy ale přinesly překvapivé závěry, neboť tento
předpoklad nepotvrdily. Neobjektivní přístup se navzdory očekávání objevil u
veřejnoprávních Událostí.
Diplomová práce Kauza „Brady“ ve zpravodajství České televize a TV Nova je
rozdělena do čtyř částí (následně rozčleněných do podkapitol). První z nich je část
teoretická, která pojednává o úloze médií ve společnosti, jejich funkcích, souvislosti
s politikou i mediální konstrukci reality, a představuje teoretická východiska související
s tématem této práce. Další část zevrubně popisuje problematiku kauzy „Brady“
přiblížením jejího mediálního příběhu, vývoje i hlavních aktérů. V metodologické části
je pak podrobně vysvětlen odklon od tezí, je popsána metodika analýzy a představen je i
předpokládaný cíl práce. Analytická část nabízí kombinovanou kvantitativní i kvalitativní
obsahovou analýzu sledovaného tématu „Brady“ v hlavních zpravodajských relacích
vybraných televizí: Události a Televizní noviny. Analýza se zaměřuje na postavení kauzy
3

ve zpravodajské agendě obou pořadů. Dále se zaměřuje na posouzení objektivity,
věcnosti a neutrality vyjádření i tendenci obou redakcí k používání narativních prvků ve
zprávách, o kterých v souvislosti s kauzou referují. Další část práce nabízí srovnání, které
představuje porovnání společných i odlišných prvků, jež byly v průběhu analýzy
objeveny. Závěrečná část představuje kapitolu o limitech výzkumu a vše shrnující závěr.
Cílem práce je tedy důkladně prozkoumat, popsat a analyzovat, jak byla kauza
„Brady“ ve vybraných médiích zobrazována i jak k ní samotná média přistupovala. Jejím
záměrem je též zhodnocení rozsahu mediálních obsahů, výskytu a důležitosti sdělení, i
hlubšího významu zkoumaného materiálu. Dále přináší pohled i na aspekty možného
příklonu těchto médií, jako institucí, k jedné nebo druhé straně sporu, jež byl předmětem
kauzy.
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TEORETICKÁ ČÁST
1.

Úloha médií ve společnosti
Přítomnost médií je nedílnou součástí každé moderní, demokratické společnosti.

Každý den média přinášejí (nové) informace, znalosti, vzdělávají nebo určitým způsobem
formují názory jejich konzumentů. Díky médiím se lze dozvědět, které názory ve
společnosti převažují nebo která témata společností rezonují. Média tedy představují
významný faktor, který hraje roli nejen ve spoluutváření životů jedinců nebo života
skupin, ale i celé společnosti.1
Tážeme-li se po definici pojmu „média“, lze jich v odborné literatuře najít
nespočet. Samotný výraz „médium“ se nachází v různých vědních disciplínách: ve fyzice,
chemii, biologii, výpočetní technice i v teoriích sociální komunikace. Zdánlivě různorodé
obory však „médium“ shodně označují jako „to, co zprostředkovává někomu nějaké
sdělení.“2 Například Lister a kol. pak pojem přibližují konkrétněji v souvislosti se studiem
sociálních věd následovně: „Hovoříme-li o médiích, obvykle máme na mysli
komunikační média a specializované instituce a organizace, v nichž pracují lidé, tzn.
například tisk, rádio, televize nebo vydavatelství. Termín také odkazuje na kulturní a
materiální produkty těchto institucí, jakými jsou různé formy tiskovin, filmy, knihy nebo
vinylové desky.“3
Tradiční média fungují na principu jednostranného přísunu informací, za kterým
stojí skupina profesionálních zaměstnanců daného média. Jedná se o centralizované,
autoritativní a jasně hierarchizované uskupení, které představuje tisk, televize nebo
rozhlas. Média současnosti ale už dogmaticky neznamenají pouze tradiční tisk, televizi
nebo rozhlasové vysílání, objevila se i tzv. nová média (Internet a sociální média). Vznik
zmíněného pojmu se datuje do poloviny dvacátého století.4 V souvislosti s novými médii
není ani tak důležitá doba jejich zrodu, jako spíše podstata jejich vzniku, která nezměnila

1

JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, s. 11. ISBN 807178-697-7
2
JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, s. 16. ISBN 807178-697-7
3
LISTER, Martin. New media: a critical introduction [online]. Vyd. 2. New York, N.Y.: Routledge,
2009, s. 9 [cit. 2018-03-18]. ISBN 02-038-8482-5. Dostupné z: https://goo.gl/4xJTyG
4
LIEVROUW, Leah A. a Sonia LIVINGSTONE, Handbook of new media: social shaping and social
consequences. London, UK: SAGE Publications, 2006, s. 1-14. [online] 2006 [cit. 2018-03-28]. Dostupné
z: http://eprints.lse.ac.uk/21502/1/Introduction_to_the_updated_student_edition_%28LSERO%29.pdf
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jen mediální svět, ale i to, jak lidé komunikují. S nadsázkou by se dalo říct, že hybatelem
nových médií je kdokoliv z nás. Informace jsou dostupnější, zprávy se šíří rychleji i
audiovizuálně. Publikum už není jen pasivním čekatelem na zprávu, naopak může být i
jejím tvůrcem a distributorem. Nová média tak rozšířila počet těch, kdo mohou podávat
osobní svědectví prostřednictvím Internetu. Taková skutečnost proto nemohla zastavit
pokrok, kterým si média za poslední léta musela projít.
Vznik nových médií však neměl za následek definitivní zánik těch starých,
tradičních. Naopak. Jsme svědky transformace (tzv. konvergence) postavení starších
médií k těm novým, čehož si všímá i řada autorů.5 Dalo by se říci, že kvůli rozvoji nových
médií v posledních letech zažívá mediální svět bouřlivější období. Média byla pohlcena
Internetem a naplno se ponořila do digitálního světa. Společně s přívalem informací, které
se na publikum z prostředí Internetu hrne, je mnohem rizikovější důvěřovat informacím,
věřit v kvalitní obsah, rozeznat falešnou zprávu od pravdivé, rozeznat fotomontáž od
skutečné fotografie apod. Například podle McQuaila je nespornou výhodou nových médií
oproti těm klasickým jejich interaktivní potenciál a multimedialita, díky níž je možno
takřka libovolně kombinovat textové i vizuální materiály.6 Tvořit i distribuovat obsah už
může téměř každý uživatel Internetu, což přirozeně vyvolává diskuze nad novinářským
povoláním.

2.

Média a jejich funkce
Ať už hovoříme o tradičních či nových médiích, v obou případech se jedná o

hromadné sdělovací prostředky, tzv. masmédia (popř. masová média). Nechci se zde
zabývat podrobným rozborem obecné teorie masmédií ani jejich funkcemi ve společnosti.
Považuji však za nezbytné alespoň je přiblížit.
Jak už bylo naznačeno, sdělení, která média nabízejí, se týkají všech oblastí
každodenního života společnosti. Zastavme se ale ještě na moment u jejich funkcí vůči
společnosti. Tou patrně nejvýznamnější je funkce informační, díky níž je získávána
většina zpráv o světě, s nímž zpravidla lidé nemají žádnou empirickou zkušenost. Média

5

Např. DIJK, Jan A. G. M. v. The Network Society: Social Aspects of New Media. [online] 2. vydání:
Sage Publications Ltd, s. 5. 2005 [cit. 2018-03-28]. Dostupné z: http://goo.gl/yicqB nebo JENKINS,
Henry. Convergence culture. 1st edition. New York: New York University Press, 2006, s. 6. ISBN 978-08147-4281-5
6
MCQUAIL, Denis. Journalism and society. London: SAGE Publications, 2013, s. 172. ISBN 978-14462-6680-9
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nabízejí informace i ze zahraničí nebo z prostředí mimo náš bezprostřední obzor.7
Vytvářejí tak sdílený obraz světa i pozadí, na kterém lze komunikovat s druhými.8
Sociální funkce médií má za následek přesvědčení společnosti o správných vzorcích
určitého chování i o platnosti norem a hodnot dané kultury. Médii předkládané představy
pak chápeme jako přirozené. Prostřednictvím kulturní funkce jsou naplňovány jak
převládající kulturní vzorce, tak objevování nových směrů v kulturním vývoji
společnosti. Média mají také zábavnou funkci, nabízejí zábavu, rozptýlení i uvolnění a
odpočinutí od seriózních témat. Další funkcí je tzv. funkce získávání (agitování), pomocí
které mají média schopnost mobilizace veřejného mínění.9 Pomocí zajímavých článků a
dobře odvedené (nejen novinářské) práce mohou média přilákat pozornost i k takovým
tématům, která by jinak pro publikum nemusela být zajímavá. I pomocí této funkce pak
může docházet k jistému vlivu na formování názorů společnosti.10 (viz podkapitola 4.4).

3.

Média a politika
Mediální kauza, která je předmětem této práce, by se patrně nikdy neodehrála

v takové síle, kdyby ji nezprostředkovávala média. Nejednalo se přitom „pouze“ o kauzu
na společenské úrovni, ale také – nebo možná především, jak bude dále v práci přiblíženo,
o kauzu na úrovni politické. Nikdy by ji však společnost pravděpodobně nezaznamenala
bez přítomnosti médií, která jí v celém období jejího trvání podrobně reflektovala.
Považuji proto za nezbytné se na moment zastavit také u tzv. politické funkce médií,
kterou v souvislosti s charakterem analýzy této práce pokládám za tu nejdůležitější.
Společnost je denně vystavována velkému množství informací, politické
záležitostí nevyjímaje. Politický systém a společnost totiž musí být propojeny a musí být
schopné vzájemného předávání informací.11 Funkci zprostředkovatele zde plní právě

7

BERGER, Peter a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění.
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 208. [online]. 1999 [cit. 2018-03-18]. Dostupné z:
https://goo.gl/CBDSFQ
8
MACEK, Jakub. Úvod do nových médií. Ostravská univerzita v Ostravě, s. 68. [online] 2011. [cit. 201803-18]. Dostupné z: https://goo.gl/XJfCj4
9
BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2001, s.
142-143. ISBN 80-85947-67-6
10
HURTÍKOVÁ, Hana. Framing televizního zpravodajství a jeho účinek na formování politických
postojů veřejnosti. Případová studie pádu vlády Mirka Topolánka v roce 2009. Vyd. 1. Brno: Centrum
pro studium demokracie a kultury, 2016, s. 13. ISBN 978-80-7325-400-1
11
BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2001, s.
142-143. Studium. ISBN 80-85947-67-6
7 JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, s. 44. ISBN 807178-697-7
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média. Informují o politických aktivitách, politických událostech i politických
rozhodnutích.12 Logicky tedy vyplývá, že média mají kromě jiných i zmíněnou funkci
politickou, neboť politikům umožňují veřejně vyjadřovat své politické názory,
prezentovat se před voliči,13 a tak formovat veřejné mínění nejen o nich samotných, ale i
o společensky relevantních událostech.14
Média politikům v podstatě umožňují se veřejně propagovat a vytvářet tak svůj
mediální obraz. Zároveň však média politické instituce kontrolují. Často se o médiích
hovoří jako o „hlídacím psovi demokracie“ nebo tzv. „čtvrtém stavu“. 15 Aktivní účast
médií v politických sporech není ve společnosti nic neobvyklého, stejně jako zaujímání
různých stanovisek nebo upozorňování na ohrožení demokratického systému.16
Mezi společností a politikou pak vzniká specifický druh komunikace, který je
označován za tzv. komunikaci politickou. Zprostředkovávání politických témat, aktivit i
událostí pomáhá lidem například v rozhodování při volbách. Zároveň však vzniká mylná
iluze, že se příjemci těchto sdělení podílejí na politickém procesu. V procesu medializace
politiky ale nelze hovořit pouze o zprostředkování dějů v politické sféře k příjemcům.17
Je třeba mít na paměti i tu skutečnost, že „politika ztrácí svou autonomii a ve svých
hlavních funkcích se stává na médiích vskutku závislou. Není však určována médii, nýbrž
se v interakci s nimi formuje.“18 Známé politické osobnosti jsou ale cenným lákadlem i
pro samotná média. Pomáhají jim zvyšovat věrohodnost mediálních sdělení a jsou
lákadlem pro větší okruh čtenářů, resp. publika.19

12

JIRÁK, Jan a Blanka Říchová. Politická komunikace a média. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000, s. 7.
ISBN 80-246-0182-6
13
BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2001, s.
135-136. Studium. ISBN 80-85947-67-6
14
HURTÍKOVÁ, Hana. Framing televizního zpravodajství a jeho účinek na formování politických
postojů veřejnosti. Případová studie pádu vlády Mirka Topolánka v roce 2009. Vyd. 1. Brno: Centrum
pro studium demokracie a kultury, 2016, s. 14-16. ISBN 978-80-7325-400-1
15
JIRÁK, Jan a Blanka Říchová. Politická komunikace a média. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000, s. 15.
ISBN 80-246-0182-6
16
JIRÁK, Jan a Blanka Říchová. Politická komunikace a média. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000, s. 6.
ISBN 80-246-0182-6
17
Např. BRYANT, Jennings a Dolf ZILLMANN. Media effects. 2nd ed. Mahwah, N.J.: L. Elbaum
Associates, 2002, s. 217. ISBN 0805838635
18
JIRÁK, Jan a Blanka Říchová. Politická komunikace a média. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000, s. 17.
ISBN 80-246-0182-6
19
BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001, s. 135-136.
Studium. ISBN 80-85947-67-6
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V České republice sleduje a zprostředkovává politické dění většina médií. Celá
řada politické komunikace (např. cílené kampaně, oslovování voličů, komunikace s voliči
apod.) se díky Internetu přesunula do nových médií.20 „Politický a občanský aktivismus
v nových médiích nalezl velmi mocný nástroj sloužící jak organizaci vlastních aktivit, tak
kampaním směřujícím směrem k veřejnosti. Email, diskuzní fóra, internetová telefonie,
databázové služby a online sociální sítě dovolily politickým aktivistům velmi efektivně
překročit rámec lokálního jednání a od 90. let definitivně globalizovat své aktivity. (…)
Nová média dala občanskému sektoru do rukou velmi levný a současně velmi efektivní
komunikační nástroj.“21

4.

Mediální konstrukce reality
Všechny informace, které média společnosti předávají, jsou nějakým způsobem

konstruovány a následně reprezentovány. Mediální reprezentace je způsob, jakým média
uchopují informace skrze znakový systém. Zastavíme-li se u přesnější definice mediální
reprezentace, která pomůže pochopit, jakým způsobem média pracují se skutečnostmi,
zjistíme, že reprezentace je „(…) proces, díky kterému mohou členové každé kultury
používat jazyk (definovaný jako systém využívající znaky, tj. jakýkoliv znakový systém)
k produkování významů. Tato definice v sobě nese důležitý předpoklad, tedy že objekty,
lidé či události, nikdy nemají pevný, finální nebo jediný správný význam.“22
Logicky z výše uvedeného vyplývá, že význam záleží na interpretaci skutečnosti.
Význam interpretované reality však alespoň částečně určuje samo médium, které o ní
referuje. Realita, kterou lze skrze média získat, se podílí na tom, o čem a jak lidé
přemýšlejí, nebo jaké pak šíří vědění ve společnosti. Média jsou v drtivé většině případů
jediným zdrojem informací, které lidé mají. I proto je velmi důležité, jakým způsobem
samotná média informace zpracovávají, popisují a jak je k příjemcům distribuují. Svým
vlastním, subjektivním výběrem totiž mohou novináři snadno podpořit svůj úhel pohledu
nebo pravdivost toho, co píší.23

20

Nová média jsou v této části práce uváděna pro teoretickou úplnost. V rámci analýzy se jimi práce
nezabývá.
21
MACEK, Jakub, 2011. Úvod do nových médií. Ostravská univerzita v Ostravě, s. 68 [online] 2011 [cit.
2018-03-18]. Dostupné z: https://goo.gl/XJfCj4
22
HALL, Stuart, Jessica EVANS a Sean NIXON. Representation. Second edition. Milton Keynes: The
Open University, s. 45, 2013. ISBN 978-1-84920-547-4
23
Tamtéž
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Média modelují vztahy ve společnosti i to, jakým způsobem je na ni nahlíženo.
Důležité je přitom uvědomění, že „média do značné míry konstituují společenskou realitu
a hlavní rysy normality pro potřeby veřejného, sdíleného společenského života, slouží
rovněž jako rozhodující zdroj standardů, modelů a norem.“24 Rozhodují se lidé sami, co
je a není normální? Nebo jim to říkají média? Popis reality prostřednictvím médií pro
společnost znamená určité dogma, realitu, jinými slovy částečně určují „to, co je
normální“. Tato skutečnost je zde zmíněna i z důvodu pozdější analýzy mediální kauzy
nevyznamenání přeživšího holocaustu a sledování toho, jak o kauze referovala jednotlivá
média. Je totiž velmi pravděpodobné, že se na základě výše popsaného bude mediální
obraz zmíněného případu v jednotlivých médiích lišit.25 I proto se zde nabízí pozdější
porovnání výsledků analýzy mezi vybranými médii.

4.1

Objektivita

Bereme-li v potaz, že jsou média pro společnost často jediným zdrojem, ze kterého
získává informace, je nezbytné, aby její občané měli přístup ke spolehlivým zdrojům
informací. Každá liberálně demokratická společnost považuje tuto skutečnost za klíčovou
pro své každodenní fungování. Jedním z nejčastějších normativních požadavků takových
společností je vyváženost, objektivita a nestrannost.26 Pokud by některé mediální výstupy
preferovaly jeden subjekt před druhým, uspokojovaly by pouze stoupence jistých názorů
a pro ostatní příjemce informací by taková sdělení nemusela být přijatelná.27
K objektivitě lze přistupovat dvojím způsobem. Prvním z nich je spíše abstraktní
představa samotných novinářů, kteří předpokládají, že objektivity mohou dosáhnout,
budou-li dodržovat všechny profesní principy, normy a postupy.28 Kritériem
zpravodajské objektivity je relevance, přesnost, spolehlivost (důvěryhodnost zdroje),
základ ve faktech (styl a forma), oddělení faktů od názorů a interpretace, vyváženost a
nestrannost mezi stranami v jakémkoliv sporu, neutralita formulací i prezentace.29

24

MCQUAIL, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, s. 87. ISBN 807178-200-9
25
A to z důvodu že je výsledkem mediální produkce dvou různých institucí, které budu porovnávat.
26
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, s. 143-144. ISBN 80-7367-096-8
27
MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004, s. 68-70. ISBN 80-7178-840-6
28
MCQUAIL, Denis: Žurnalistika a společnost. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2016, s. 116. ISBN 978-80246-3093-9
29
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, s. 145-147. ISBN 80-7367-096-8
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Druhým přístupem je pak spíše skeptický pohled na žurnalistiku. Ten tvrdí, že
objektivity dosáhnout nelze, neboť jde jen o utopistickou představu ideálu žurnalistiky.30
Tuto tezi formuluje např. Reifová, která tvrdí, že objektivita je „dočasná, provizorní,
kontextová a intersubjektivní shoda mezi mediální verzí skutečnosti a verzí jejích svědků
a zdrojů, které o ní poskytly informace.“31

4.2

Lze dosáhnout objektivity?

Objektivita se už z podstaty subjektivního vnímání světa každého jedince jeví jako
něco, k čemu nelze reálně dospět. Konkrétní argumenty, proč objektivity dosáhnout
nelze, zmiňuje např. Denis McQuail následovně: 1) proces výběru zpráv subjektivním
rozhodnutím; 2) při referování o skutečnostech jsou žurnalisté nuceni vynechat některé
informace, což je ale kvůli formátu zpracování zpráv nezbytné; 3) na celý proces
produkce informací působí i další vlivy, které objektivnímu znázornění skutečnosti
zabraňují; 4) a konečně zpochybňuje existenci objektivní reality vůbec.32
I kdyby všichni novináři dodržovali uvedené postupy a normy popsané v předchozí
podkapitole, zůstane objektivita zpravodajství vždy relativní. Prvním krokem, jež vede
k odloučení reality mediální od té extramediální (neboli mimomediální), je samotný
výběr témat, který je následně zpracováván. S vybraným tématem se pak ještě dále
pracuje, což opět formuje jeho objektivitu pod různými (nutnými) vlivy. Pamela
Shoemaker a David Reese33 představili tzv. hierarchický model vlivů obsahující i další
faktory, které kromě selekce a transformace působí na výslednou podobu mediálního
sdělení. Dle uvedeného konceptu je mediální sdělení většinou vytvářeno v mediálních
organizacích, které mají svá pravidla a normy, případně své etické kodexy, které se musí
na výsledném mediálním sdělení projevit. Další vlivy mohou být organizačního a/nebo
ideologického rázu, které novináře nutí pracovat v rámci komunikačních (mediálních)
rutin dané organizace, která má své prioritní cíle, a na kterou působí další tlaky zvenčí.
Hierarchický model shrnuje vlivy (resp. jejich roviny), které vysvětlují mediální
konstrukci reality. Zároveň dovysvětluje výše uvedené McQuailovy argumenty.
30

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, s. 143-144. ISBN 80-7367-096-8
REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, s. 109. ISBN 80-7178926-7
32
MCQUAIL, Denis. Media performance: Mass communication and the public interest. Newbury Park,
Calif.: Sage Publications, s. 187-188. ISBN 0-8039-8295-X. [online], 1992, [cit. 2018-03-17]. Dostupné
z: https://goo.gl/JTew75
33
In TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, s. 43. ISBN 80-7367096-8
31
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Individuální rovina hierarchického modelu představuje osobnostní a psychologické
vlastnosti novinářů, které hrají klíčovou roli v selekci toho, co budou považovat za
zprávu. Prim na této rovině hraje čistě subjektivní realita novináře, tedy například vliv
genderu, sociální příslušnost, národnost, osobní či názorové postoje, víra apod. Další
rovinou jsou mediální (redakční) rutiny. Jedná se o vzorové, opakující se způsoby a
formy, které mediální pracovníci využívají při své práci. Tyto vzorce jim slouží
k usnadňování práce a jejímu efektivnímu vykonávání. Jejich podoba vzniká na základě
tlaků, které přicházejí od samotného publika, mediálních organizací i zdrojů.34
Dalším vlivem je rovina organizační, kam podle Reifové35 i Trampoty36 patří
požadavky na dodržování určité mediální politiky a plnění záměrů vlastníka, vydavatele
nebo managementu dané mediální organizace. Dalším bodem v hierarchickém modelu je
rovina extramediální, jež skýtá nebezpečí tlaků směřujících od zájmových skupin, PR
agentur, inzerentů nebo dokonce od vlády a zákonodárců. Problematickou položkou se
zde podle Jiráka a Köpplové37 jeví zejména tlak ze strany inzerentů, který může
v komerčních médiích (která jsou v podstatě samostatnými podniky, a tudíž je pro ně
generace zisku z vykonávané činnosti klíčová) vést až k vnitřní autocenzuře. Posledním
vlivem je rovina ideologická, která představuje vliv médií, který je ve společnosti
podmíněn jejím hodnotovým i názorovým uspořádáním. Hovoříme-li o ideologické
rovině, jde v podstatě o míru provázanosti mediálních organizací s mocenskými
strukturami, který může do jisté míry ovlivňovat vytváření skutečnosti dle obrazu
svého.38 Média se mohou k těmto hodnotám a postojům postavit různými způsoby.
Mohou je přijmout, a tak se podílet na posilování konsenzu, mohou je zpochybňovat nebo
se mohou od těchto převládajících hodnot odchýlit.39
V souvislosti s objektivitou budiž zmíněn také pojem věcnost, a to z důvodu, že
bude později v analýze nahlíženo na vybrané příspěvky i z pohledu objektivity a věcnosti,
byť jsou si tyto dva pojmy velmi blízké (a jako takové je budu posuzovat v pozdější

34

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, s. 44. ISBN 80-736-7096-8
REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, s. 111. ISBN 80-7178926-7
36
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, s. 44. ISBN 80-736-7096-8
37
JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, s. 130. ISBN 807178-697-7
38
Tamtéž
39
REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, s. 75. ISBN 80-717-89267
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analýze). Zpráva dle principu věcnosti nesmí obsahovat žádná novinářská hodnocení, tzn.
jejich výpovědi o tom, jestli hodnocený objekt/téma/kauza apod. má nebo nemá
požadované vlastnosti.40 Recipienti by při sledování zpravodajství neměli být ovlivňování
tím, že se zprávy mohou podávat z perspektivy subjektivních postojů novinářů.
Zpravodajské příspěvky ale mohou obsahovat hodnocení objektů, která ale musejí
vyslovovat například citovaní aktéři nebo odborníci dané události.41

4.3

Gatekeeping

V rámci pochopení konstrukce mediálního obsahu, je třeba zmínit ještě další z vlivů
na výsledné sdělení: gatekeeping.42 Problematika gatekeepingu se s tématem předchozí
podkapitoly (zejména pak s první, individuální, rovinou hierarchického modelu)
nepochybně prolíná. Procesem gatekeepingu se například podle Pamely Shoemakerové
označuje proces „ve kterém jsou miliardy (na celém světě dostupných) zpráv redukovány
a transformovány do stovek zpráv, které zasáhnou dané osoby v daném dni.“43 Pro
správné pochopení celého procesu je třeba vysvětlit ještě další pojem, a tím je gatekeeper.
Gatekeeper je člověk na určité pozici, který v „rámci mediálních organizací rozhoduje o
výběru témat a událostí, které budou zpracovány na mediální obsahy (rozhodují o tom,
co projde ́bránou ́ média, a co nebude do procesu mediace zařazeno).“44 Na poli
mediálních studií figuruje toto označení (zejména pro novináře) už od padesátých let
minulého století. V roce 1950 provedl David Manning White první empirický výzkum o
kritériích, kterými se řídili regionální americké listy při výběru událostí, které pak zazní
ve zprávách. Autor zkoumal, jak fungují rozhodovací procesy, zda se jedná o činnost do
detailu promyšlenou nebo pouze o intuici.45 V rámci své studie se dotazoval editorů
vybraných regionálních deníků na to, jak zprávy vybírají, proč některé zařazují a druhé
ne apod. Výsledkem výzkumu bylo zjištění, že novináři témata vybírali spontánně a na

40

Hodnoticí postoje a komentáře musejí být v rámci věcnosti zřetelně odděleny od sdělení informační,
faktické povahy, a to jak v rámci jednoho mediálního výstupu, tak v celku produkce určitého média.
41
SCHULZ, Winfried. Informační kvalita a její měření. In Analýza obsahu mediálních sdělení. 2.,
přeprac. Vydání. Praha: Karolinum, 2005, s. 53. ISBN 80-246-0827-8
42
Překlad do českého jazyka zní doslova „strážení brány“. V českém jazyce se používá jak české, tak
v textu uvedené anglické označení.
43
SHOEMAKER, Pamela. A New Gatekeeping Model. In BERKOWITZ, Dan. Social Meanings of
News: A Text Reader. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications, 1997, s. 57. ISBN
0761900764
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REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, s. 70. ISBN 80-717-89267
45
MCCOMBS, Maxwell. Agenda setting. Nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Vyd. 1.
Praha: Portál 2009, s. 132, 170-171. ISBN978-80-7367-591-2
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základě čistě subjektivních závěrů, které vycházely pouze z jejich dlouhodobé pracovní
zkušenosti. Závěrem White upozornil na skutečnost, že redaktoři a editoři jsou v celém
procesu vzniku i selekce zpráv pouze jedni z mnoha tzv. gatekeeperů. Ještě před nimi
totiž nějaké rozhodnutí museli udělat např. agenturní pracovníci.46
Whiteův výzkum byl v té době ojedinělý a o jeho přínosu není pochyb.
Nevysvětloval však, jaký vliv má na výběr zpráv sociální kontext celého mediálního
procesu. Shoemakerová dodává, že se rozhodování redaktorů nemusí týkat pouze jejich
subjektivních soudů, avšak že na něj mají vliv i další, širší sociální struktury. „Každý
gatekeeper má své vlastní zájmy, sympatie i antipatie, představy o své práci, způsoby
nahlížení na problémy, preferované rozhodovací strategie a hodnoty. To vše má ve finále
vliv na to, zda vybranou zprávu zamítne anebo naopak vybere. Gatekeeper navíc pracuje
v organizaci, která má zase své komunikační rutiny, normy i omezení, které určují to, jak
má pracovat. Všechny zmíněné procesy se navíc odehrávají v rámci dané komunikační
organizace, která má jednak své priority a jednak je ovlivňována tlaky zvenčí, např.
z vnějších organizací.“47
Že zprávu přes pomyslnou bránu nevpouští pouze jeden gatekeeper, si uvědomoval
například i John T. McNelly, který vypracoval model několikanásobného gatekeepingu.
Ten za gatekeepery kromě samotných novinářů mnoha pracovníků napříč mediálními
organizacemi označil dokonce i příjemce sdělení, kteří se v jistém smyslu na
gatekeepingu také podílejí tím, že se mohou sami rozhodnout, jakým zprávám budou
věnovat pozornost.48 Dalšími směry teorii gatekeepingu obohatila i již zmíněná Pamela
Shoemakerová,49 která tuto problematiku zasadila i do procesu změny události ve zprávu.
Obdobně gatekeeping chápe i Dan Berkowitz,50 který tvrdí, že novináři si nevybírají jen
téma samotné události, ale i informace, aktéry a místa. Na základě toho se pak rozhodují,
co do zprávy zakomponují a co zůstane opomenuto. Podle autora gatekeepeři vybírají
pouze taková témata, která jsou média schopna zpracovat. Každá mediální organizace má
46
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podle něj určité restrikce včetně profesních hodnot, omezených zdrojů nebo záměrů jejich
majitelů či managementu. Celý proces rozhodování tak označuje spíše za skupinovou
záležitost.51 Oproti tomu White ji popsal jako individuální proces.
Shrnutím budiž sledování původního pojetí gatekeepingu (jakožto individuálního
procesu konkrétního člověka, který se přirozeně řídil subjektivním rozhodováním a svými
zkušenostmi z praxe) až k rozšíření teorie i na další faktory (zahrnující celé mediální
organizace). Podle Trampoty je třeba mít na paměti, že na výsledné sdělení působí celá
řada dobově, sociálně i institucionálně podmíněných požadavků. I proto uvádí, že události
jsou pro novináře jen určitou inspirací k vytvoření zprávy, nikoli „pravdou“.52

4.4

Agenda Setting

Naznačené ovšem neznamená, že by zprávy, které média produkují, byly pouhé
výmysly. Ostatně žurnalistika je empirickou aktivitou, která by měla být založená na
ověřitelných faktech. Celý problém však zůstává i ve výše uvedeném. O novinářskou
pozornost se totiž pere mnoho událostí i situací. Je logické, že novináři nemohou být
všude, a proto se spoléhají na již popsané profesní normy, což má ale logicky za následek
pouze omezený pohled na velmi různé skutečnosti.
Pojem agenda setting neboli nastolování agendy je s již popsanými podkapitolami
úzce provázán. Jeho vývoj trvá už déle než pětačtyřicet let, a proto je neustále doplňován
množstvím dalších konceptů společenských věd. V současnosti sem patří udělování
statusu, stereotypizace, budování image i výše popsaný gatekeeping. Podle teorie
nastolování agendy média ovlivňují to, o čem přemýšlíme a do určité míry i to, jak o
věcech i světě uvažujeme. Média tak činí několika způsoby. Některá témata do svých
obsahů zařazují, jiná opomíjejí.53 Dalším prostředkem nastolování agendy je tzv.
rámcování témat různými prostředky. Všímat si tak můžeme například řazení zpráv
(zpravidla první nebo výše uvedené zprávy signifikují ty nejdůležitější) nebo dalších
prostředků (především signály preferovaného čtení), které signalizují jejich možnou
interpretaci.54
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Jak funguje nastolování témat popsali například i Dearing a Rogers, kteří ve své
teorii vycházejí z předpokladu, že nastolováním agendy může docházet k ovlivňování
sociální stability i k sociálním změnám. Pojem „téma“ pak vymezují jako určitý sociální
problém, který má mediální pokrytí. Poukazují však také na to, že nastolování témat je
politickým procesem. Na základě této teorie pak definují mediální, veřejnou a politickou
agendu.55 Všechny tři jmenované typy agend spolu určitým způsobem souvisí. Mediální
a politická agenda jsou vzájemně provázané a mohou se ovlivňovat při určování pořadí
důležitosti témat. Veřejná agenda ze své podstaty nemůže ovlivnit agendu mediální,
nicméně je jí sama ovlivňována. Zároveň ale může veřejná agenda působit na tu
politickou.56
Právě teorie nastolování agendy neustále hledá odpověď na otázky, které se za
poslední dobu objevují čím dál častěji, jakými jsou například: Proč se určité informace o
některých tématech stanou součástí veřejné debaty, zatímco jiné zůstanou opomíjeny?
Proč jsou některá témata vnímána jako závažnější než ostatní, a mohou za to opravdu jen
média?57

5.

Mediální obraz
Za jakých podmínek tedy dochází ke konstrukci mediálních sdělení a co takové

zprávy principiálně ovlivňuje, bylo vyloženo v předchozích řádcích. Pojem mediální
obraz s předešlým velmi úzce souvisí.
Mediálním obrazem se označuje celkové vyznění událostí, které média o dané
situaci či jevu zveřejňují. Jedná se v podstatě o způsob reprezentace (zpřítomnění)
událostí, organizací nebo různých subjektů. Pro účely této práce bude výklad pojmu
mediální obraz omezen na jednoduché vysvětlení jeho významu, který bude v souvislosti
s tématem relevantní.58
Nejdůležitější informací stran mediálního obrazu proto zůstává fakt, že „zahrnuje
jak pokus zachytit materializovaný a zdánlivě uchopitelný otisk reality, tak velmi
55
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individualizovanou zkušenost skládanou z dílčích atributů,“59 jakými jsou například počet
zpráv, jejich smysl a vyznění nebo struktura témat (včetně času, po který jsou události
zprostředkovávány), „které mohou být opakovaně rekonfigurovány, remediovány,
respektive opakovaně vkládány do různých mediálních rámců a více méně svévolně
rekombinovány s jinými prvky jiných mediálních obrazů.“60
Mediální obraz může být problematický v tom, že jej média přirozeně dále
posilují, a tak bývá obtížné jej v průběhu času jakkoliv měnit.61

6.

Televizní zpravodajství
Analytická část práce se bude zabývat kauzou „Brady“ v televizním

zpravodajství. Je proto nezbytné se u televizního zpravodajství teoreticky zastavit.
Hlavním benefitem televizního zpravodajství je určitě jeho schopnost přinášet
komplexnější poznatky, nežli tištěná média nebo rozhlas. Působí totiž na více smyslů
najednou, tedy na sluch i zrak. Zážitek ze sledování televizního zpravodajství bývá
většinou intenzivnější právě díky dojmu autenticity, který nabízí.62 Zvuková složka
tohoto typu zpravodajství obsahuje mluvené slovo, reálné zvuky, ruchy nebo hudbu.
Obrazová složka zahrnuje video, fotografie, obrazy nebo grafy. Se stálým
technologickým posunem se i možnosti v televizním zpravodajství posouvají kupředu, a
to i ve smyslu obrazu a zvuku. Hovoříme-li o kvalitním zpravodajském příspěvku, měl
by být „(…) stručný, věcný, hutný, jasný, přesný a maximálně dvě minuty dlouhý.“63
Hlavní zpravodajské relace mají stopáž od 15 minut až po 30 minut. Počet příspěvků bývá
většinou větší než 10 a součástí relací nezřídka bývá také předpověď počasí nebo
sportovní zpravodajství.64
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7.

Narativní povaha zpravodajství a emoce
Celé televizní zpravodajské relace jsou přitom tvořeny televizními zprávami, které

utvářejí určitý typ narativu (vyprávění, příběh) o skutečnosti. Neděje se tak pouze
prostřednictvím textu, ale také pomocí zpravodajských hodnot, které byly částečně
vyloženy v kapitole 4. Jedním ze způsobů, jak u televizní obrazovky diváky udržet, je i
využívání narativních postupů, vyprávění zajímavého příběhu. Pro žánr televizního
zpravodajství jsou typické konvenční postupy, které u diváků navozují dojem
bezprostřednosti, reálnosti i objektivnosti zpráv.
Takové postupy jsou snadno rozpoznatelné již od úvodních sekvencí, které mají
přitáhnout pozornost a oddělit zpravodajský pořad od ostatních. Poznat je lze pomocí
barevných úvodních titulků, znělek/hudby, vizuálních symbolů, které lokalizují zprávy
v prostoru i čase, střihu kamery, zarámování moderátorů ve studiu, ale i pomocí
jazykových prostředků, které jsou v samotných textech zpráv užívány. Tato základní
strukturace má za cíl divákovi usnadnit pochopení předkládaného materiálu.65 Nejde
přitom jen o ničím nezatížené zobrazování událostí. Řazení v rámci relací funguje na
základě určité mediální logiky,66 podle které je řazení příspěvků logicky uspořádáno. Tato
logika také spočívá v sestupné škále od nejdůležitějších zpráv až po ty méně důležité.
Často se na konci relací objevuje ten nejpozitivnější příspěvek, který divákovi zaručí tzv.
„šťastný konec“. V rámci zpravodajského narativu dochází i k sestavování zpráv do
stabilních bloků,67 které vymezují rámce pro spojování jednotlivých zpráv, provazují
reportáže mezi sebou, ale také zabraňují divákům vytvářet si vzájemné vazby mezi
reportážemi z odlišných bloků. I tím dochází k řízení jejich interpretace. Zároveň se
objevují již zmíněná apelativní interpretační vodítka (grafika, titulky, hudba apod.), a to
jak v komerčních, tak ve veřejnoprávních televizích.68
Narativní postupy ale můžeme sledovat i v rámci celého pořadu (a to i ve
zprostředkování přechodů mezi reportážemi). Tyto postupy přitom nezajišťují samotné
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reportáže, nýbrž moderátor ve studiu. Ten strukturuje reportáže tak, že formuluje jejich
úvod a poté následuje kombinace obvykle se vstupem reportéra z terénu nebo interview
s aktéry kauzy, což slouží jakožto podpůrný materiál k událostem, které televize
prezentuje. Na závěr vše moderátor opět shrnuje ve studiu.69
Interpretované mediální příběhy přitom vycházejí ze skutečnosti, z faktického a
věcně podloženého materiálu. Zpravodajství využívá narativní postupy zejména proto, že
musí prezentovat materiál po částech jdoucích plynule po sobě.70 Trampota pak
problematiku objasňuje tvrzením, že „ačkoli je zpravodajství přisuzována primární
funkce zprostředkovávat objektivní informace o aktuálním dění ve společnosti, je také
opakujícím se vypravěčem příběhů, které mají svou (do určité míry) ustálenou strukturu
a pravidla uspořádání.“71
Například podle Burnse jsou i ve zpravodajství vybírána „témata, o nichž se ví, že
zaujmou publikum. Většinou se má za to, že lidé na celém světě se více zajímají o věci,
které se jich přímo dotýkají. Právě proto je smrt pěti lidí v obci pro obec zpravodajsky
zajímavější než smrt pěti set lidí ve vzdálené cizí zemi. Stejně silná hodnota je připisována
informacím, které by se publika mohly přímo dotýkat v budoucnosti, a informacím o
věcech, jež by mohly případně způsobit škodu.“72 Jedním z nejefektivnějších způsobů,
jak si udržet diváky, je využití narativních postupů v souvislosti se silným lidským
příběhem. Právě takové příběhy jsou totiž divákům blízké a mohou z nich cítit
autentičnost. Narativ pak může pomoci k obohacení jinak závažných témat nebo
k ozvláštnění zpravodajství.73
Takové „obohacování“ příběhů ale může vést k zavádění bulvárních prvků a
emocionálního zabarvení zpráv pro upoutání pozornosti. Také nebulvární média již tyto
výrazové prostředky, které byly dříve spojovány pouze s bulvárními typy médií,
používají. Zpracovávají i podobná témata a objevuje se tendence ke zjednodušování a
emocionalizaci.74
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KAUZA „BRADY“
8.

Základní fakta
Tato část práce se bude věnovat zevrubnému představení kauzy „Brady“.

K pochopení tématu považuji podrobné vyložení kauzy za nutnost, stejně tak vysvětlení
toho, proč se odehrála, kdo jsou její hlavní aktéři, co všechno způsobila a proč je důležité
provést její mediální analýzu.
Dále budiž objasněno, jak je zde pracováno s pojmem „kauza“. Výraz „kauza“ je
používán zejména proto, že jím média označují takové události, které v daném
společenském prostředí rezonují a vyvolávají diskuze. „Kauza“ je pojmem, který
v mediálním prostředí představuje takový případ, který má nejlépe politickou zápletku,
nebo má potenciál skandálu. Jedná se o mediální reprezentaci75 události, která by se bez
přítomnosti médií pravděpodobně žádnou kauzou nestala.76 Vzhledem k tomu, že se
práce zabývá analýzou mediální, a tudíž analýzou mediální reprezentace určité události
(v tomto případě nevyznamenání Jiřího Bradyho), je v práci užíván právě pojem „kauza“.

8.1

Hlavní aktéři kauzy

Samotné deskripci kauzy bude předcházet představení jejích hlavních aktérů.
Podrobně uveden bude život Jiřího Bradyho, jež je v této záležitosti tou nejdůležitější
osobou, a právě za to, co se v jeho životě odehrálo, měl být vyznamenán. Pro úplnost
bude následovat představení tehdejšího ministra kultury Daniela Hermana i současného
prezidenta Miloše Zemana. Uvedení životopisu (ač se jedná pouze o velmi zkrácenou
verzi) Miloše Zemana se možná může zdát býti redundantním. Podrobné představení
kauzy i jejích aktérů je ale stěžejní zejména proto, že za několik let může být kauza
zapomenuta, a proto je důležité vysvětlit a popsat, co se odehrálo a v jakém kontextu.
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Jiří Brady
Jiří Brady se narodil 9. února 1928 Markétě a Karlovi Bradyovým. Rodina
židovského původu se živila obchodem s koloniálním zbožím a až do příchodu
nacistických vojsk žila v Novém Městě na Moravě. Sám Jiří Brady na dětství vzpomínal
v dobrém: „Pamatuji si, jak jsem balil koření, vážil do pytlíku přivezené okurky. To byl
můj svět. Šplhali jsme po ovocných stromech. Měli jsme velkou zahradu, kde tekl potok.
Tatínek postavil hráz a my se v tůni koupali. Měli jsme necky a hráli jsme si na piráty.“77
Harmonické chvíle rodině skončily se zánikem Československa a zřízením protektorátu.
Život se jim pak kompletně změnil v průběhu války, v roce 1941 byla zatčena Bradyho
matka Markéta Bradyová. Dle slov Jiřího Bradyho78 mělo zatčení jeho matky souvislost
s útěkem jejího bratra do Belgie. V Novém Městě na Moravě pak rodinu navštívil
neznámý muž, který tvrdil, že je z belgického odboje a prosil rodinu o finanční pomoc.
Paní Bradyová muži vyhověla a darovala mu menší obnos peněz. Takové jednání však
nebylo bez následku. Nedlouho poté muže dopadlo gestapo a našlo u něj seznam osob,
na kterém byla uvedena i Markéta Bradyová.
Netrvalo dlouho a paní Bradyovou deportovali do koncentračního tábora určeného
především ženám, který se nacházel na severu Německa nedaleko vesnice Ravensbrück.
V koncentračním táboře se chovala slušně, a za to jí nacisté povolili poslat své rodině
dopis. Jiří Brady vzpomínku na maminčin vzkaz vylíčil následovně: „Matka rozžvýkala
chleba a udělala z toho srdíčka s naším monogramem. To nám bylo velmi vzácné. Je to
zázrak! Po pětasedmdesáti letech ty ornamenty vypadají stále jako nové.“79. Po téměř
roce a půl byla deportována do Osvětimi, kde během tří týdnů zahynula.
Karla Bradyho čekal podobný osud. V Novém Městě na Moravě žily pouze dvě
čistě židovské rodiny, mezi nimiž byla i rodina Bradyových. 80 Jeden muž z druhé
židovské rodiny se rozhodl protestovat proti norimberským zákonům tak, že si nevystřihl
Davidovu hvězdu. Místo typické žluté hvězdy nosil na kabátě připnutý „pouze“ žlutý
hadr. To však pobouřilo místního fanatického nacistu, který se rozhodl „osvobodit“
vesnici od Židů. Tvrdil, že vesnice musí okamžitě být tzv. judenfrei (bez Židů). Gestapo
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nedlouho poté zatklo všechny dospělé Židy, včetně Karla Bradyho, otce tehdy
třináctiletého Jiřího Bradyho a desetileté Hany Bradyové. Otec dvou dětí byl deportován
do Osvětimi, kde v roce 1942 zahynul.
Jiří se pak společně s o tři roky mladší sestrou Hanou dostal do křesťanské rodiny
své tety a strýce Hájkových. Nedlouho poté byly obě děti deportovány do Terezína,
největšího koncentračního tábora na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. Jiří
se v Terezíně zabýval občasným přispíváním do časopisu Vedem, který vypovídal o
osudech třináctiletých až patnáctiletých chlapců z Terezína z let 1942–1944.81 Vypovídal
nejen o osudech samotných autorů, ale i o celém životě za hradbami ghetta. Mimo psaní
se věnoval také instalatérským pracím.82
Oba sourozenci byli ještě v ghettu rozděleni a umístěni na jiná místa. Jiří pobýval
v objektu bývalé školy společně se svými vrstevníky i literárně nadanými chlapci.
Společně s nimi založil již zmíněný ručně psaný a kreslený časopis Vedem, ve kterém
chlapci každý týden informovali o běžném životě v ghettu, doplňovali i fejetony, povídky
anebo básně.83 Časopis chlapcům pomáhal odpoutat se od každodenních hrůz, které se
v Terezíně děly. Jeden z chlapců zůstal v Terezíně po celou dobu trvání války a šest set
stran časopisu zachránil.84
V roce 1944 musel Jiří Brady Terezín opustit a tím i svou sestru Hanu. Na podzim
roku 1944 se objevilo jméno Jiřího Bradyho na jmenném seznamu těch, kteří měli být
posláni „na práci“. Jiří tehdy spolu se stovkami dalších vězňů nastoupil do dobytčího
vagónu, který je dopravil na rampu polské Osvětimi – Birkenau. Jiří Brady se tak rázem
ocitl v největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táboře.85 Moment
překvapení popsal Jiří Brady následovně: „(…) vzadu jsme viděli ohně z komínů, cítili
zápach pálení lidského masa. Štěkající psy. Vězni v mundúrech. Taková hrůza! Nevěděli
jsme, co dělat. Já měl štěstí. Jeden, který mě vyhazoval ven, mi řekl, že (…) mám říct, že
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jsem zdravý.“86 O několik týdnů později byla z terezínského ghetta do Osvětimi
deportována i Jiřího mladší sestra Hana. Ta však krátce po příjezdu zahynula v plynové
komoře.87
V Osvětimi byl Brady vybrán do čety zámečníků a posléze transportován do
pobočného tábora Auschwitz – Gleiwitz (Gliwice), kde musel pracovat na opravách
železničních mostů. Šlo o pracovní tábor, který neměl za účel jejich nedobrovolné
obyvatele zabíjet. V lednu 1945 se k táboru Gleiwitz přibližovala válečná fronta, nacisté
proto začali shromažďovat všechny vězně, aby je připravili na přesun. Každý z vězňů
dostal na cestu malý kus chleba, se kterým si měl dle Bradyho slov vystačit na deset dní:
„Neumíte si představit, jak strašné to bylo. Měli jste ukrutný hlad, ale nesměli jste si sníst
poslední kousek chleba,“88 zmínil Brady. Podařilo se mu přežít a vrátit se zpět domů do
Nového Města na Moravě. Tehdy slavil sedmnácté narozeniny a hned po návratu zjistil,
že jeho rodiče i sestra v koncentračních táborech zemřeli.
Roku 1949 vycestoval oficiálně do Izraele. Jeho cesta pak vedla do Kanady, která
se mu také stala domovem.89 Hlavním posláním v Kanadě mu byla pomoc dalším
emigrantům a disidentům, mezi kterými si později našel přítele, se kterým založil
úspěšnou instalatérskou firmu.90 Do Československa posílal zakázanou literaturu,
podporoval vydávání samizdatu a pomáhal desítkám lidí. „Proč jsem to dělal? Když jsme
každý den v Gleiwitz chodili v trestaneckém do práce, bylo mi šestnáct, lidi museli vědět,
že nejsem vrah nebo něco takového, přesto se odvraceli, místo aby aspoň trošku pomohli.
A tak jsem si řekl, že jestli přežiju, budu jiný. Budu se snažit, kde můžu, pomoct. Když
jsem se vrátil, musel jsem se s tím vším vyrovnat, uctít své rodiče. Dali mi dobré
vychování. Rok jsem nad tím přemýšlel, než jsem na to přišel. Nejlepší, co pro ně mohu
udělat, je mít dobrý život, aby se za mě nemuseli stydět. A to se mi podařilo. Mám krásnou
rodinu, mám dům, chatu, hodně cestuji. Ale hlavně se mi podařilo, díky tomu, že jsem
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vydělal peníze, mnoha lidem pomoct,“91 říká Jiří Brady. V průběhu celého života se
věnoval hájení lidských práv a otevřeně vyprávěl o hrůzách holokaustu.92

Miloš Zeman
Miloše Zemana není v souvislosti s jeho dlouhodobým působením na české
politické scéně třeba zevrubně představovat. Pro úplnost je jeho životopis uveden, byť
jen krátce.
V současné době (2018) je Miloš Zeman třetím prezidentem České republiky.
Poprvé se úřadu prezidenta chopil 8. března 2013, a to po historicky první přímé volbě
prezidenta České republiky. Svůj mandát zastává i nadále, neboť zvítězil i v druhé přímé
volbě prezidenta v lednu 2018. Narodil se 28. září 1944 v Kolíně, kde vyrůstal se svou
matkou. V roce 1968 vstoupil do Komunistické strany Československa (KSČ) a roku
1969 úspěšně (s červeným diplomem) promoval na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Roku 1970 byl z KSČ vyloučen a o několik desítek let později se stal předsedou České
strany sociálně demokratické (ČSSD). Od roku 1996–1998 si ho můžeme pamatovat jako
předsedu Poslanecké sněmovny a od roku 1998 jako předsedu vlády České republiky.93
Miloš Zeman patří k nejvýraznějším osobnostem české polické scény, je známý
jako výborný rétor, což předvádí při veřejných projevech nejen k občanům republiky.

Daniel Herman
Daniel Herman se narodil 28. dubna 1963 v Českých Budějovicích. Studoval na
gymnáziu a poté na pedagogické fakultě, kterou ale po roce opustil. V roce 1984 začal
studovat na teologické fakultě v Litoměřicích a v létě 1989 byl vysvěcen na kněze. V roce
2007 se stal laicizovaným94 knězem. V říjnu 2013 se stal poslancem za KDU-ČSL
(Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová). Od roku 2014 do
konce roku 2017 zastával funkci ministra kultury. Jak bude v pozdějším popisu událostí

91

Jiří Brady (1928). Paměť národa [online]. 2016 [cit. 2018-03-02]. Dostupné z:
http://www.pametnaroda.cz/story/brady-jiri-1928-4697
92
Jiří Brady. Dokumentární projekt České televize GEN – Galerie elity národa [online]. 2016 [cit. 201802-25]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/874586-gen/216562261300026-jiri-brady/%20
93
Životopis Miloše Zemana. Hrad.cz [online]. 2016 [cit. 2018-03-02]. Dostupné z:
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/zivotopis
94
Laicizace znamená uvolnění z duchovních závazků. Slovník cizích slov. Csc.abz.cz [online]. [cit. 201805-03]. Dostupné z: https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/laicizace-laicisace

24

z podzimu 2016 několikrát zmiňováno, Jiří Brady je vzdáleným strýcem Daniela
Hermana.95

8.2

Průběh kauzy

V říjnu 2016 se mezi tehdejším lidoveckým ministrem kultury Danielem Hermanem
a prezidentem republiky Milošem Zemanem (včetně jeho nejbližších spolupracovníků)
rozhořel ostrý spor. Kauza „Brady“ je pravděpodobně důsledkem neshod kolem setkání
Daniela Hermana s dalajlámou. Spor započal prohlášením tehdejšího ministra, ve kterém
tvrdil, že po něm Hrad požadoval zrušení schůzky s dalajlámou, jinak prý jeho strýci,
Jiřímu Bradymu, neudělí 28. října 2016 státní vyznamenání.

8.2.1 Před vypuknutím
Před vypuknutím samotného sporu a posléze mediální kauzy, se na politické scéně
odehrálo ještě několik dalších důležitých momentů. 13. září 2016 měla Hrad navštívit
čínská velvyslankyně Ma Kche-čching (Čínská lidová republika považuje dalajlamu za
separatistu prosazujícího nezávislost Tibetu).96 Chtěla si u ředitele zahraničního odboru
Kanceláře prezidenta republiky Hynka Kmoníčka ověřit, že se postoj České republiky
k Čínské lidové republice, jejíž je Tibet součástí, nezměnil, tedy že Česká republika i
nadále respektuje územní celistvost Čínské lidové republiky.97 Tuto schůzku Kmoníček
potvrdil Českému rozhlasu, vzápětí ale v České televizi řekl, že u něj velvyslankyně na
schůzce nebyla.98 Žádost prezidenta Zemana, aby se Herman s dalajlamou jako ministr
nesetkával, však údajně nezazněla jen jednou. Další prosba měla být, dle informací České
televize, vyslovena 27. září.99
Kvůli Hermanovu rozhodnutí sejít se s dalajlamou, byl ministr kritizován nejen
českým prezidentem, ale i některými členy vlády. Miloš Zeman mu přitom údajně
doslova řekl: „(…) když se sejdu s dalajlamou, můj strýc bude ze seznamu vyškrtnut.
Přímo prezident republiky na slovenském velvyslanectví mi toto řekl před svědky,“ sdělil
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Daniel Herman České televizi.100 Na otázku, kdo byli údajní svědci rozhovoru nejprve
odpovídat nechtěl, později však jména oznámil. Údajnými svědky rozhovoru měli být
slovenský velvyslanec Peter Weiss a ministři Dan Ťok a Jan Mládek.101 Ani jeden z nich
však nepotvrdil, že by něco takového zaslechl. Prezident Miloš Zeman měl údajně tuto
větu k Hermanovi pronést 13. září 2016 na slovenském velvyslanectví v Praze, kde se
konalo společenské setkání.102
Na celé dění reagoval také hlavní aktér kauzy, Jiří Brady. Ten společně se svou
dcerou Larou a manželkou Terezou potvrdil, že mu Hrad Řád Tomáše Garrigua Masaryka
udělení slíbil. Médiím pak společně se ženou sdělili, že jim 12. října 2016 telefonoval šéf
hradního protokolu Jindřich Forejt. V telefonátu bylo Jiřímu Bradymu a jeho rodině
oznámeno, že „… (pan Brady) dostane řád T. G. Masaryka, že ta ceremonie je 28. října
(…) dostali jsme i detaily kolik lidí si může pozvat, kdy to začne, a jak to bude všechno
probíhat.“ 103 Tereza Brady pak ještě upřesnila, že si s Jindřichem Forejtem telefonovala
o detailních informacích týkajících se tohoto vyznamenání a dodala, že zde „není
absolutní pochybnost o tom, že měl Jiří to vyznamenání dostat.“104 Také zdůraznila, že
jediné oficiální informace, které z Hradu s manželem dostali, naznačovaly, že bude Jiří
Brady vyznamenán, nikoli naopak. To samé pak potvrdila i Lara Brady, jejich dcera. O
tom, že žádné vyznamenání Jiří Brady nedostane, se dozvěděli až z médií.105
K těmto prohlášením se později vyjádřil i vedoucí hradního protokolu Jindřich
Forejt s tím, že odmítá potvrdit, zda Jiřímu Bradymu vůbec volal. Dodal také, že telefonát
je v případě nominovaných na státní vyznamenání bezvýznamný, a že pokud by měl být
Jiří Brady vyznamenán, dostal by úřední dopis. Ještě dříve však pronesl, že si telefonátem
pouze ověřoval informace o potencionálně nominovaném, a odmítl, že by sděloval
formální informace k udělení státního vyznamenání. Nakonec však definitivně přiznal, že
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s Jiřím Bradym telefonicky o státním vyznamenání dvakrát hovořil.106 Listinu
s konečným počtem vyznamenaných měl prezident Zeman podepsat 16. října, Jiří Brady
ale na seznamu budoucích vyznamenaných tehdy nebyl.107
Daniel Herman se s duchovním vůdcem Tibeťanů Tändzinem Gjamcchoem
navzdory údajným varováním prezidenta sešel. Stalo se tak 18. října 2016. Dalajlama do
Česka přijel na mezinárodní konferenci Forum 2000. Tehdejší ministr se s dalajlamou
sešel oficiálně, jako člen vlády. Jejich schůzka proběhla přímo na ministerstvu kultury
v Nostickém paláci. Daniel Herman však duchovního nepřijal sám, společnost jim dělali
i další politici, například místopředsedkyně senátu Miluše Horská, předsedkyně Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, bývalá europoslankyně Zuzana Roithová
nebo senátor Petr Šilar.108
Nezůstává však bez zajímavosti, že tehdejší události měly budit rozruch i
v metropoli Čínské lidové republiky. Čínské ministerstvo zahraničí v Pekingu si povolalo
tamního českého velvyslance a vyzvalo ho, aby se nikdo z české vlády s dalajlamou
nesetkával.109 Na Hrad pak 18. října poslal Peking svou velvyslankyni. Měla se sejít, tak
jako již jednou v září, s ředitelem zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky
Hynkem Kmoníčkem. Ten schůzku s čínskou velvyslankyní potvrdil, ale později
v Událostech, komentářích České televize tuto skutečnost popřel.110 Týž den, kdy měla
čínská velvyslankyně navštívit Pražský hrad, vydali prezident Miloš Zeman, Předseda
Senátu Parlamentu Milan Štěch, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu Jan
Hamáček a předseda vlády Bohuslav Sobotka tzv. Společné prohlášení nejvyšších
ústavních činitelů České republiky („prohlášení čtyř“). V tomto prohlášení mimo jiné
oznámili, že je třeba intenzivně rozvíjet vztahy mezi Českou republikou a Čínskou
lidovou republikou. V prohlášení se doslova píše, že „naše země při naplňování své
dlouhodobé politiky vůči Čínské lidové republice vychází z principů strategického
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partnerství mezi oběma zeměmi a ze vzájemného respektu ke svrchovanosti a územní
celistvosti Čínské lidové republiky, jejíž je Tibet součástí.“111 Prohlášení bylo vydáno
především v reakci na Hermanovo setkání s dalajlamou, od kterého se výše uvedení
politici distancovali. V prohlášení se tak nepřímo ohrazují vůči Hermanovu rozhodnutí
dalajlamu oficiálně přijmout a ujišťují Čínu, že schůzky politiků „nejsou výrazem změny
oficiální politiky České republiky.“112
Rozruch spojený s Hermanovou schůzkou s tibetským

duchovním

ještě

vygradoval, když se premiéru Bohuslavu Sobotkovi dostal do rukou seznam
vyznamenaných, na kterém však Jiří Brady chyběl. Politické jednání především
Pražského hradu vzbuzovalo v tuzemsku ohlas a vyvolávalo nepokoje.113 S duchovním
dalajlamou se den po vydání „prohlášení čtyř“ sešlo padesát zákonodárců, některé
univerzity vyvěšovaly tibetské vlajky, aby tak vyjádřili podporu a veřejně odmítli čínskou
nadvládu Tibetu.114

8.2.2

Mediální kauza

Mediální kauza kolem (ne)vyznamenání Jiřího Bradyho tak vypukla v plné síle.
Vše začalo již zmíněným prohlášením ministra kultury, že prezident Zeman vyznamenání
jeho strýci Bradymu neudělí kvůli onomu kontroverznímu setkání s dalajlamou. Toto
oficiální prohlášení, které Herman pronesl v pořadu Události, komentáře České televize,
mělo za následek další vlnu nevole nejen v politické sféře. Fakticky ověřeno, že Brady
vyznamenán nebude, měla veřejnost poté, co tehdejší předseda vlády Bohuslav Sobotka
potvrdil, že Jiří Brady není na seznamu navrhovaných k vyznamenání. Na svém
twitterovém účtu zveřejnil příspěvek, který nabádal prezidenta Zemana, aby se zachoval
jako státník a vyznamenání Bradymu udělil.115 Prezident Zeman pak 22. října tehdejšímu
místopředsedovi vlády Andreji Babišovi opravdu stvrdil, že Hermana požádal, aby se
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s dalajlamou nescházel. Zároveň také popřel, že by nevyznamenání jeho strýce mělo
jakoukoliv souvislost s dalajlámou.
V neděli 23. října přiletěl do Prahy pan Brady se svou manželkou Terezou
Bradyovou. Společně s řadou novinářů na ně čekal i ministr Herman, který veřejně ukázal
oznámení o nevyznamenání Jiřího Bradyho. To mu mělo přijít 20. října údajně od
hradního ceremoniáře Jindřicha Forejta prostřednictvím SMS zprávy, jež obsahovala
následující sdělení: „Pane ministře, dobrý den, chtěl bych vás informovat, že diskutovaný
návrh na udělení/propůjčení státního vyznamenání byl pro letošní rok odložen.“116
Obr. 1: Přijatá textová zpráva Daniela Hermana od Jiřího Forejta

Zdroj: Aktualne.cz: Ministr kultury ukazuje novinářům SMS zprávu, která informuje o neudělení státního
vyznamenání Jiřímu Bradymu. Autor: Ludvík Hradilek.117

Ještě týž den se k celé záležitosti oficiálně vyjádřil i mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček,
který uvedl, že se k prezidentovi dostalo celkem 586 nominací na vyznamenání, ze
kterých prezident vybral 30 osobností, jež 28. října 2016 slavnostně vyznamená. Hradní
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mluvčí ale ještě předtím tvrdil, že o samotném jmenování Bradyho neměl od prezidenta
ani od premiéra žádné informace. “Žádný seznam jsme oficiálně ani neoficiálně
neuveřejnili, to se stane až večer 28. října. Kdo bude vyznamenán, nevím. Nominací je
vždy skutečně více než vyznamenaných,“118 řekl České televizi. Všechna vyjádření jsou
přitom dohledatelná na jeho twitterovém účtu. K situaci ohledně vyznamenání se později
vyjádřil i v rozhovoru s Jindřichem Šídlem v Seznam zprávách,119 ve kterém znovu tvrdil,
že pan Brady na seznamu nominovaných nikdy nebyl, a proto také nemohl být z žádného
seznamu vyškrtnut. Zmínil také, že ani souvislost se setkáním dalajlamy a Daniela
Hermana tak nemohla hrát žádnou roli.
Den po příjezdu Bradyových do Prahy premiér Sobotka společně s tehdejším
předsedou Poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem a místopředsedou vlády Pavlem
Bělobrádkem vyzval prezidenta Zemana k tomu, aby řád Tomáše Garrigua Masaryka
Bradymu udělil. Na to reagoval hradní mluvčí tím, že prezident Zeman uvažuje o tom, že
by nakonec Jiřího Bradyho ocenil. Přeživší holokaustu se ale nechal slyšet, že už o
ocenění z rukou prezidenta Zemana nestojí.120
Oficiální potvrzení faktu, že hlava státu vyznamenání Jiřímu Bradymu opravdu
neudělí, podnítilo některé politiky k neúčasti na slavnostní ceremonii Pražského hradu,
kde se 28. října každoročně předávají státní vyznamenání. Místo toho, aby politici večer
trávili na Hradě, naplánovali alternativní setkání na Staroměstském náměstí.
Shromáždění zorganizoval tehdejší místopředseda Sněmovny a předseda STAN Petr
Gazdík, který k oslavě vzniku Československa na Staroměstském náměstí a bojkotu
Zemanova jednání vyzval i veřejnost: „Oslavme 28. říjen jinde, než na Hradě: v 18.30 na
Staroměstském náměstí. Domluvili jsme se s (Petrem) Pithartem, (Michalem) Horáčkem,
pozvali rektory, připojila se i Univerzita Karlova,“121 napsal na Twitter. Na Hrad nakonec
nedorazili například kardinál Miroslav Vlk, plzeňský biskup Tomáš Holub, šéf hnutí
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ANO Andrej Babiš, tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka, předseda ODS Petr
Fiala, euro-komisařka Věra Jourová a většina rektorů vysokých škol.122

8.2.3

Události po nevyznamenání a vystoupení osobností v Show

Jana Krause
Jak bylo řečeno, ani celá politická sféra nebyla v záležitosti udělení vyznamenání
zajedno. I proto se tehdejší premiér Sobotka rozhodl slavnostně udělit Jiřímu Bradymu
medaili Karla Kramáře.123 Podobně se k záležitosti postavila i Sněmovna, která Bradymu
udělila pamětní medaili a list. Iniciativu vyvolala tehdejší místopředsedkyně poslanecké
sněmovny Miroslava Němcová. Dalšího ocenění se Brady dočkal i od primátorky
hlavního města Prahy Adriany Krnáčové, která mu předala symbolický klíč k městu.
Ocenění pak Brady přijal i od olomouckého rektora Univerzity Palackého v Olomouci
Jaroslava Millera, který mu nabídl akademické uznání. Dalšího pamětního listu a mince
se mu dostalo v Brně, kde tato ocenění převzal z rukou brněnského primátora Petra
Vokřála.124 Dalších uznání a ocenění se pan Brady dočkal na různých místech v zemi,
včetně svého rodného města.125
Pobouřeně na nevyznamenání pana Bradyho reagovala také část veřejnosti i někteří
představitelé společenského a kulturního života, kteří jednání prezidenta Zemana
odsoudili. Patrně nejvýraznějším počinem bylo vystoupení známých osobností v
zábavním pořadu Show Jana Krause, který si 25. října 2016 do svého pořadu pozval Jiřího
Bradyho a Daniela Hermana. Ještě předtím však na pódium přišly až dvě desítky známých
osobností, aby ostře vyjádřily svůj nesouhlas s Bradyho nevyznamenáním, s jednáním i
postoji prezidenta Miloše Zemana. Kromě toho osobnosti diváky pozvaly na
shromáždění, které se mělo 28. října 2016 konat jinde než na Hradě.126
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Problém nastal, když komerční televize FTV Prima, do jejíž produkce zmíněný
pořad spadá, den po natáčení pořad překvapivě neodvysílala.127 Jako důvod televize
uvedla, že jim tvůrci pořadu včas nedodali kopii nového dílu. Tuto skutečnost však
dramaturgyně Show Jana Krause popřela. S podivem také zůstává, že FTV Prima vysílání
tohoto dílu předem avizovala. Na svém webu i v tiskových materiálech doslova uváděla,
že v pořadu vystoupí „celá plejáda osobností, které pronesou svá stručná osobní přání ke
svátku Dne vzniku Československé republiky 28. října.“128 Aktuální díly pořadu se
objevují pravidelně vždy v den premiéry na internetovém serveru pro sdílení videí
YouTube. Ani tam ale nebyl aktuální díl pořadu k nalezení.129
Mluvilo se především o cenzuře, protože známé osobnosti byly ve svých
projevech kritické k prezidentu Zemanovi, některé i k Andreji Babišovi. Soukromá
stanice tak čelila vážnému podezření, že zmíněný pořad zcenzurovala a úmyslně jej
neodvysílala.130 Do popředí diskuzí se tak dostala otázka, zda neodvysílání pořadu může
mít spojitost s neudělením vyznamenání bývalému vězni koncentračních táborů. Podle
slov fotografa Jindřicha Kodíčka, který byl na natáčení pořadu také přítomen, se ale
nejednalo konkrétně o Jiřího Bradyho, který tvrdil, že „(…) všech padesát lidí kritizovalo
Zemana a jeho politiku.“131 Mezi osobnostmi, kteří se rozhodli vystoupit v pořadu Show
Jana Krause, byli například Jiřina Šiklová, Jan Ruml, Tomáš Klvaňa, Táňa Fischerová,
Michael Žantovský, Dan Bárta, Bára Poláková, Pavel Liška, Martha Issová nebo tehdejší
místopředseda poslanecké sněmovny a STAN Petr Gazdík.132
Poté, co bylo prokázáno, že kopie pořadu do rukou FTV Prima dorazila včas, se
televize hájila tím, že show neodvysílala kvůli obavám z postihu od Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání (RRTV). Takové tvrzení však s okamžitou reakcí členové RRTV
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odmítli s tím, že se na zábavní pořad nevztahují pravidla pro objektivní a vyvážené
informování,133 čímž ale televize hájila své rozhodnutí pořad nevysílat. FTV Prima
nakonec ustoupila tlaku veřejnosti a oznámila, že pořad odvysílá. Celý díl ale pustit
nechtěla, protože nemohla zaručit objektivitu a vyváženost úvodní části pořadu, ve které
vystupovaly známé osobnosti. FTV Prima nepovažovala tuto část pořadu za vyváženou a
tvrdila, že zde zazněl názor pouze jedné strany, což (jak bylo také vyloženo v předchozí
části práce) porušuje objektivitu vysílání. Proto chtěla úvod pořadu odvysílat ve svých
hlavních zprávách FTV Prima a nechat prostor pro vyjádření také protistraně.
K prohlášení FTV Prima se vyjádřil i moderátor a tvůrce pořadu Jan Kraus, který natočil
video na YouTube, ve kterém řekl, že doufá v odvysílání pořadu přesně tak, jak jí ho
produkce Show Jana Krause předala. Jinak by dle jeho slov šlo o porušení vzájemné
smlouvy a cenzuru. Dodal také, že si on ani jeho právníci nemyslí, že by mělo jít o
porušení objektivity a vyváženosti.134 Nakonec byl pořad odvysílán se zpožděním, ale i
s kritikou vůči Hradu.135 Jisté úpravy však dle zpravodajského serveru Echo24.cz FTV
Prima přeci jen provedla, když vystřihla kritické vyjádření Báry Štěpánové k tehdejšímu
místopředsedovi vlády Andreji Babišovi.136
Jestli bylo původní neodvysílání záměrem či ne, nebylo nijak rozřešeno.
Z teoretické části práce lze i pro tuto situaci vyvodit, že za neodvysíláním mohou stát i
politické tlaky nebo jakási „před-opatrnost“ televize před tím, než se něco stane. V potaz
je ale nutné brát i to, zda nešlo o „obcházení zákonné normy, kdy někdo řekne, že je nutné
mít vyvážený politicko-publicistický pořad, ale přitom jeho autoři mohou říct, že jde jen
o zábavní pořad, a že to tudíž dělat mohou.“137 Tento případ by tedy mohl posloužit jako
praktická ukázka tzv. hierarchického modelu vlivů Pamely Shoemakerové a Davida
Reese, který byl podrobně představen v podkapitole 4.2. teoretické části práce.
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8.3

Závěry kauzy: pochyby o nevěrohodnosti

Z počáteční politické kauzy se celý příběh dostal do společenské roviny, a tak
vyvolal vlnu nevole. Kauza byla reflektována všemi tuzemskými médii: tradičními médii,
online zpravodajskými servery i zpravodajstvím ČTK. Jiří Brady a jeho nevyznamenání
oživilo ve společnosti mnoho otázek souvisejících se svobodou slova a morálními
hodnotami. I zde lze sledovat souvislost s teorií nastolování agendy (které byla věnována
podkapitola 4.4.). Události z podzimu 2016 se pak uzavřely po Bradyho odjezdu zpět do
Kanady.
Otázky ohledně důvěryhodnosti tvrzení Hradu a Jiřího Bradyho společně
s ministrem Hermanem nebyly nikdy rozřešeny. Ve prospěch Hradu hovoří výpověď
hradního ceremoniáře Jindřicha Forejta, který tvrdil, že Jiřímu Bradymu sice zavolal, ale
pouze mu „indikoval některé údaje,“138 nikoliv že mu sdělil, že bude vyznamenán.
Podobně se vyjádřila i Kancelář prezidenta republiky, která ve svém oficiálním prohlášení
uvedla, že Jiří Brady nikdy na žádném seznamu pro budoucí vyznamenané uveden
nebyl.139 Prezident Zeman se k celé události poprvé vyjádřil v rozhovoru pro časopis
Týden.140 Na otázku, proč Jiřího Bradyho nakonec nevyznamenal, odpověděl, že
prezident by měl vyznamenat pouze ty, kteří „pracovali pro Českou republiku a její
občany (…)."141 Dalším „plusovým bodem“ pro Hrad je, že Daniel Herman s důkazy
ohledně (ne)vyznamenání přišel až příliš pozdě, navíc, ani tři údajní svědci (viz
podkapitola 7.1.) nepotvrdili, že by někdy slyšeli prezidenta Zemana hovořit o schůzce
s dalajlamou nebo její souvislosti s vyznamenáním. Informace o udílení státního
vyznamenání by navíc musela nejprve dorazit na kanadské velvyslanectví v Praze i na
české velvyslanectví v Ottawě.142 Ani na jednom z míst se však žádná taková informace
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neobjevila. Velvyslanectví Kanady nadto už 25. října potvrdilo, že žádné informace o
vyznamenání jejího občana nemá, a ani ho v minulosti neobdrželo.143
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METODOLOGICKÁ ČÁST

9.

Důvody odklonění od tezí
V tezích k této práci jsem původně k analýze zvolila tři typy rozdílných médií

(Blesk.cz, iDnes.cz a Českou televizi), které jsem chtěla využít k analýze mediálního
obrazu kauzy. Při detailním prozkoumání zmíněných zdrojů jsem však došla k závěru, že
by analýza uvedených médií musela být velmi obsáhlá (a přesto by zřejmě potřebovala
další doplnění, aby se výstupy daly dobře a smysluplně interpretovat), tudíž jsem se
rozhodla výběr analyzovaných mediálních výstupů pozměnit. Pro získání komplexní
představy o mediálním obrazu kauzy na reprezentativním vzorku médií by totiž bylo
zapotřebí obsáhnout i veřejnoprávní a komerční televize, veřejnoprávní i komerční
rozhlas, tištěná média i internetová média. Pokud bych postupovala dle původního plánu,
šlo by pouze o výsek mediálního obrazu. Dále jsem se chtěla podívat na problematiku
kauzy očima vybraných zahraničních serverů. Po důkladném prozkoumání jsem však
zjistila, že starší články byly smazány a k dohledání je vždy jeden nebo žádný článek na
každém z uvedených serverů. Výstup analýzy tak malého vzorku by určitě nebyl
relevantním. Přiznávám, že původní záměr byl příliš ambiciózní a po konzultaci
s několika akademickými pracovníky FSV UK jsem se rozhodla od tezí odklonit.
Cílem nového projektu tedy bylo vybrat spíše menší vzorek médií, který mi ale
umožní dospět k přiměřenému výsledku, jenž samozřejmě omezuje mimo jiné i rozsah
této práce. Ve výběrovém vzorku tedy zůstala České televize s hlavní zpravodajskou
relací Události, ke které jsem přidala pořad dříve v tezích neuvedený, a to Televizní
noviny – hlavní zpravodajskou relaci TV Nova. Důvodem pro zařazení Událostí i
Televizních novin byla zejména jejich vysoká sledovanost. V době analyzovaného
období se v případě Televizních novin jednalo o nejsledovanější zpravodajskou relaci v
České republice, Události byly hned druhým nejsledovanějším zpravodajským
pořadem.144 Domnívám se, že i díky vysoké sledovanosti mají tyto dvě stanice největší
potenciální zásah, tudíž potenciální vliv na nastolení agendy ve společnosti. Z tohoto
důvodu je analýza jejich mediálních pokrytí kauzy podstatná.
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Českou televizi jsem se rozhodla zachovat i z důvodu jejího veřejnoprávního
charakteru, k čemuž je TV Nova jakožto nejsledovanější komerční stanice dobrým
protipólem. To mi umožní nahlédnout na referování o kauze mimo jiné i
z veřejnoprávního a komerčního hlediska.

10.

Analýza mediálních obsahů
Zajímavostí na celé kauze zůstává i nejasná pomyslná „výhra“ jedné či druhé strany

sporu. V rámci celé záležitosti o nevyznamenání přeživšího koncentračních táborů se
rozpoutala témata zdánlivě s tím nesouvisející: cenzura, svoboda slova, nespokojenost se
současným prezidentem, nespokojnost s celou vládou nebo jejími členy apod. Z politické
kauzy se celá záležitost „přelila“ do věcí veřejných a mnoho lidí, pořadů, médií nebo
institucí nenechala klidnými. Politická agenda tak ovlivnila tu mediální, která v průběhu
sledu událostí ovlivnila i agendu veřejnou. Na příkladu kauzy „Brady“ tak lze sledovat
klasickou posloupnost nastolování témat přesně tak, jak byla vyložena v podkapitole 4.4.
Je jasné, že za vítěze onoho sporu asi bude považovat každý někoho jiného, podívat
se ale i na to, koho jako vítěze (pokud vůbec někoho) reprezentovala vybraná média,
může přinést zajímavé výsledky. Ostatně mediální analýza pomůže zjistit, jaké byly
výstupy ze sledovaných médií, lze díky ní porovnat vztahy mezi realitou a mediálním
obsahem a umožní hlubší rozbor médií, kde se může objevovat například i jejich
předpojatost nebo zaujatost vůči jedné či druhé straně sporu.145
Aby se podařilo přehledně zpracovat rozbor kauzy „Brady“ ve zpravodajství
zmíněných televizí, bude využívána mediální analýza, jež je založena na detailním
zpracování obsahů mediálních sdělení, které byly zveřejněny vybranými typy médií
v určitém časovém období. Na výběr jsou v tomto případě dvě možnosti: kvantitativní
nebo kvalitativní metoda analýzy. Jak bylo stanoveno v tezích, v této práci budou použity
oba přístupy ke zkoumání mediálních obsahů. Získaný materiál pak bude zkoumán
metodou kombinovaného výzkumu, za použití obou zmíněných metod, přičemž
kvantitativní metoda bude předcházet následnému rozboru kvalitativnímu.
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11.

Popis metod
Kvantitativní obsahová analýza se vyznačuje sběrem numerických hodnot, které se

pak dají dobře měřit (v mém případě se jedná například o počet reportáží, aktérů kauzy,
stopáž i pořadí headlines apod.) Je to metoda standardizovaná a systematická. Před
začátkem kvantitativní analýzy musejí být vždy předem stanovena jasná pravidla. Lze
například zkoumat frekvenci výskytu proměnných a dalších faktorů, což dohromady vede
k přehlednému výstupu dané problematiky.146 Kauza Bradyho (ne)vyznamenání sice
trvala poměrně krátký časový úsek,147 nicméně frekvence, s jakou o ní média
informovala, byla vysoká. Vzhledem k tomu, že jde ve zmíněné kauze o jistý spor, je
možné, že autor analýzy může podvědomě inklinovat k jedné nebo druhé straně. I proto
spočívá značná výhoda kvantitativní metody v tom, že není subjektivní, a tak pomáhá
získat výsledky, které nebudou závislé na autorovi analýzy. 148 Kvantitativní metoda se
používá „pro systematický a intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních
obsahů“.149 Nejznámější kvantitativní metodou je zvolená obsahová analýza, která na
základě přesně určených faktů interpretuje výsledky.150
V rámci kvalitativní obsahové analýzy je možné se soustředit na hlubší rozbor
významu zkoumaných obsahů (např. posouzení hodnotových vlastností, rozeznání
smyslu, postavení příspěvků v jednotlivých relacích, věcnost a objektivitu, vyznění,
neutralitu apod.).151 Na rozdíl od předchozí metody, není kvalitativní výzkum
standardizovanou metodou a výzkumník se proto stává jeho součástí. To s sebou přináší
jisté nevýhody, kterou je nepochybně i to, že ho pak sám může subjektivně ovlivňovat.
Logicky tedy vyplývá, že kvalitativní výzkumy zkoumají především význam obsahů a
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berou v potaz i kontext mediální reality, realitu extramediální,152 v tomto případě události
českého politického a veřejného života.

12.

Předpokládaný cíl práce
Cílem práce je prozkoumat, popsat a analyzovat, jak byla kauza „Brady“ zobrazována

v televizním zpravodajství České televize a TV Nova i jak k ní samotná média
přistupovala, což bude následně komparováno. Záměrem práce je tedy zhodnotit rozsah
mediálních obsahů, výskyt a důležitost sdělení, taktéž se zaměřit na hlubší význam
zkoumaného materiálu. Práce může přinést pohled i na aspekty možného příklonu těchto
médií, jako institucí, k jedné nebo druhé straně sporu, který byl předmětem celé kauzy.
Na jednu stranu byl tedy postaven způsob, jakým o zmíněné kauze referovala Česká
televize jakožto zástupce veřejnoprávního média, a jak o ní referovalo médium soukromé,
tedy v tomto případě TV Nova.
Jak bylo vyloženo, k analýze byla zvolena metodu kombinovaného výzkumu,
přičemž kvantitativní rozbor poslouží zejména pro zjištění četností i při následném
porovnání obou stanic. Stěžejním bodem výzkumu je pak posouzení objektivity a důrazu
na emocionalitu a využívání narativních prostředků, jež bude analyzováno pomocí
kvalitativního výzkumu. I proto nebudou předem stanoveny hypotézy, neboť, dle mého
názoru, nemohou dostatečně posloužit výzkumu, který je z velké části založen na
normativní bázi.

13.

Operacionalizace
Před zahájením samotného bádání je nutné si dle jasně stanovených postupů určit

výběrový soubor, který bude předmětem celé analýzy. Zaprvé bude zvoleno, jaká média
budou analyzována, dále se práce zaměří na vymezení obsahu i definici časového úseku,
a konečně na vymezení souhrnu mediálních obsahových jednotek. Ten bude ve finále
tvořit výběrový soubor.153 Jak bylo uvedeno výše, nejprve se práce bude věnovat
kvantitativnímu rozboru, který usnadní celkové pochopení problému při provádění
kvalitativního rozboru.
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13.1

Vymezení médií

Za zdroj informací byla zvolena Česká televize, konkrétně její hlavní zpravodajský
pořad Události, jenž, jak bylo řečeno, ve výzkumu představuje zástupce veřejnoprávního
média. Události jsou vysílány každý den od 19:00 a jejich stopáž je průměrně 46 minut.154
Česká televize vytváří program, který není určen pro komerční ziskovost, ale má plnit
službu veřejnosti, tvořit a šířit programy, popřípadě další multimediální obsah „za účelem
naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby
zachovat mediální pluralitu.“155 Události informují o nejdůležitějších událostech v České
republice i v zahraničí a stejně jako všechny zpravodajské pořady ČT se řídí Kodexem
České televize, který stanovuje zásady veřejné služby. Od roku 1993 se vysílají na
programu ČT1 a od roku 2005 i na výhradně zpravodajském kanále ČT24. V rámci
sledovaného období se na Události ČT1 denně dívalo průměrně 717 tisíc diváků.156
Jak bylo avizováno v předešlých odstavcích, druhým zdrojem analýzy byla zvolena
hlavní zpravodajská relace nejsledovanější soukromé televizní stanice TV Nova
Televizní noviny, kterou na obrazovkách vídáme od roku 1994. V současnosti patří
Televizní noviny k nejsledovanějším157 pořadům vůbec. TV Nova ho sama definuje jako
„souhrn denního zpravodajství patřící mezi nejsledovanější relace TV Nova“.158
Celoplošné vysílání TV Nova mělo úspěch už od počátku, což mohlo být mimo jiné
důsledkem narůstající averze diváků vůči Československé televizi (která byla dlouhá léta
jedinou v zemi).159 Například Šmíd ale nastiňuje i další hypotézy, které vysvětlují
enormní úspěšnost zpravodajství této televize. Zaprvé, formát zpravodajství je tzv.
tabloidní.160 Pomyslné první příčky plní reportáže o katastrofách, zločinu, o senzaci nebo
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krimi. Zadruhé, zpravodajství veřejnoprávní České televize už divákům nestačí – jsou
unavení z omílání politických událostí. Zatřetí, za diváckým úspěchem Televizních novin
může stát zavedení divákovi dříve neznámých metod, které se osvědčily v americké
komerční televizi (živé vstupy, autentické zážitky z reportáží, stručnost, zjednodušení a
maximální personalizace zpráv apod.).161
V průběhu analýzy je tak zapotřebí mít na paměti, že je zde patrný komerční charakter
stanice, který na rozdíl od Událostí často opomíjí kritéria objektivity a nestrannosti
redaktorů. Základem úspěchu je pro ni představení atraktivního obsahu, který se snaží
v rámci emocionálního obsahu vtáhnout diváka do děje prezentované události. A stejný
formát se objevuje i v Televizních novinách, přestože jde o zpravodajský pořad.
Obsahové analýzy Televizních novin navíc potvrdily, že „jsou v převaze uváděny zprávy
záporné, následují informace kladné a pouze vzácně jsou uváděny informace
neutrální“.162
Předpokládám tedy, že i o kauze „Brady“, která více než měsíc „hýbala“ společností,
bude referováno podobně. Tedy, že je pravděpodobné, že bude v Televizních novinách
na rozdíl od Událostí celá kauza záměrně dramatizována a zveličována ve snaze získat
emocionální pozornost diváků.
Je nutné mít na paměti také to, že skladba hlavní zpravodajské relace vykazuje u
veřejnoprávních a soukromých televizních stanic značné odlišnosti. Nelze hovořit pouze
o výběru událostí, ale například i o tom, jak jsou samotné události zpracovány.
V důsledku nutnosti udržení co největšího počtu diváků komerční stanice lze
předpokládat, že se i ve zpravodajství bude snažit zajistit přízeň a důvěru
předpokládaného publika.163
Na základě výše uvedených argumentů předpokládám, že to budou právě Televizní
noviny, ve kterých bude v rámci analýzy zjištěno nedodržování objektivity a záměrné
dramatizování kauzy pomocí emocí nebo specifických narativních prostředků.
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ŠMÍD, Milan. Média, internet, TV Nova a já. Praha: ISV nakladatelství, 2000, s. 170-171. ISBN 8085866-69-2
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URBAN et al. 2011: 91 in HURTÍKOVÁ, Hana. Framing televizního zpravodajství a jeho účinek na
formování politických postojů veřejnosti. Případová studie pádu vlády Mirka Topolánka v roce 2009.
Vyd. 1. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, s. 44. ISBN 978-80-7325-400-1
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HURTÍKOVÁ, Hana. Framing televizního zpravodajství a jeho účinek na formování politických
postojů veřejnosti. Případová studie pádu vlády Mirka Topolánka v roce 2009. Vyd. 1. Brno: Centrum
pro studium demokracie a kultury, 2016, s. 43. ISBN 978-80-7325-400-1
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13.2 Vymezení analyzovaného vzorku
Vzorek mediálních sdělení byl vybrán z hlavní zpravodajské relace Události a
Televizní noviny. Potřebná data pro analýzu Událostí byla získána z archivu ČT na jejich
oficiálním webu, ve kterém jsou všechny díly pořadu dostupné v plném znění.164
Vzhledem k tomu, že TV Nova na svých internetových stránkách takový archiv nenabízí,
musela jsem zvolit cestu jinou. Vedoucí zahraniční redakce zpravodajství TV Nova
Vladimír Kouba mi umožnil v budově Novy Televizní noviny zhlédnout. Novu jsem
navštívila několikrát, neboť záznamy z archivu jsou neveřejné a ani zaměstnanci televize
je nesmějí zveřejňovat nebo předávat dalším osobám. Využila jsem však také databáze
Newton Media,165 protože se v ní dají přehledně vyhledávat přesné přepisy reportáží,
čehož bylo využit při kvalitativním rozboru. Avšak Newton neposkytuje informace o
stopáži reportáží, headlines a přirozeně ani obrazový materiál, což bylo zapotřebí k
dalšímu zkoumání.
Z důvodu, že kauza „Brady“ byla intenzivní a proběhla v relativně krátkém časovém
období, byla do výzkumu začleněna všechna vydání hlavních televizních relací, která se
kauze věnovala. Nebyly však zahrnuty takové příspěvky, které se kauze věnovaly jen
okrajově, tzn. ty, které informují o událostech kauze předcházejících, tj. ty, které byly
zevrubně popsány v kapitole 8.

13.3 Vymezení časového období
Analyzované období bylo vymezeno na dobu trvání kauzy, tj. od 18. října 2016, kdy
se tehdejší ministr kultury Daniel Herman sešel s dalajlamou až do Bradyho odjezdu zpět
do Kanady 1. listopadu 2016.166

13.4 Vymezení kódovací jednotky
V tuto chvíli jsou stanovena média pro výběr vzorku. Stanoveno bylo i časové období,
které bude analýza pokrývat. Posledním úkolem před začátkem samotné analýzy je
vymezení kódovací jednotky. Tyto jednotky pak budou analyzovány a zapisovány do
přehledných tabulek, které budou uvedeny přímo v textu práce. Kódovací jednotkou v
164

Události ČT. [online]. 2018 [cit. 2018-04-10] Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/
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Newton Media umožňuje sledování tisku, televize i rozhlasu. Umožňuje také přístup do mediálního
archivu. Newton Media. [online]. 2018 [cit. 2018-04-02] Dostupné z:
http://mediasearch.newtonmedia.cz.ezproxy.is.cuni.cz/login.php?r=%2Findex.php&m=-10, neplacený
přístup skrze FSV UK
166
Vymezené období rovněž eliminuje možné zkreslení, neboť bude zkoumán celý kalendářní týden.
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analýze je každá televizní reportáž obsahující klíčový výraz „Jiří Brady“ nebo „Brady“.
Příspěvky, jež tyto výrazy neobsahují, nebyly do analýzy zahrnuty, byť mohly být
vysílány ve sledovaném období.
Základní výzkumnou jednotkou byl stanoven jeden zpravodajský příspěvek
(zpravodajský šot), přičemž ve většině případů jde o tzv. kombinovanou zprávu
(reportáž). Taková zpráva využívá obrazový materiál, který je v drtivé většině případů
doplněn buď komentářem reportérů z místa události nebo výpověďmi dotazovaných
osob. Celé sdělení je zarámováno moderátorem ve studiu.

13.4.1

Proměnné

Nyní je zapotřebí stanovit proměnné, tzn. jaké znaky budou na sesbíraném materiálu
podchycovány. Mezi proměnné byl zařazen název stanice, název relace, datum odvysílání
relace (identifikuje každou jednotku v analýze dnem, kdy byl příspěvek odvysílán), název
reportáže i stopáž příspěvku (poskytne přehled toho, jakou dobu médium kauze
věnovalo). Vzhledem k tomu, že se v televizních relacích čas stává drahocennou
komoditou, lze předpokládat, že čím větší bude prostor, který téma dostane, tím je pro
pořad/relaci důležitějším a také relevantnějším.
Mezi další proměnné byly zařazeny tzv. „headlines“ ve smyslu existence uvození
příspěvku o kauze „Brady“ v počátečním přehledu hlavních zpráv. Jak bylo uvedeno
v teoretické části,167 příspěvky, které televize zařazují do „headlines“ jsou zpravidla
považovány za důležitější a navozují v divákovi pocit, že patří mezi hlavní, nejdůležitější
události. Dále bylo sledováno pořadí v relaci ve smyslu určení čísla, jež bude značit,
v jakém sledu byla reportáž na téma kauzy „Brady“ editory zařazena do celého vydání.
Hodnota v závorce pak naznačuje, kolik bylo celkem v relaci reportáží. Význam uvedení
takové hodnoty tkví v pochopení významu, jaký dané reportáž ne/přisoudit.
Jsem si ale vědoma, že v případě sledování komerčního typu zpravodajství může být
pořadí v relaci zavádějící, neboť některé takové stanice zařazují nejdůležitější zprávy až
na druhá, třetí místa celé relace. Důvodem může být již zmíněná „nutnost“ diváky udržet
u televizorů co nejdéle. I proto bývají zpravodajské relace komerčních televizí často velmi

167

Viz podkapitola 4.4.
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pestré, aby zaujaly co nejvíce diváků. Jak bylo podrobně vyloženo v podkapitole 4.3.,
výběr reportáží a témat však silně závisí (nejen) na editorovi, který celé vydání tvoří.168
V případě Událostí ale předpokládám, že z hlediska jejího veřejnoprávního
charakteru se budou důležitá témata naopak objevovat na prvních místech. Na základě
uvedených proměnných bude porozuměno postavení kauzy ve zpravodajské agendě
Událostí i Televizních novin.

13.5 Cíl kvalitativní obsahové analýzy
Jak bylo vyloženo, kvalitativní rozbor se zaměřuje na jevy neempirické povahy, tj. na
ty, které se nedají změřit. Kvantitativní metodou bude nejprve získán jistý vzorek
s určitými profily, který dále poslouží ke kvalitativnímu rozboru. Základní otázkou
přitom zůstává, jak vybraná média ke kauze „Brady“ přistupovala, jak byla kauza
prezentována, a jaký postoj k ní média zaujala. Dále bude sledováno, jaký postoj byl
zaujat k jednotlivým aktérům kauzy a zda vybraná média někomu nestranila.
Kvalitativní rozbor této analýzy se zaměřuje na posouzení objektivity, věcnosti a
neutrality vyjádření a vyváženosti v rámci sledovaných relací. Za proměnné v kvalitativní
analýze byl zvolen prostor aktérů k vyjádření, dále pořadí, v jakém se měli aktéři v rámci
reportáže šanci vyjádřit a postoj média k tématu (pozitivní, neutrální, negativní).
Jsem si dobře vědoma, že analyzovat objektivitu (tzn. zda je mediální materiál
nestranný nebo naopak), je z důvodu samotného charakteru objektivity prakticky
nedosažitelné.169 Nabízí se tedy otázka, jak vybrané příspěvky zkoumat. Podle Trampoty
a Vojtěchovské lze vyváženosti zpráv zkoumat pomocí srovnání prostoru, který je
věnován daným úhlům pohledu (nebo vybraným aktérům), přičemž se posléze analyzuje,
zda byla ta či ona strana probíraného tématu (v tomto případě sporu) vykreslena příznivěji
než ta druhá.170 Autoři také dodávají, že z hlediska vyváženosti je „(…) důležitá jednak
otázka výběru (kdo a co se ve zprávě objevuje a v jakém pořadí), za druhé pak propojením
subjektů s určitými přímými či nepřímými pozitivními či negativními asociacemi.“171
168
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Analýza se proto soustředila na následující: zda všichni hlavní aktéři 172 dostali
prostor k vyjádření,173 dále jestli v rámci reportáže bylo o kauze referováno A) pozitivně,
B) neutrálně nebo C) negativně. Pozitivní hodnocení znamená, že televize zobrazovala
kauzu v dobrém světle, a to zejména pro hlavního aktéra Jiřího Bradyho. Neutrální
prezentace znamená, že informování o celé věci bude nezaujaté a odměřené a bude
sledovat, zda je referování znevýhodněné používáním senzacechtivosti nebo zda „(…)
neznevýhodňuje jeden ze subjektů negativně působícími atypickými záběry (…)“ 174. A
konečně negativním hodnocením se rozumí negativní či ironické poznámky nebo
komentáře na osobu prezidenta Zemana, Ovčáčka nebo na prezidentskou kancelář.
Nejedná se však pouze o samotná slova, jež zazněla z úst redaktorů. Sledováno bylo i to,
jak byl mediální obsah ve vysílání prezentován a jak tyto příspěvky působily. V této
kategorii se pak ocitly i některé příspěvky, které by jinak byly neutrální, ale z důvodu
sestříhání vyjádření jednotlivých osob zpráva následně vyzněla pozitivně nebo negativně.
A posledním bodem analýzy v rámci vyváženosti bylo sledování pořadí, v jakém aktéři
ve zprávách vystupovali.
Je důležité podotknout, že v rámci posuzování jsem se nesoustředila na vyjádření
hostů, citované příspěvky ani charakter vyjádření jednotlivých aktérů. Šlo především o
hodnocení instituce televize, tj. jak ona samotná zkoumaný mediální obsah prezentovala,
a jak vysílané příspěvky působily.
Kvalitativní přístup byl dále aplikován na zhodnocení narativních prostředků a
emocí ve zpravodajství.
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Hlavní aktéři kauzy byli rozděleni na A) Jiří Brady (a jeho rodina), B) Daniel Herman (jež inicioval
mediální smršť svým prohlášením o neúčelném neudělení st. vyznamenání a C) Hrad (především
prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček nebo Kancelář prezidenta republiky – Vratislav Mynář, Jindřich Forejt
ad.)
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přímé vyjádření aktéra v reportáži, ve studiu, v rámci živého vstupu nebo například v rámci telefonátu
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ANALYTICKÁ ČÁST
14.

Analýza Událostí ČT
14.1

Postavení kauzy „Brady“ ve zpravodajské agendě Událostí

Tato část práce je zaměřena na kvantitativní výčet zpravodajského materiálu.
Proměnné, které byly sledovány, jsou podrobněji popsány v metodologické části práce,
níže jsou uvedeny v horní liště tabulky. Vzhledem k tomu, že se tato kapitola zabývá
analýzou Událostí, není zde uvedena proměnná název stanice.
Empirické ověření dat z pořadu Události dokázalo, že se tématu „Brady“ relace
věnovala velmi intenzivně. V rámci analýzy výše uvedeného jevu byly zvoleny tři
stěžejní kategorie. Důvody a význam sledování tohoto i ostatních jevů byl taktéž vyložen
v předchozí kapitole.
První kategorií je výskyt tématu kauzy v upoutávkách, tzv. „headlines“. Druhou
kategorií je sledování pořadí příspěvků v rámci celého pořadu.175 Třetí kategorií je stopáž
(délka) jednotlivých příspěvků, které jsou v tabulce uváděny v jednotkách času.
Do tabulky č. 1 byly zaznamenány všechny reportáže, které se týkaly kauzy
„Brady“, a které šlo dohledat v archivech zadáním zmíněných klíčových výrazů. Nebyly
zařazeny takové příspěvky, které kauze časově předcházely,176 tzn. týkaly se pře o přijetí
dalajlamy, politických prohlášení a (ne)souhlasů se stýkáním se s dalajlamou nebo
„prohlášení čtyř“. Ve sloupci určujícím pořadí příspěvku v relaci je uveden i celkový
počet příspěvků dané relace. Ve sloupci headlines je v závorce uvedeno číslo, jež určuje
pořadí, ve kterém byla zpráva do headlinu zařazena (od 1 do 3).
Události České televize o kauze „Brady“ referovaly každý den od 21. října do 31.
října. Před 21. říjnem (tedy v rámci sledovaného období) se objevovaly reportáže, které
sice souvisely s dalajlámovým příjezdem a oním sporem o (ne)přijetí dalajlamy, ale
nesouvisely s (ne)vyznamenáním Jiřího Bradyho. Neobsahovaly ani klíčová slova „Jiří
Brady“ a „Brady“. Na konci sledovaného období, tedy 1. listopadu, se už žádná reportáž
na toto téma neobjevila. Celkem se za sledované období v hlavní zpravodajské relaci ČT
objevilo 23 reportáží, které byly dále analyzovány.
175
176

Uvedená čísla v tabulce znamenají přesné pořadí příspěvku, který byl editory do vysílání zařazen.
Byť byly stěžejní pro její vyústění. Podrobně však byly popsány v kapitole 8.
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Tabulka č. 1: Sledování tématu „Brady“ v Událostech ČT: zpravodajská agenda
Datum

Pořad

Název reportáže

21. 10.

Události ČT

Dalajlama příčinou odmítnutí

Stopáž

Pořadí v relaci

Headlines

2:41

12. (26)

Ano (3.)

udělit vyznamenání?
22. 10.

Události ČT

Předávání státních vyznamenání

4:30

1. (23)

Ano (1.)

23. 10.

Události ČT

Kauza

2:15

2. (24)

Ano (2.)

Jiří Brady v Česku: živý vstup

1:91

3.

Vyznamenání

3:05

1. (29)

Účast politiků na ceremoniálu

1:10

2.

Příběh Jiřího Bradyho

3:02

20.

Fotografie ze života Bradyho

0:40

21.

Jiří Brady v Interview ČT24

1:30

22.

Jiří Brady je rodákem z Nového

2:20

23.

Kauza Jiřího Bradyho

3:20

1. (26)

Výzva k ocenění J. Bradyho

0:36

2.

Kauza pohledem Hradu

2:52

3.

Ocenění Jiřího Bradyho

3:05

4. (28)

Oslavy 28. října

0:43

5.

Jiřího

3:23

1. (30)

Ano (1.)

Shromáždění na Staroměstském

2:24

4. (26)

Ano (3.)

0:30

5.

1:05

6.

2:54

3. (24)

Exkluzivní průzkum

1:02

4.

vyznamenání

strýce

ministra Hermana

24. 10.

Události ČT

pro

Jiřího

Ano (1.)

Bradyho?

Města na Moravě
25. 10.

26. 10.

27. 10.

Události ČT

Události ČT

Události ČT

Vyznamenání

pro

Ano (1.)

Ano (2.)

Bradyho
28. 10.

Události ČT

náměstí: živý vstup
Názor veřejnosti na neudělení
vyznamenání

pro

Jiřího

Bradyho
Exkluzivní průzkum
29. 10.

Události ČT

Připomínka

svátku

na

Ne

Staroměstském náměstí

30. 10.

Události ČT

Jiří Brady v rodném městě

1:06

10. (17)

Ne

31. 10.

Události ČT

Ocenění pro Jiřího Bradyho

1:03

6. (29)

Ano (3.)
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14.1.1 Headlines
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že kauza „Brady“ byla pro Události nepochybně
prioritním tématem, a to téměř po celou dobu trvání kauzy. Redakce Událostí zařazovala
příspěvky o Jiřím Bradym do úvodních headlines osm po sobě jdoucích dní, tedy od 21.
října až do 28. října, a za celé sledované období se téma v headlines neobjevilo pouze
dvakrát.
V úvodní upoutávce bylo „téma Brady“ zaznamenala celkem v devíti případech.
Editoři Událostí námět „Brady“ považovali za nejdůležitější177 zprávu dne celkem ve
čtyřech případech (22. 10., 24. 10., 25. 10. a 27. 10.). Na druhém místě se téma v headlines
objevilo dvakrát (23. 10. a 26. 10.) a na třetí pozici celkem třikrát (21. 10., 28. 10. a 31.
10.). Abych mohla porozumět tomu, zda bylo téma „Brady“ prioritním či nikoliv,
podívala jsem se i na další témata, která se objevovala v headlines současně s tématem
zkoumané kauzy. Zaznamenány jsou v následující tabulce.
Tabulka č. 2: Ostatní témata objevující se v headlines v rámci sledovaného období
Datum

Název

21. 10.

Platby nemocnicím

1.

Kritika Ruska

2.

Bitva o Mosul

2.

Stavba dálnic

3.

Cena za volby

1.

Maďarské povstání

3.

Vyklízení tábor v Calais

2.

Pokuta pro Hrad

3.

Rozpočet v přebytku

2.

Demolice tábora v Calais

3.

Schválený rozpočet

1.

Napětí NATO-Rusko

3.

Dohoda EU-Kanada

2.

Tendr na leteckou záchrannou službu

3.

Oslavy 28. října

1.

Předávání st. vyznamenání

2.

Zemětřesení v Itálii

2.

Smetka je volný

3.

Prohlášení čtyř

1.

Boj o Mosul

2.

22. 10.
23. 10.
24. 10.
25. 10.
26. 10.
27. 10.
28. 10.
30. 10.
31. 10.
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Pořadí v headlines (1-3)

Tzn. v headlines se téma objevilo na prvním místě.

48

Z dat, která byla zaznamenána do tabulky č. 2 plyne, že žádné jiné téma se do
úvodních headlines nedostalo v tolika případech jako právě kauza „Brady“. Z tohoto
faktu je patrné, že editoři Událostí nepovažovali žádné jiné téma v tomto období za více
relevantní.

14.1.2

Stopáž

Další sledovanou kategorií byla stopáž samotných příspěvků. Zpravodajská relace
Události trvala ve sledovaném období v průměru 46 minut.178 Délka relace se však
v jednotlivých dnech lišila, ale tyto odchylky nebyly považovány za směrodatné, neboť
maximální rozdíl ve sledovaném čase byl 2,5 minuty. Průměrně bylo do relací zařazováno
zhruba 25 příspěvků. Z analýzy vyplývá, že větší prostor vždy dostávala témata uvedená
v headlines. Všeobecně lze konstatovat, že čím delší příspěvek je, tím větší důležitost
v rámci vysílaných zpráv zaujímá.179
Nejdelší časy byly zaznamenány v prvních čtyřech dnech od prohlášení ministra
Hermana.180 Nejvýznamnější prostor byl tématu věnován 24. října. Editoři do celé relace
zařadili hned šest příspěvků týkajících se nevyznamenání Jiřího Bradyho. Jednalo se o
tematický blok, ve kterém byl Jiří Brady podrobně představen 181, a celý blok trval
dohromady více než jedenáct minut.
Příspěvky z této relace přinesly objevné informace v tom smyslu, že představily
celou situaci a seznámily diváky s osobností Jiřího Bradyho, kterého před vypuknutím
mediální kauzy málokdo znal. Jak také názorně ukazuje tabulka č. 1, reportáže související
s kauzou „Brady“ měly různou stopáž. Nejkratší sledovaný příspěvek měl třicet sekund
(28. 10.) a nejdelší měl čtyři a půl minuty (22. 10.). Více příspěvků na toto téma se pak
objevilo i 25. 10. (6:08), 26. 10. (3:48), 28. 10. (3:59) a 29. 10. (3:56). Celkem Události
kauze věnovaly bezmála 43 minut.182
V prostoru, který Události kauze věnovaly, lze zaznamenat sestupnou tendenci.
Ke konci sledovaného období kauzu „Brady“ z agendy Událostí vytlačila jiná témata,

178

1.-25. nejsledovanější titul, říjen 2016. ATO-Nielsen Admosphere. [online]. 2016. [cit. 2018-05-01].
Dostupné z: http://pro-media.peoplemetry.cz/files/2016/11/25-titulu-rijen16.png
179
Viz podkapitola 4.4.
180
Prohlášení o tom, že mu bylo prezidentem Zemanem sděleno, že pokud se sejde s dalajlamou, jeho
strýce nevyznamená.
181
O tom svědčí i reportáže Fotografie ze života Jiřího Bradyho. In Události [online]. TV, ČT 1, 24. 10.
2016, 19:00. [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328udalosti/216411000101024/ nebo Příběh Jiřího Bradyho (Tamtéž)
182
Přesný čas je 43:87.
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zejména další následky Společného prohlášení nejvyšších ústavních činitelů ČR (i další
česko-čínské vztahy) a prezidentské volby v USA nebo bitva v Mosulu.

14.1.3 Pořadí v relaci
Podobně jako v případě headlines se i zařazované příspěvky s „tématem Brady“
ocitaly na předních příčkách relací. Podíváme-li se opět do dat uvedených v tabulce č. 2,
zjistíme, že zpravodajství Událostí zařazovalo reportáže s tematikou „Brady“ vždy na
přední místa. Přihlédneme-li navíc k celkovému počtu příspěvků v celé relaci, je
evidentní, že tématu byla věnována vysoká důležitost.
Dalo by se konstatovat, že řazení příspěvků v podstatě kopíruje vývoj celé kauzy.
21. října Daniel Herman do médií řekl, že po něm Hrad požadoval zrušení schůzky
s dalajlamou, jinak nebude jeho strýc vyznamenán. Tato reportáž byla zařazena na 12.
místo. Hned následující den, tedy od příjezdu Bradyho do Prahy, se příspěvky o kauze
ocitaly od 1. po maximálně 4. místo v pořadí relací. 24. října bylo součástí jednoho dílu
Událostí dokonce 6 reportáží (názvy viz tabulka č. 1) věnováno jen kauze „Brady“, což
odpovídá jedenácti minutám čistého vysílacího času. Více reportáží v jednom díle se
objevilo i 25., 26., 28. a 29. října.
I tento fakt dokazuje, že nevyznamenání Jiřího Bradyho bylo pro Události prioritní
záležitostí, a to po téměř celou dobu trvání kauzy. V relacích se na předních příčkách toto
téma objevovalo od 22. října až do 29. října.

14.1.4 Časová souslednost vývoje kauzy: Události
Pokud obě tabulky srovnáme s časovou sousledností vývoje událostí v kauze, je
možné získat představu, jaké skutečnosti rozhodovaly o tom, zda budou příspěvky na toto
téma zařazeny do headlines nebo vůbec do agendy Událostí. Samotný fakt, že Jiří Brady
zřejmě vyznamenán nebude, editory Událostí nedonutilo věnovat tématu více prostoru.183
Zlom nastal 22. října, kdy se do médií dostalo Hermanovo tvrzení o tom, že Brady
vyznamenán nebude, a že se tak nestane z důvodu ministrovy schůzky s dalajlamou,
přičemž nařkl prezidenta Zemana, že jeho jednání bylo účelové. Upoutávka na reportáž
„Předávání státních vyznamenání“ se v headlines objevila hned jako první, stejně tak
první v celé relaci. Stopáž 4:30 je evidentně nadprůměrným časem, který redakce za celé

183

Informace o tom, že Brady vyznamenán nebude, se dostala do médií 21. října.
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sledované období tématům věnovala. Stopáž zmíněné reportáže také představuje nejdelší
příspěvek o kauze vůbec.
Za zlomový by ho bylo možné označit i z důvodu přínosu nové informace. Kromě
doposud známých událostí, kterými byl příspěvek zahájen, se v reportáži objevuje i
Daniel Herman jako host Událostí, komentářů,184 který oznamuje: „(…) řekl mi to přímo
pan prezident, když se sejdu s dalajlámou, že můj strýc bude ze seznamu vyškrtnut. To
se také stalo. (…) Přímo prezident republiky na slovenském velvyslanectví mi toto řekl
před svědky.“185 Na toto vyjádření plynule navazuje záznam telefonického rozhovoru
s Jiřím Ovčáčkem, který situaci vysvětluje jako pouhé nedorozumění a podotýká, že
Herman po prezidentovi vyznamenání pro Bradyho už dlouho chtěl. Následují i další
vyjádření tehdejšího premiéra z Twitteru, který prezidentovi doporučuje vyznamenání
udělit. Reportáž uvádí i slova Jiřího Bradyho, který říká, že s vyznamenáním na základě
telefonátu z Hradu počítal. Pokračuje se promluvami politiků o tom, zda přijdou na
slavnostní večer udílení státního vyznamenání 28. října, přičemž se vyjadřují politici,
kteří přijdou, i ti, kteří nepřijdou. Ke konci příspěvku se znovu opakují doposud známé
informace o Jiřím Bradym a jeho životní cestě. 23. října jsou v reportáži představeni
údajní svědci Hermanova rozhovoru s prezidentem Zemanem, kteří ale popřeli, že by
cokoliv zaslechli. Po reportáži následuje živý vstup na letiště, kam dorazil Jiří Brady se
ženou. Značný prostor je opět věnován Danielu Hermanovi, který navíc v přímém
přenosu ukazuje SMS zprávu186 od Jindřicha Forejta potvrzující fakt, že vyznamenání
neproběhne.
V následujících dnech se referování o kauze „Brady“ nevytrácí z headlines,
naopak se objevuje v relacích vždy na předních příčkách a je jí věnováno stále více času.
Důkazem budiž již zmiňovaný díl Událostí z 24. října, který kauze věnoval celkem 11
minut 47 vteřin. Zájem redakce udělit Bradymu tolik prostoru spatřuji zejména v příjezdu
Jiřího Bradyho s manželkou Terezou do České republiky i v prohlášení předsedy vlády
Bohuslava Sobotky a předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka na adresu prezidenta
Zemana, aby celý rozruch vyřešil tím, že Bradymu vyznamenání udělí. To také podpořil
místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.

184

Které se vysílaly 21. října večer.
Předávání státních vyznamenání. Daniel Herman hostem pořadu Události, komentáře (čas: 0:47). In
Události [online]. TV, ČT 1, 22. 10. 2016, 19:00. [cit. 2018-04-11]. Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000101022/video/499777
186
Viz obr. 1: Přijatá textová zpráva Daniela Hermana od Jiřího Forejta.
185
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V dalších dnech byl zájem o tento námět stále vysoký, ale lze sledovat ztenčení
časového prostoru, který byla redakce ochotna kauze věnovat. Nicméně téma se stále
objevuje v headlines s výjimkou 29. a 30. října, což svědčí o důležitosti, za kterou téma
Brady redakce měla.
Důležitým poznatkem je, že se v reportážích neobjevují žádné nové zprávy a stále
se opakují již zveřejněné informace. Delší časový prostor Jiřímu Bradymu redakce
věnovala 28. října, což mělo logicky souvislost se dnem udílení státních vyznamenání.
Ve dnech 29., 30. a 31. října už můžeme sledovat kratší stopáž reportáží (kolem jedné
minuty) a tudíž opadající zájem o kauze informovat. Příspěvky z uvedených dat navíc
nepřinášejí žádné nové informace, pouze sumírují události, se kterými byli diváci
obeznámeni již dříve a informují o Bradyho odjezdu zpět do Kanady (ve vydání z 31.
10.).

14.2

Objektivita vs. negativita: postoj média ke kauze

Nechtěla bych však zůstávat v zajetí kvantitativních ukazatelů, a proto se práce
zaměří také na to, jak byla kauza prezentována. V rámci analýzy bude dále posuzována
kvalita zpravodajství z hlediska objektivity – věcnosti (ve smyslu, jak bylo popsáno
v kap. 4) a dále i postoj, jaký vybrané televize ke kauze zaujímaly.

14.2.1 Věcnost a neutralita vyjadřování
Analýza prokázala, že redakce Událostí si ve většině případů dokázala udržet
profesionální věcnost. Vzhledem k tomu, že Jiří Brady přežil holocaust, se často
v souvislosti s jeho osobou opakovala slovní spojení typu: „muž, který přežil“ (24., 25.,
29. 10.) nebo „přeživší holokaustu“, „pamětník holokaustu“ (22., 23., 24., 26., 30. 10. a
1.11.) nebo „pamětník, který přežil a celý svůj život zasvětil vyprávění o hrůzách
holokaustu“ (27. 10.). Tato označení však nebyla vyhodnocena jakožto porušení věcnosti
novináře vzhledem k tomu, že se jedná o pravdivý popis zmiňované osoby, ve kterém
není obsaženo subjektivní zabarvení sdělení.
Pozbytí věcnosti a neutrálního vyjádření bylo zaznamenáno v relaci z 24. října, kdy
byl Jiří Brady redaktorkou popsán jako „(…) člověk, který toho tedy zažil opravdu hodně
(…)“. Dalším momentem byl v téže relaci výrok moderátora Michala Kubala, který po
skončení reportáže reagoval slovy „tak to byl opravdu velmi silný příběh“, což je výrok,
který by se snad mohl objevovat například v publicistice, ale nepatří do zpravodajství,
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protože obsahuje hodnoticí konotaci.187 Kromě výše zmíněného nebyly zaznamenány
žádné další subjektivně zabarvené výroky stran redaktorů.

14.2.2 Vyváženost
V této podkapitole budou sledována kritéria vyváženosti, která byla podrobně
vyložena v metodologické části práce (viz podkapitola 13.6.).

187

BARTHES, Roland. Mytologie. Praha: Dokořán, 2004. s. 150. ISBN 80-86569-73-X
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14.2.2.1 Prostor aktérů k vyjádření: Události
Tabulka č. 3: Prostor věnovaný hlavním aktérům v Událostech ČT
Datum

Název příspěvku

Jiří Brady

Daniel Herman

Hrad

21.10.

Dalajlama příčinou odmítnutí udělit vyznamenání?

Ano

Ano

Ano

22.10.

Předávání státních vyznamenání

Ano

Ano

Ano

23.10.

Kauza vyznamenání strýce ministra Hermana

Ne

Ano

Ano

Jiří Brady v Česku: živý vstup

Ano

Ano

Ne

Vyznamenání pro Jiřího Bradyho?

Ano

Ano

Ano

Účast politiků na ceremoniálu

Ne

Ne

Ne

Příběh Jiřího Bradyho

Ne

Ne

Ne

Fotografie ze života Bradyho

Ne

Ne

Ne

Jiří Brady v Interview ČT24

Ano

Ne

Ne

Jiří Brady je rodákem z Nového Města na Moravě

Ano

Ne

Ne

Kauza Jiřího Bradyho

Ano

Ano

Ano

Výzva k ocenění JB

Ano

Ne

Ano

Kauza pohledem Hradu

Ano

Ano

Ano

Ocenění Jiřího Bradyho

Ano

Ano

Ano

Oslavy 28. října

Ne

Ne

Ne

27.10.

Vyznamenání pro Jiřího Bradyho

Ano

Ne

Ano

28.10.

Shromáždění na Staroměstském náměstí

Ano

Ne

Ne

Názor veřejnosti v kauze Brady

Ne

Ne

Ne

Exkluzivní průzkum

Ne

Ne

Ne

Připomínka svátku na Staroměstském náměstí

Ano

Ne

Ne

Exkluzivní průzkum

Ne

Ne

Ne

30.10.

Jiří Brady v rodném městě

Ano

Ne

Ne

31.10.

Ocenění pro Jiřího Bradyho

Ano

Ne

Ne

24.10.

25.10.

26.10.

29.10.

Jak bylo vyloženo výše, v rámci analýzy bylo sledováno, zda v jednotlivých
reportážích dostali prostor všichni hlavní aktéři kauzy (viz tabulka č. 3). Bylo zjištěno, že
v jedné reportáži byl dán prostor všem hlavním aktérům kauzy celkem v šesti případech
(z celkových 23 příspěvků). Jak lze také vyčíst z tabulky výše, nejvíce prostoru bylo
věnováno Jiřímu Bradymu (celkem ve 14 příspěvcích) a nejméně Danielu Hermanovi
(celkem v osmi příspěvcích). Hrad se ke kauze v rámci Událostí vyjádřil celkem osmkrát.
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Vyšší číslo u hlavního aktéra kauzy přisuzuji také faktu, že bylo nezbytné jeho příběh
divákům vyložit, neboť do chvíle vypuknutí kauzy byl veřejnosti takřka neznámý.
Je však nutné zdůraznit, že se příběh Jiřího Bradyho v reportážích neustále
opakoval. Kdo je Jiří Brady a jaký byl jeho osud, bylo zmíněno již 21. října: „Jiří Brady
přežil Terezín, Osvětim a pochod smrti. A svou knihou o sourozencích uprostřed
holokaustu oslovil miliony dětí ve 40 zemích světa.“188 Později v té samé relaci zaznívá:
„(…) v době protektorátu byli nejdřív zatčeni jeho rodiče, pak byl společně se sestrou
Hanou deportován do Terezína, pak se rozdělili. On zamířil do Osvětimi. Přiřazením na
práci přežil. Jak se dozvěděl po válce, jeho sestra ani zbytek rodiny ne. (…)“189
Hned 22. října se v reportáži objevuje podobná informace: „Jiří Brady přežil
Terezín, Osvětim i pochod smrti. Pak emigroval do Kanady, kde pomáhal emigrantům a
zároveň vydával svědectví o holocaustu.“190
24. října se o něm podobně redaktoři zmiňují dokonce dvakrát v rámci jedné
relace: „Jiří Brady, kdysi 13leté dítě, které jako jediné z rodiny v Novém Městě na Moravě
přežilo vyhlazovací tábor Osvětim (…)“191 a v pozdějším čase bylo řečeno i následující:
„Rodina Bradyových žila v Novém Městě na Moravě měla tam malý obchod, jak je
ostatně vidět právě na této fotografii. Po válce nikdo kromě Jiřího Bradyho nepřežil. Jiří
Brady prošel koncentračními tábory Osvětim a Terezín (…)“.192
Podobných výpovědí jsem si všimla i v dalších případech.193 Z analýzy vyplývá,
že bylo v Událostech Jiřímu Bradymu poskytnuto nejvíce prostoru, i když už nešlo o nová
sdělení, která by měla informačně obohatit vývoj kauzy. Vesměs šlo o probírání Bradyho
osudu a zdůraznění strastí, kterými si musel projít. I proto obsah Událostí v rámci
sledování této kauzy nehodnotím jako vyvážený. Herman a zástupci Hradu se pak
v hlavním zpravodajském pořadu měli možnost vyjádřit ve velmi podobném počtu.
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Dalajlama příčinou odmítnutí udělit vyznamenání? In Události [online]. TV, ČT 1, 21. 10. 2016,
19:00. [cit. 2018-05-09] Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328udalosti/216411000101021/video/499709
189
Tamtéž
190
Předávání státních vyznamenání. In Události [online]. TV, ČT 1, 22. 10. 2016, 19:00. [cit. 2018-05-09]
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000101022/
191
Vyznamenání pro Jiřího Bradyho? In Události [online]. TV, ČT 1, 24. 10. 2016, 19:00. [cit. 2018-0509] Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000101024/
192
Fotografie ze života Bradyho. In Události [online]. TV, ČT 1, 24. 10. 2016, 19:00. [cit. 2018-05-09]
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000101024/
193
Např. 29. 10. „Připomínka svátku na Staroměstském náměstí“ nebo 28. 10. „Shromáždění na
Staroměstském náměstí“. Události ČT. [online]. 2018 [cit. 2018-05-08] Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/
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14.2.2.2 Hodnocení příspěvků
Na tomto místě je třeba zmínit, že výskyt pozitivních či negativních hodnocení by
se v rámci objektivity vůbec neměl ve veřejnoprávním médiu vyskytovat. Ze samotné
podstaty veřejnoprávního charakteru České televize jsem tedy předpokládala, že se budou
nejvíce objevovat neutrální hodnocení. Výsledky analýzy sledování tohoto jevu byly
zaznamenány do tabulky č. 4.
Tabulka č. 4: Hodnocení příspěvků (Události)
Datum

Název příspěvku

21.10.

Dalajlama příčinou odmítnutí udělit vyznamenání?

22.10.

Předávání státních vyznamenání

23.10.

Kauza vyznamenání strýce ministra Hermana

Pozitivní

Neutrální

Negativní

-

X

-

X
-

X

-

Jiří Brady v Česku: živý vstup

-

X

-

Vyznamenání pro Jiřího Bradyho?

-

X

-

Účast politiků na ceremoniálu

-

X

-

Příběh Jiřího Bradyho

X

-

-

Fotografie ze života Bradyho

X

-

-

Jiří Brady v Interview ČT24

X

-

-

X

-

-

Kauza Jiřího Bradyho

-

X

-

Výzva k ocenění JB

-

X

-

Kauza pohledem Hradu

-

X

-

Ocenění Jiřího Bradyho

-

X

-

Oslavy 28. října

-

X

-

27.10.

Vyznamenání pro Jiřího Bradyho

-

X

-

28.10.

Shromáždění na Staroměstském náměstí

-

X

-

Názor veřejnosti v kauze Brady

-

X

-

Exkluzivní průzkum

-

X

-

-

X

-

Exkluzivní průzkum

-

X

-

30.10.

Jiří Brady v rodném městě

-

X

-

31.10.

Ocenění pro Jiřího Bradyho

-

X

-

4

19

24.10.

Jiří Brady je rodákem z Nového Města na Moravě
25.10.

26.10.

29.10.

Celkem:

Připomínka svátku na Staroměstském náměstí
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Konečně analýza hodnotí jednotlivé příspěvky. Důkladným sledováním relací
bylo dospěno k závěru, že bylo ke kauze přihlíženo pozitivně celkem ve čtyřech
případech. V ostatních devatenácti případech se jednalo o neutrální hodnocení. Negativní
postoj ke kauze nebyl nalezen v žádném ze sledovaných příspěvků.
Pozitivní příklon nahlížení kauzy je v tabulce označen symbolem „X“. Jak je
vidět, jedná se o reportáže z 24. října. Za pozitivní byl označen proto, že se všechny
příspěvky opakovaně věnovaly Jiřímu Bradymu a jeho životu, což v podstatě s kauzou
jako takovou nesouvisí (přihlédneme-li k repetici již známého příběhu). V tomto vydání
opět zaznívá životní cesta Jiřího Bradyho, navíc jsou ale přidány reportáže z jeho rodného
města nebo několikaminutová prezentace jeho osobních fotografií, která je komentována
moderátorkou. Do vydání byl zařazen i rozhovor z pořadu Interview ČT24.
Je možné, že se tím televize snažila o přiblížení edukativního hlediska v tom
smyslu, že chtěla na přeživším holokaustu ilustrovat hrůznost těchto činů. V jednom
z příspěvků z tohoto dne zaznělo: „(…) právě památka jeho sestry se stala jedním ze
symbolů persekuce Židů za druhé světové války, a především jednoho a půl milion obětí
z řad židovských dětí (…)“,194 což by tezi o edukativním záměru veřejnosti potvrzovalo.
Převažuje ale počet neutrálních hodnocení, což bylo také předpokládáno, neboť
přesně takové se od zpravodajských příspěvků očekává. Většina zpráv shrnovala fakta a
přinášela informace kolem dění v kauze, ale nebyly zaznamenány žádné poznámky nebo
komentáře, které by je výrazně narušovaly. Do této kategorie opět nebyly zařazena
vyjádření hostů nebo jejich citace.
Z hlediska objektivity nebyl v žádném z příspěvků zaznamenán problém se zdroji.
Všechny analyzované příspěvky obsahovaly informace z rozličných zdrojů. V žádné
reportáži nebyla opomenuta ani jedna strana sporu. I když všechny příspěvky vždy
neobsahovaly přímou výpověď jednotlivých aktérů, pokaždé zaznělo jejich stanovisko
prostřednictvím moderátora, citace nebo například print screen z twitterového účtu.

194

Jiří Brady je rodákem z Nového Města na Moravě. In Události [online]. TV, ČT 1, 24. 10. 2016,
19:00. [cit. 2018-05-09] Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328udalosti/216411000101024/
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14.2.2.3 Pořadí aktérů v reportážích
Dalším bodem analýzy bylo sledování pořadí aktérů v jednotlivých reportážích.
Výsledky jsou zaznamenány v tabulce č. 5.

Tabulka č. 5: Pořadí vystupování jednotlivých aktérů v reportážích Událostí ČT
Datum

Název příspěvku

Jiří Brady

Daniel Herman

21.10.

Dalajlama příčinou odmítnutí udělit vyznamenání?

1.

2.

3.

22.10.

Předávání státních vyznamenání

3.

1.

2.

23.10.

Kauza vyznamenání strýce ministra Hermana

nepřítomen

1.

2.

Jiří Brady v Česku: živý vstup

1.

2.

nepřítomen

Vyznamenání pro Jiřího Bradyho?

2.

1.

3.

Účast politiků na ceremoniálu

nepřítomen

nepřítomen

nepřítomen

Příběh Jiřího Bradyho

nepřítomen

nepřítomen

nepřítomen

Fotografie ze života Bradyho

nepřítomen

nepřítomen

nepřítomen

Jiří Brady v Interview ČT24

1.

nepřítomen

nepřítomen

Jiří Brady je rodákem z Nového Města na Moravě

1.

nepřítomen

nepřítomen

Kauza Jiřího Bradyho

3.

1.

2.

Výzva k ocenění JB

2.

nepřítomen

1.

Kauza pohledem Hradu

2.

3.

1.

Ocenění Jiřího Bradyho

1.

2.

3.

nepřítomen

nepřítomen

nepřítomen

24.10.

25.10.

26.10.

Oslavy 28. října

Hrad

27.10.

Vyznamenání pro Jiřího Bradyho

1.

nepřítomen

2.

28.10.

Shromáždění na Staroměstském náměstí

1.

nepřítomen

nepřítomen

Názor veřejnosti v kauze Brady

nepřítomen

nepřítomen

nepřítomen

Exkluzivní průzkum

nepřítomen

nepřítomen

nepřítomen

1.

nepřítomen

nepřítomen

nepřítomen

nepřítomen

nepřítomen

29.10.

Připomínka svátku na Staroměstském náměstí
Exkluzivní průzkum

30.10.

Jiří Brady v rodném městě

1.

nepřítomen

nepřítomen

31.10.

Ocenění pro Jiřího Bradyho

1.

nepřítomen

nepřítomen
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V rámci hodnocení tohoto jevu se analýza soustředila na všechny relace.
Zařazením pouze těch relací, kde vystupují všichni aktéři, by mohlo dojít ke zkreslení.
Pokud se některý z aktérů v příspěvku objevil sám, byl hodnocen v pořadí jako první (1.).
Jak naznačuje tabulka, Jiří Brady se jako první objevil v deseti případech, ve třech
případech na místě druhém a dvakrát na třetím místě. Tehdejší ministr kultury se na
prvním místě objevil celkem čtyřikrát, na druhém místě třikrát a jednou na tom
posledním. Zástupci Hradu se na prvním místě objevili dvakrát, na druhém místě čtyřikrát
a třikrát se objevili na místě třetím. Aby bylo možné určit, komu byla nejvíce dána
přednost v pořadí vyjádření, pro každé pořadí byla určena bodová hodnota.195
Ukázalo se, že projevy Jiřího Bradyho byly do reportáží zařazovány nejčastěji na
první místa, následují zástupci Hradu a poté Daniel Herman.196 Z tohoto sledování je tedy
patrné, že redakce nechávala vždy (s velkým náskokem) prostor pro vyjádření nejprve
Jiřímu Bradymu, poté zástupcům Hradu a Daniel Herman se v reportážích objevoval na
předních příčkách nejméně.

14.3

Důraz na emocionalitu a využití narativních prostředků

Tato kategorie byla původně považována za okrajové téma, ale na základě analýzy
příspěvků se právě tato problematika ukázala jakožto podstatná pro analýzu rozdílů ve
sledovaných zpravodajských relacích.
Přihlédneme-li k faktu, že v rámci reportáží byly často používány prostřihy z jiných
pořadů ČT, kde pan Brady vypráví o osudu své sestry, jako například hned 21. října,
říkajíc: „(…) jaká hrůza to muselo bejt pro ni, když přišla do toho Osvětimi a tam sama,
teďka ještě na smrt jde sama prostě. (…)“,197 působí pak reportáže spíše emotivně.
V tomto případě byla vybrána ukázka, kde pan Brady pláče a sedí v temné místnosti
s černým pozadím. Podkladovou hudbou byl navíc zvolen klavír, což výsledně působí
velmi pochmurným dojmem. Celé vyznění tak působilo silně emotivně, což v divákovi
mohlo evokovat lítost nad tím, že prezident člověka, který prožil takovou hrůzu,
nevyznamená.

195

1. místo = 3 body, 2. místo = 2 body a 3. místo = 1 bod.
Jiří Brady získal celkem 38 bodů (10x3 + 3x2 + 2x1), Daniel Herman 19 (4x3 + 3x2+ 1x1 a Hrad 23
2x3 + 4x2 + 3x3).
197
Dalajlama příčinou odmítnutí udělit vyznamenání? In Události [online]. TV, ČT 1, 21. 10. 2016,
19:00. [cit. 2018-05-09] Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328udalosti/216411000101021/video/499709
196
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Další z příspěvků podobného rázu se objevil 23. října. V živém vstupu byl prostor
věnován opět Jiřímu Bradymu a jeho pocitům z celé kauzy, opět byly použity průstřihy
z jiných pořadů. V přímém přenosu mluvila redaktorka, pak byly použity záběry na Jiřího
Bradyho přímo z místa. Je ale viditelné, že byl velmi unavený a další lidé mu museli
pomáhat hledat ta správná slova. Zvoleny byly přitom takové záběry, ve kterých se
zadrhával a působil jako „oběť“ celého sporu, což mohlo v divákovi opět vyvolávat pocit
lítosti. Z jeho slov do reportáže produkce zařadila následující: „V pátek jsem dostal po
telefonátu od pana kancléře Fre..., kanceláře prezidenta, že mně prostě bude uděleno to...
no… ten Řád T. G. Masaryka. A že když se objevím v Praze, takže mně potom řeknou
detaily… co se má, co se… má dělat (…).“198 Redaktorka celou situaci navíc komentovala
slovy: „(…) celé je to pro něj velké překvapení, asi toto slovo všechno vystihne, protože
nám tady řekl, že 12. října měl telefonát z Kanceláře prezidenta republiky, kde mu bylo
oznámeno, že, panem Forejtem, že bude mít propůjčený Řád Tomáše Garriguea
Masaryka (…)“,199 čímž ale pouze shrnula slova, která byla ze záběrů už jednou řečena.
Další emotivní forma zpracování příspěvku, která navíc k „dosažení“ emocionality
využívala i narativní prvky, byla objevena v příspěvku z 24. října.200 Jedním z prostředků
ke zvýšení dramatičnosti je i používání určitých stylistických prostředků.201 V tomto
případě redaktoři reportáž tvořili v přítomném čase: „Je neděle krátce před půl sedmou
večer. Jiří Brady už je na pražském letišti, kde na něj čeká synovec ministr kultury Daniel
Herman. S manželkou po boku přichází mezi novináře. V Kanadě sice žije už 65 let, do
Česka ale jezdí pravidelně každý rok. (…).“202 nebo „O tom, že sestra zemřela v plynové
komoře se dozvídá mnohem později.“203

198

Jiří Brady v Česku: živý vstup. Události ČT. [online]. 2018 [cit. 2018-05-09] Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000101023/
199
Tamtéž
200
Příběh Jiřího Bradyho. In Události [online]. TV, ČT 1, 24. 10. 2016, 19:00. [cit. 2018-05-08].
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000101024/video/500344
201
Např. vypouštění přísudků, holé věty v přítomné čase nebo další dynamické jazykové postupy.
WEMBER, Bernward. Wie informiert das Fernsehen? Ein Indizienbeweis. München: List. 1976, s. 189.
ISBN 9783471791202
202
Příběh Jiřího Bradyho. In Události [online]. TV, ČT 1, 24. 10. 2016, 19:00. [cit. 2018-05-09].
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000101024/
203
Tamtéž
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15.

Analýza Televizních novin

15.1

Postavení

kauzy

„Brady“

ve

zpravodajské

agendě

Televizních novin
K zabránění možnému zkreslení při následné komparaci, jsou i v této části práce
zachovány stejné kategorie, které byly sledovány u Událostí České televize. Stejné
zůstávají i proměnné, které byly již představeny v předešlých částech práce. Vzhledem
k tomu, že se kapitola zabývá analýzou Televizních novin, bylo také vynecháno označení
proměnné název stanice. Postup analýzy zůstal rovněž shodný s předchozím případem.
V tabulce níže jsou zaznamenány všechny relevantní reportáže a příspěvky, které
se kauzy týkaly. Podmínky výběru byly shodné jako v případě Událostí, stejně tak systém
zaznamenávání údajů do tabulek.
Na rozdíl od Událostí České televize, nebyla v Televizních novinách kauza
„Brady“ tak „velkým“ tématem. Téma „Brady“ se v hlavním zpravodajství TV Nova
vyskytovalo ve stejné dny jako u Událostí, tj. každý den od 21. října do 31. října. Je ale
na první pohled patrné, že jej editoři nezařazovali v takových četnostech jako v případě
České televize. Před 21. říjnem se rovněž na Nově objevovaly reportáže, které sice
souvisely s událostmi, které vedly k Bradyho nevyznamenání, ale neměly žádnou
souvislost se sledovanou kauzou ani s výrazem „Jiří Brady“. Na konci sledovaného
období, tedy 1. listopadu se už žádná reportáž na toto téma neobjevila. Další zmínka o
Jiřím Bradym se pak vysílala až o měsíc později, tedy 31. listopadu. Celkem se za
sledované období ve večerním zpravodajství TV Nova objevilo 14 příspěvků, které byly
dále analyzovány.
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Tabulka č. 6: Zpravodajská agenda TV Nova: Televizní noviny
Datum

Pořad

21. 10.

Televizní noviny

22. 10.

Televizní noviny

23. 10.

Televizní noviny

24. 10.

Televizní noviny

25. 10.

Televizní noviny

26. 10.

Televizní noviny

27. 10.

Televizní noviny

Stopáž

Pořadí v relaci

Headlines

2:15

11. (28)

Ne

Kauza Herman

2:08

5. (24)

Ne

Jiří Brady přiletěl do Čech

2:13

12. (19)

Ne

3:91

3. (32)

Ne

4:63

1. (31)

Ano (1.)

1:81

2. (34)

Ano (1.)

2:59

1. (30)

Ano (1.)

1:17

2.

1:98

1. (22)

1:24

2.

1:09

3. (26)

1:92

13.

1:90

9. (19)

Ne

1:62

12. (28)

Ne

Název reportáže
Nátlak Hradu na ministra kultury
Daniela Hermana

Vyznamenání od prezidenta Brady
už nechce
Jiřího Bradyho ocení premiér i
poslanci
Jiří Brady se dočkal v ČR ocenění
28. říjen 2016: Dvojí oslavy jednoho
svátku
Živý vstup redaktora

28. 10.

Televizní noviny

Rozdělená země: Oslavy vzniku
Československa
Oslavy svátku na Staroměstském
náměstí: živý vstup

29. 10.

Televizní noviny

Alternativní

oslavy

skončily

pochodem na Hrad
Volal Forejt Bradymu?

30. 10.

Televizní noviny

31. 10.

Televizní noviny

Řád pro Bradyho: Hádky politiků
stále nekončí
Brady dostal v Brně dvě ocenění

Ne

Ne
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15.1.1 Headlines
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že se v případě Televizních novin z pohledu
editorů nejednalo o prioritní námět. V headlines se informace o kauze „Brady“ objevily
jen třikrát, a to 25., 26. a 27. října. V ostatních dnech to bylo téma, které si dle redakce
„nezasloužilo“ zařazení do úvodního přehledu těch nejdůležitějších zpráv. Ve
zmiňovaných třech dnech se téma objevilo v headlines vždy na prvním místě. Stejně jako
v předchozím případě analýzy je uvedeno, jaká témata se v headlines objevovala společně
se sledovaným námětem. Zaznamenána jsou v následující tabulce.
Tabulka č. 7: Ostatní témata objevující se v headlines v rámci sledovaného období společně s kauzou Brady

Datum

Název

25. 10.

Rozsudek v případu Záhornická stodola

2.

Anonym hrozil bombou v Brně

3.

Vražda na pražském Smíchově

2.

Tábor Calais je prázdný

3.

Aleš Trpišovský dál bez řidičáku

2.

Zemětřesení v Itálii

3.

26. 10.
27. 10.

Pořadí v headlines (1-3)

Z výše uvedeného lze vyložit, že editoři dali přednost sledovanému tématu před
těmi na druhých a třetích místech. Žádné z uvedených témat (kromě situace kolem
uprchlického tábora v Calais a italského zemětřesení) ale nedostalo prostor ani v jiné dny.
Téma „Brady“ se v tomto případě neobjevovalo mezi nejdůležitějšími zprávami v
takových četnostech, jaké byly zaznamenány u Událostí. Pro lepší pochopení prioritních
témat Televizních novin byla do tabulky č. 8 zaznamenána ostatní témata, která redakce
do headlines v průběhu sledovaného období zařazovala.
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Tabulka č. 8: Headlines v Televizních novinách v rámci sledovaného období
Datum

Název

21. 10.

Diplomatická roztržka v Praze

1.

Přichází výrazné ochlazení

2.

40 dní do začátku EET

3.

Kyberútok v USA

1.

Úspěchy armády v Mosulu

2.

Vojtěch Filip opět předsedou KSČM

3.

Spor kvůli výstavbě průmyslových zón

1.

Střet policistů s utečenci z Calais

2.

Na českých horách už leží sníh

3.

Spor o nový parkovací systém

1.

Likvidace tábora v Calais

2.

Trest pro Karla Kadlece

3.

Oslavy státního svátku dělí Českou

1.

22. 10.

23. 10.

24. 10.

28. 10.

Pořadí v headlines (1-3)

republiku
Alternativní oslavy na Staroměstském

2.

náměstí
Desítky

umělců

vyhlásily

Týden

3.

Prezident vyznamenal třicet osobností

1.

Hořící letadlo v Chicagu

2.

Trest pro policejního prezidenta

3.

V Mostě musely tisíce lidé opustit své

1.

občanského neklidu
29. 10.

30. 10.

domovy

31. 10.

Petr Smetka opustil vězení

2.

Druhé zemětřesení v Itálii

3.

Zkušební provoz EET

1.

Počasí v listopadu

2.

Zemětřesení v Itálii pokračuje

3.
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Z dat zaznamenaných v tabulce č. 8 lze konstatovat, že se ve sledovaném období
neobjevovalo žádné téma, které by mělo v rámci headlines nějakou zásadní prioritu. Na
rozdíl od České televize se do přehledu nejdůležitějších zpráv dne dostávala celkem běžná
témata jako je počasí, zavedení EET nebo tuzemská politika. Ze zahraničního dění pak
stejná témata jako v Událostech, tj. bitva v Mosulu, problémy v uprchlickém táboře
Calais nebo tehdy aktuální zemětřesení v Itálii. Samotná kauza „Brady“ však pro redakci
nebyla natolik zajímavá, aby dostala prostor v těch nejdůležitějších úvodních zprávách.

15.1.2

Stopáž

Další sledovanou kategorií byla stopáž jednotlivých příspěvků. Zpravodajská
relace Televizní noviny trvala ve sledovaném období v průměru 40 minut a začínala
každý den v 19:30.204 Stejně jako v případě Událostí se délka relací v jednotlivých dnech
lišila. Průměrně bylo do zpráv zařazováno kolem 26 příspěvků. Zprávy uvedené
v headlines pak v relaci dostávaly nejvíce časového prostoru. V tomto ohledu jsou si tedy
Události i Televizní noviny velmi podobné jak délkou trvání relací, tak počtem příspěvků
v nich zařazených.
Jak názorně ukazuje tabulka č. 6, reportáže související s kauzou „Brady“ měly
odlišnou stopáž. Nejkratší sledovaný příspěvek dosahoval 1 minuty a 9 setin sekundy.
Nejdelší časový prostor k tématu byl zařazen dne 25. října v délce 4 minuty 63 vteřin.205
V žádné relaci se na sledované téma neobjevilo více příspěvků ve smyslu uvedení dalších
reportáží nebo tematického bloku, jako tomu bylo v Událostech. V případě Televizních
novin šlo vždy o zařazení živého vstupu redaktora (27. 10, 28. 10. a 29. 10) v návaznosti
na klasickou reportáž nebo na komunikaci s moderátorem ve studiu. V jiných případech
se kauza „Brady“ vždy objevila v jednom uceleném příspěvku.
Oproti předchozímu případu je tendence poskytování časového prostoru
sledovanému tématu vesměs konstantní. Kromě zmiňovaného nejdelšího příspěvku se
všechny další pohybovaly kolem dvou minut. Celkový čas, který Televizní noviny kauze
věnovaly, byl vypočítán na 30 minut 22 vteřin.

204

1.-25. nejsledovanější titul, říjen 2016. ATO-Nielsen Admosphere. [online]. 2016. [cit. 2018-05-05].
Dostupné z: http://pro-media.peoplemetry.cz/files/2016/11/25-titulu-rijen16.png
205
Jiřího Bradyho ocení premiér i poslanci. In Televizní noviny. TV Nova, 25.10.2016. Newton
Mediasearch [online]. 2018. [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: https://goo.gl/oettnu

65

Lze však konstatovat, že po celou dobu sledovaného období 206 kauzu „Brady“
z agendy Televizních novin vytlačovala jiná témata, která byla zmíněna v začátku
podkapitoly.

15.1.3

Pořadí v relaci

Sledováním pořadí příspěvků v relacích bylo zjištěno, že se kauza „Brady“ na řadu
dostávala později, zpravidla od devátého místa dále, a to ve více než polovině vysílaných
reportáží. Sledované téma se objevilo na prvním místě v relaci celkem třikrát (25.10, 27.
10., 28. 10.), což také kopíruje zařazení těchto zpráv do headlines. Na předních příčkách
(tj. od 1. do 4. místa) pak bylo zprávu možné zaznamenat od 24. do 29. října.
Je možné, že se pořadí v relaci odvíjelo od komerčního charakteru stanice, tedy, jak
jsem uváděla v teoretické části práce, že šlo o záměr v rámci udržení diváků u obrazovek.
Tuto možnost ale nepředpokládám z důvodu, že téma nebylo zařazováno ani do
headlines, tudíž divák nemohl vědět, co ho později v relaci bude čekat.

15.1.4

Časová souslednost vývoje kauzy: Televizní noviny

Z analýzy dat zaznamenaných v uvedených tabulkách lze konstatovat, že kauza
„Brady“ neměla pro vydání hlavního zpravodajství televize takovou váhu. I proto nelze
dobře porovnat časovou souslednost vývoje celé kauzy se zařazováním reportáží do
agendy Televizních novin, protože ji nereflektovala v takové míře. Na první příčky i do
headlines se téma dostalo až poté, co měl být Jiří Brady vyznamenán od tehdejšího
premiéra (a ostatních politiků) i z řad osobností akademické obce nebo veřejnosti (25. 10.
a 26. 10.). Do té doby byla kauza zařazována na nižší pozice a ani faktory jako prohlášení
ministra Hermana, že jednání prezidenta Zemana bylo účelové, nebo Bradyho příjezd do
České republiky, neovlivnily posun v zařazení příspěvku na vyšší pozice či do headlines.
Pozornost panu Bradymu redakce věnovala ještě v souvislosti s udílením státních
vyznamenání. To se téma vyšplhalo na první místo v relaci. V reportáži se sice redakce
zmiňovala o tom, že byl tehdejší státní svátek kvůli nevyznamenání Jiřího Bradyho
dramatický, většinu času pak ale redakce věnovala lidem, kteří vyznamenání
pravděpodobně dostanou nebo těm, kdo zaplní prázdná místa ve Vladislavském sále.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o státní svátek, soudím, že by reportáž o aktuálním dění

206

Mimo zmiňované tři příspěvky.
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pravděpodobně byla na prvním místě i v případě, že by se kauza „Brady“ mediálně
nepokrývala.

15.2

Objektivita vs. negativita: postoj média ke kauze

Samozřejmostí zůstává kvalitativní posouzení i v případě Televizních novin. Opět se
i tato část analýzy zaměřuje na ty samé aspekty, které byly zmíněny v předchozí části
práce.
Z hlediska objektivity nebyl v žádném z příspěvků zaznamenán problém se zdroji.
Stejně jako v Událostech obsahovaly všechny analyzované příspěvky informace
z rozličných zdrojů a v žádné reportáži nebyla opomenuta ani jedna strana sporu (a to jak
zástupci hlavních aktérů, tak aktéři sami). I když všechny příspěvky vždy neobsahovaly
přímou výpověď jednotlivých účastníků kauzy, vždy zaznělo jejich stanovisko alespoň
prostřednictvím moderátora.

15.2.1 Věcnost a neutralita vyjadřování
Podobně jako v případě Událostí, i v Televizních novinách se opakovaně
objevovala v souvislosti s Jiřím Bradym následující slovní spojení, která se by se v počtu
opakování mohla stát jistým klišé: „pamětník holocaustu“ (29. 10., 28. 10., 27. 10.),
objevuje se rovněž „muž, který přežil“ (22. 10., 21. 10., 23. 10.) nebo „přeživší
holokaustu“ (23. 10., 28. 10.). V rámci analýzy však nebylo odhaleno žádné přezdívání
hlavních aktérů například metaforickými přezdívkami, což by porušovalo novinářskou
věcnost. Stejně jako u Událostí nebyla uvedená slovní spojení hodnocena jako subjektivní
vyjadřování novinářů.
Za nedodržení věcnosti byla označena implikace redaktorky v reportáži z 24.
října, která informovala o tom, že Jiří Brady by o případné vyznamenání už zájem neměl,
slovy: „Jiří Brady by prý státní vyznamenání už nepřijal. Ještě včera přitom řekl, že by to
pro něj znamenalo hodně. Znechutil ho ale skandál, který se okolo vyznamenání
rozhořel“.207 Slovo „znechutil“ zabarvuje význam sdělení pouze dle redaktorčina úsudku
a obsahuje hodnoticí konotaci, neboť takové prohlášení Jiří Brady oficiálně nikdy

207

Vyznamenání od prezidenta Brady už nechce. In Televizní noviny. TV Nova, 24.10.2016. Newton
Mediasearch [online]. 2018. [cit. 2018-05-09]. Dostupné z: https://goo.gl/oettnu
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nevydal. Pouze řekl, že by na případné vyznamenání „(…) asi už neměl čas“208. Tudíž šlo
o redaktorčinu dedukci.
Podobnou odchylku od věcnosti odhalila analýza i v příspěvku z 29. října, jejímž
obsahem bylo vyjádření Jindřicha Forejta k telefonátu Jiřímu Bradymu. Pan Forejt na
tiskové konferenci uvedl, že Bradyovým nevolal. Pak se ale z reportáže dozvídáme, že
bylo vyznamenáno třicet lidí místo původních jednatřiceti. Toto zjištění redaktorka
komentovala slovy: „(…) možná nedorozumění, možná náhoda. Možná další indicie,
která může potvrzovat, že Jindřich Forejt Bradyovým opravdu volal.“209 Zmíněný výrok
obsahuje předpoklad, že i přes tvrzení Hradu mohlo vše být jinak, nicméně v reportáži se
už nehovoří o faktu, který by Forejtovo tvrzení vyvrátil. V reportáži následně redaktora
popisuje tiskovou konferenci slovy „(…) byla to poměrně náročná půlhodinka nejen pro
novináře, ale i pro pány Ovčáčka a Forejta.“,210 což opět obsahuje hodnoticí konotaci.
Proto tyto výroky označuji za nedodržení věcnosti. Kromě uvedených případů nebyly
odhaleny žádné další, které by porušovaly novinářskou věcnost.

15.2.2 Vyváženost
Nebude překvapením, že i tato část práce se bude zabývat analýzou stejných aspektů,
jako v předchozím případě. Bude se tedy jednat o prostor pro vyjádření všech aktérů, o
zhodnocení referování televize o kauze i sledování pořadí, v jakém dostávali jednotliví
aktéři prostor. Kritéria hodnocení byla vysvětlena v předešlých částech práce, a jsou tedy
za stejných podmínek uplatňována i v tomto případě. Analýza nezohledňuje citované
příspěvky ani charakter vyjádření jednotlivých aktérů.
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Výzva k ocenění Jiřího Bradyho. In Události [online]. TV, ČT 1, 25. 10. 2016, 19:00. cit. 2018-04-27].
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000101025/video/500512
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Alternativní oslavy skončily pochodem na Hrad. In Televizní noviny. TV Nova, 29.10.2016. Newton
Mediasearch [online]. 2018. [cit. 2018-05-09]. Dostupné z: https://goo.gl/oettnu
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Volal Forejt Bradymu? In Televizní noviny. TV Nova, 29.10.2016. Newton Mediasearch [online].
2018. [cit. 2018-05-09]. Dostupné z: https://goo.gl/oettnu
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15.2.2.1

Prostor aktérů k vyjádření: Televizní noviny

Tabulka č. 9: Prostor věnovaný hlavním aktérům v Televizních novinách TV Nova
Datum

Pořad

Název reportáže

21. 10.

Televizní noviny

Nátlak Hradu na ministra kultury Daniela

Jiří Brady

Daniel Herman

Hrad

Ne

Ano

Ne

Hermana
22. 10.

Televizní noviny

Kauza Herman

Ne

Ano

Ano

23. 10.

Televizní noviny

Jiří Brady přiletěl do Čech

Ano

Ne

Ne

24. 10.

Televizní noviny

Vyznamenání od prezidenta Brady už

Ano

Ano

Ano

nechce
25. 10.

Televizní noviny

Jiřího Bradyho ocení premiér i poslanci

Ne

Ne

Ano

26. 10.

Televizní noviny

Jiří Brady se dočkal v ČR ocenění

Ano

Ne

Ne

27. 10.

Televizní noviny

28. říjen 2016: Dvojí oslavy jednoho

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

vzniku

Ne

Ne

Ano

Staroměstském

Ne

Ne

Ne

Alternativní oslavy skončily pochodem

Ano

Ano

Ne

Volal Forejt Bradymu?

Ano

Ne

Ano

Řád pro Bradyho: Hádky politiků stále

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

svátku
Živý vstup redaktora
28. 10.

Televizní noviny

Rozdělená

země:

Oslavy

Československa
Oslavy

svátku

na

náměstí: živý vstup
29. 10.

Televizní noviny

na Hrad
30. 10.

Televizní noviny

nekončí
31. 10.

Televizní noviny

Brady dostal v Brně dvě ocenění

Jak bylo vysvětleno, v rámci analýzy bylo sledováno, zda v jednotlivých
reportážích dostali prostor všichni hlavní aktéři kauzy. Analýza došla ke zjištění, že
v jedné reportáži byl dán prostor všem hlavním aktérům kauzy pouze v jednom případě,
a to 24. října.211 Jak je vidět v tabulce č. 9, není mezi aktéry nikdo, kdo by dostal výrazně
více prostoru. Jiří Brady i zástupci Hradu se měli možnost vyjádřit celkem v šesti
případech, Daniel Herman v pěti.
Již v tuto chvíli je jasné, že byl celkový prostor pro hlavní aktéry kauzy mnohem
vyrovnanější než v případě Událostí. Prostor pro vyjádření hlavních aktérů v Televizních
novinách tedy hodnotím jako vyvážený.
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Vyznamenání od prezidenta Brady už nechce In Televizní noviny. TV Nova, 24.10.2016. Newton
Mediasearch [online]. 2018. [cit. 2018-05-09]. Dostupné z: https://goo.gl/oettnu
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15.2.2.2 Hodnocení příspěvků
Předpokladem pro analýzu byla již od počátku hypotéza, že pokud se v rámci
analýzy projeví neobjektivita, chybějící neutralita nebo stranění jedné či druhé straně
sporu, bude to pravděpodobně vzhledem ke komerčnímu charakteru TV Nova právě
v Televizních novinách.212 Výsledky analýzy jsou zaznamenány v tabulce č. 10.

Tabulka č. 10: Zhodnocení příspěvků (Televizní noviny)

Datum

Pořad

21. 10.

Televizní noviny

22. 10.

Televizní noviny

23. 10.

Televizní noviny

24. 10.

Televizní noviny

25. 10.

Televizní noviny

26. 10.
27. 10.

28. 10.

Pozitivní

Neutrální

Negativní

-

X

-

Kauza Herman

-

X

-

Jiří Brady přiletěl do Čech

-

X

-

-

X

-

Jiřího Bradyho ocení premiér i poslanci

-

X

-

Televizní noviny

Jiří Brady se dočkal v ČR ocenění

-

X

-

Televizní noviny

28. říjen 2016: Dvojí oslavy jednoho svátku

-

X

-

Živý vstup redaktora

-

X

-

-

X

-

-

X

-

-

X

-

X

-

-

-

X

-

-

X

-

Televizní noviny

Název reportáže
Nátlak Hradu na ministra kultury Daniela
Hermana

Vyznamenání od prezidenta Brady už
nechce

Rozdělená

země:

Oslavy

vzniku

Československa
Oslavy svátku na Staroměstském náměstí:
živý vstup

29. 10.

Televizní noviny

Alternativní oslavy skončily pochodem na
Hrad
Volal Forejt Bradymu?

30. 10.

Televizní noviny

31. 10.

Televizní noviny

Řád pro Bradyho: Hádky politiků stále
nekončí
Brady dostal v Brně dvě ocenění

V případě Televizních novin bylo na kauzu „Brady“ v drtivé většině nazíráno
neutrálně. Z celkových čtrnácti příspěvků se tak objevil pouze jeden, který o kauze
referoval v pozitivním slova smyslu. Negativní postoj ke kauze nebyl v žádném
z příspěvků objeven.

212

I vzhledem k dalším faktorům, které byly popsány v podkapitole 13.2.
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Jak lze vyčíst z tabulky č. 10, za pozitivní je označen příspěvek z 29. října,213
konkrétně živý vstup redaktora Martina Pouvy z tiskové konference Hradu, kde měl pan
Forejt vysvětlit, jak k nedorozumění došlo. Redaktoři se v reportáži i v živém vstupu
snaží naznačit, že pan Forejt lže a svá tvrzení dokládají dedukcemi o původním počtu
osob, které měly být vyznamenány: „(…) ještě minulý týden prezident republiky Miloš
Zeman hovořil o 31 vyznamenaných. Včera jich při tom na Hradě ocenil jen 30.“214
V reportáži se pak k počtu vyznamenaných redaktor vrací se slovy: „Vyznamenání ale
včera dostalo 30 lidí. Možná nedorozumění možná náhoda. Možná další indicie, která
může potvrzovat, že Jindřich Forejt Bradyovým opravdu volal.“215 Inklinace
k pozitivnímu nazírání na celou záležitost je patrná i v závěrečné větě reportáže: „(…)
mezi vyznamenanými na Hradě Jiří Brady nebyl. Nakonec ale dostal tolik vyznamenání,
že se mu jen tak tak vejdou do kufru.“216

213

Volal Forejt Bradymu? In Televizní noviny. TV Nova, 29.10.2016. Newton Mediasearch [online].
2018. [cit. 2018-05-09]. Dostupné z: https://goo.gl/oettnu
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15.2.2.3 Pořadí aktérů
Další hodnocenou kategorií bylo pořadí, v jakém se hlavní aktéři kauzy
v analyzovaných příspěvcích vyskytovali. Výsledky jsou zaznamenány v tabulce č. 11.

Tabulka č. 11: Pořadí vystupování jednotlivých aktérů v reportážích Televizních novin TV Nova

Datum

Pořad

Název reportáže

Jiří Brady

Daniel Herman

21. 10.

Televizní noviny

nepřítomen

1.

nepřítomen

22. 10.

Televizní noviny

Kauza Herman

nepřítomen

1.

2.

23. 10.

Televizní noviny

Jiří Brady přiletěl do Čech

1.

nepřítomen

nepřítomen

24. 10.

Televizní noviny

1.

2.

3.

25. 10.

Televizní noviny

nepřítomen

nepřítomen

1.

26. 10.

Televizní noviny

1.

nepřítomen

nepřítomen

jednoho svátku

nepřítomen

nepřítomen

1.

Živý vstup redaktora

nepřítomen

nepřítomen

nepřítomen

nepřítomen

nepřítomen

1.

nepřítomen

nepřítomen

nepřítomen

1.

2.

nepřítomen

2.

nepřítomen

1.

1.

2.

nepřítomen

nepřítomen

nepřítomen

nepřítomen

Nátlak Hradu na

ministra

kultury Daniela Hermana

Vyznamenání od prezidenta
Brady už nechce
Jiřího Bradyho ocení premiér i
poslanci
Jiří Brady se dočkal v ČR
ocenění

Hrad

28. říjen 2016: Dvojí oslavy
27. 10.

28. 10.

Televizní noviny

Televizní noviny

Rozdělená

země:

Oslavy

vzniku Československa
Oslavy

svátku

na

Staroměstském náměstí: živý
vstup
29. 10.

Televizní noviny

Alternativní oslavy skončily
pochodem na Hrad
Volal Forejt Bradymu?

30. 10.

Televizní noviny

31. 10.

Televizní noviny

Řád

pro

Bradyho: Hádky

politiků stále nekončí
Brady
ocenění

dostal

v Brně

dvě
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Z předchozí podkapitoly vyšlo najevo, že se všichni tři aktéři v jednom příspěvku
objevili pouze jednou. Stejně jako v případě Událostí, byla jednotlivá pořadí
ohodnocena,217 aby bylo možné zjistit, kdo se na předních příčkách objevoval nejčastěji.
Z analýzy vyplynulo, že se na předních příčkách nejčastěji ocital Jiří Brady, poté zástupci
Hradu a na konec Daniel Herman.218
Zpravodajská agenda Televizních novin nedávala nikomu z aktérů kauzy výraznou
přednost v pořadí vyjadřování, naopak bylo zjištěno, že pořadí vyjadřování bylo velmi
vyrovnané a nikomu nestranilo.

15.3

Důraz na emocionalitu a využití narativních prostředků

Zatímco v Událostech České televize bylo možné pozorovat jistou snahu o emotivní
vyznění, v případě Televizních novin taková skutečnost zaznamenána nebyla. Nutno však
podotknout, že se v reportážích objevovala snaha o dramatičnost některých okamžiků,
pro které redakce také využívala určitých narativních prvků. Jak bylo uvedeno
v teoretické části práce, tento předpoklad byl očekáván vzhledem ke komerčnímu
charakteru TV Nova.
Příkladem budiž reportáž z 27. října, která referuje o budoucím státním svátku
následovně: „Stejná ceremonie, místo, prezident i stejný svátek, ten nejvýznamnější,
státní svátek. Přesto budou jeho oslavy letos zcela jiné. Ponesou se v duchu protestu.“219
V první větě lze zaznamenat vypouštění přísudku, další věty jsou holé a vyznění je
dramatické.
Dalším příkladem je reportáž z 28. října, která informuje o událostech z průběhu
státního svátku: „(…) prezident Miloš Zeman přichází na pražský Vítkov. Poprvé se tváří
v tvář po vypuknutí aféry kolem vyznamenání potkává s ministrem kultury Danielem
Hermanem. Ani se na sebe ale nepodívají.“ 220 Objevují se věty v přítomném čase a je
vyzdvihnut především rozpor mezi prezidentem Zemanem a Danielem Hermanem. Tato
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1. místo = 3 body, 2. místo = 2 body a 3. místo = 1 bod.
Jiří Brady získal 17 bodů (5x3 + 2), Daniel Herman 12 (2x3 + 3x2) a zástupci Hradu celkem 15 bodů
(4x3 + 2x1 + 1x1).
219
28. říjen 2016: Dvojí oslavy jednoho svátku. In Televizní noviny. TV Nova, 27.10.2016. Newton
Mediasearch [online]. 2018. [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: https://goo.gl/oettnu
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Rozdělená země: Oslavy vzniku Československa. In Televizní noviny. TV Nova, 28.10.2016. Newton
Mediasearch [online]. 2018. [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: https://goo.gl/oettnu
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reportáž, přesněji asynchron,221 je ještě doplněna o grafickou úpravu. Byly použity záběry
kráčejícího prezidenta a přihlížejícího ministra, přičemž bylo červeným kruhem graficky
zvýrazněno, že se jejich pohledy nesetkaly, což bylo doplněno slovy: „Vše probíhá
navenek bez problémů, ovšem napětí mezi nejvyššími státníky se nedá přehlédnout.“222
Vyznění takového komentáře společně s vybranými záběry nebyly v této analýze
označeny pouze za prostý výčet faktů a informací, ale naopak byly vyhodnoceny jakožto
záměrně dramatizující.

221

Asynchron reprezentuje diferenci mezi auditivní a vizuální složkou zprávy. Tzn., tu část, ve které je
zvuk v rozporu s viděnými záběry. Lokšík, In: OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství v médiích.
Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2001, s. 73. ISBN 80-246-0248-2
222
Rozdělená země: Oslavy vzniku Československa. In Televizní noviny. TV Nova, 28.10.2016. Newton
Mediasearch [online]. 2018. [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: https://goo.gl/oettnu
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POROVNÁNÍ POZNATKŮ ANALÝZY

Analýza obou hlavních zpravodajských relací ukázala, že přístup redakce Událostí
a redakce Televizních novin ke kauze „Brady“ byl ve zkoumaných aspektech odlišný.
V rámci výzkumu postavení kauzy „Brady“ ve zpravodajské agendě obou televizí
bylo zjištěno, že pro redakci Událostí šlo bezesporu o důležitější událost než v případě
Televizních novin. Redakce Událostí kauze poskytovala mnohem více prostoru,
sledované téma bylo navíc zařazeno jako jedna z hlavních událostí dne celkem v devíti
relacích z jedenácti sledovaných. Z poznatků analýzy také vyplynulo, že žádné jiné téma
nemělo v Událostech přiděleno takový časový prostor jako právě kauza „Brady“; kauze
redakce vyčlenila celkem 43 minut čistého času. Celkovým počtem příspěvků Události
svého komerčního konkurenta také převýšily: kauzou se zabývalo celkem dvacet tři
příspěvků, kdežto v Televizních novinách jich bylo čtrnáct. V agendě Televizních novin
se kauza „Brady“ objevila jako hlavní zpráva dne ve třech případech, a bylo jí věnováno
30 minut vysílacího času.
Už toto kvantitativní porovnání prozrazuje, že se redakce Událostí tématu „Brady“
zabývala ve vysoké míře a ve sledovaném období ji považovala za téma číslo jedna.
V případě Televizních novin je jasné, že ve zpravodajské agendě tato kauza neměla tak
výrazné postavení a ve výčtu ostatních témat nebyla v rámci sledovaného období
považována za nikterak prioritní.
Při posuzování věcnosti a objektivity byly opět mezi televizními stanicemi
zaznamenány jisté rozdíly. Nutno však podotknout, že všechny analyzované příspěvky
obou pořadů obsahovaly informace z rozličných zdrojů a v žádné reportáži nebyla
opomenuta ani jedna strana sporu. I když všechny příspěvky vždy neobsahovaly přímou
výpověď jednotlivých účastníků kauzy, vždy zaznělo jejich stanovisko alespoň
prostřednictvím moderátora. V případě věcnosti byla u Událostí odhalena odchylka
v jedné z relací, u Televizních novin byly takové odchylky nalezeny celkem ve dvou
případech. V Událostech se objevovaly spíše hodnoticí konotace, kdežto v Televizních
novinách šlo spíše o domýšlení příběhu očima redaktorů. V Televizních novinách byla
objevena i hodnoticí konotace.
Analýza dále pokrývala i hledisko vyváženosti. Jak bylo zmíněno, Události
nabízely výrazně více prostoru Jiřímu Bradymu oproti ostatním aktérům. Televizní
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noviny naopak nabídly v průběhu sledovaného období velmi vyrovnaný prostor pro
všechny z nich; obsah Televizních novin byl z tohoto hlediska výrazně vyváženější. Také
hodnocení příspěvků bylo celkem ve čtyřech případech klasifikováno jakožto pozitivní
příklon ke kauze u Událostí. Jednalo se zejména o pokrývání životopisu Jiřího Bradyho a
zobrazování jeho osoby v souvislosti s jeho osudem, což v kontextu celé kauzy spíše
inklinovalo k tomu, že se televize přikláněla na Bradyho stranu sporu, a to zejména
častým zobrazováním jeho osoby a upozorňováním na strasti z jeho života. Nelze však
opomenout, že i v Televizních novinách se v jednom případě objevilo pozitivní
hodnocení, a to v souvislosti s obhajobou Bradyho stanoviska bez fakticky podložených
důkazů tvrzení protistrany.
Již vyložené budiž předzvěstí k tomu, že to byli právě redaktoři Událostí, kteří
v rámci referování o kauze „Brady“ používali dramatické narativní postupy a soustředili
se i na emocionální rovinu události. Především šlo o zobrazování Jiřího Bradyho a
prostřihy z dříve vzniklých pořadů České televize, ve kterých Brady pláče, nebo
komentování historických fotografií o osudu Bradyových. I v Televizních novinách se
objevila snaha o dramatičnost, ale nešlo o zobrazování žádného z aktérů či kauzy jako
takové v emotivním světle, jako spíše o nutkání zdramatizovat situaci pro udržení
pozornosti diváků. To ale vychází již z charakteru komerční stanice, což bylo vyloženo
již v teoretické části práce.
V souvislosti

s analýzou

významu

sdělení

byl

v Televizních

novinách

zaznamenán jistý odstup od kauzy v tom smyslu, že šlo dle televize spíše o politickou
roztržku. Příkladem budiž slova samotných moderátorů a redaktorů Televizních novin,
kteří takové postavení vyjádřili nejednou. Takový postoj je možný zaznamenat například
v reportáži z 27. října, ve které moderátor mluví k panu Gazdíkovi následovně: „(…)
nemáte dojem, že jste vy politici, a teď, prosím, nedělám rozdíl, kdo je s vámi a kdo je
proti vám, vy politici jste udělali z oslavy politickou záležitost, tedy že nejde o to
připomenout si českou státnost ani o vyznamenání pana Bradyho, ale zařadit se do
konkrétního politického tábora?“223 Další z takových náznaků byl zaznamenán
opakovaně i v dalších reportážích.224
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28. říjen 2016: Dvojí oslavy jednoho svátku. In Televizní noviny TV Nova. 27. 10. 2016. Newton
Mediasearch [online]. 2018. [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: https://goo.gl/oettnu
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Z kvalitativní analýzy lze soudit, že zatímco se Události zabývaly spíše morálním
hlediskem kauzy, o čemž svědčí například i zadání vlastních exkluzivních průzkumů
veřejnosti o tom, k jaké straně sporu se veřejnost přiklání, nebo jestli lidé chtějí, aby byl
Jiří Brady vyznamenán,225 Televizní noviny kauzu vnímaly spíše jako „běžnou“
politickou rozepři. V mnoha případech se navíc redaktoři Televizních novin zabývali
spíše tím, kdo tedy vyznamenání dostane než tím, jak se celá záležitost vyvíjí a na čí
straně je pravda.226

skončily pochodem na Hrad. In Televizní noviny TV Nova. 29.10. 2016. Newton Mediasearch [online].
2018. [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: https://goo.gl/oettnu
225
Viz např.: Názor veřejnosti na nevyznamenání Jiřího Bradyho. In Události [online]. TV, ČT 1, 28. 10.
2016, 19:00.[cit. 2018-05-10]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328udalosti/216411000101028/ nebo Exkluzivní průzkum. In Události [online]. TV, ČT 1, 29. 10. 2016,
19:00. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000101029/
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Např.: Jiří Brady přiletěl do Čech. In Televizní noviny. TV Nova, 23.10.2016. Newton Mediasearch
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Nova. 28.10. 2016. Newton Mediasearch [online]. 2018. [cit. 2018-05-09]. Dostupné z:
https://goo.gl/oettnu

77

LIMITY VÝZKUMU

V této kapitole budou zmíněny limity, které mohly mít vliv na realizaci i
výslednou podobu výzkumu. První z nich tkví ve vybraném vzorku. Metodika v tomto
případě pracuje nad malým souborem příspěvků, což by mohlo vést k potřebě brát její
výsledky s určitou opatrností. Nutno však podotknout, že i přesto, že se jednalo o malý
počet příspěvků, byly jejich obsahy analyzovány velmi podrobně. Vzhledem ke
zvolenému tématu šlo navíc o zkoumání události, která probíhala pouze v časově
ohraničeném období, tudíž bylo nutné tuto skutečnost zohlednit a téma zkoumat pouze
po dobu trvání kauzy.
Dalším z limitů je faktor subjektivního pohledu, který se v rámci kvalitativní
analýzy mohl projevit i v tomto případě. Jak ale bylo vysvětleno v teoretické části práce,
v případě kvalitativního rozboru je tato skutečnost nevyhnutelná a je rovněž všeobecně
považována za nevýhodu kvalitativního výzkumu.227 Subjektivně v tom případě mohlo
být nahlíženo i na zkoumaný faktor objektivity. Limity s tím spojené však byly uvedeny
v průběhu práce, a to jak v teoretické části, tak v té praktické.228
Za limitující aspekt výzkumu by se také dalo považovat subjektivní posuzování
přiděleného prostoru hlavním aktérům sledované kauzy. Dalo by se totiž polemizovat o
tom, kdo je například z hlediska obsahu kauzy významnější (např. Jiří Brady jakožto její
hlavní aktér), a tudíž by i více prostoru dostat měl, nebo kdo je významnější například
společensky (v tomto konkrétním případě prezident Zeman). Tato myšlenka byla v rámci
podkapitol věnujících se analýze tohoto jevu zmíněna. Jiří Brady však v případě Událostí
dostal prostoru o mnoho více, než pro jeho představení nebo uvedení jakožto hlavního
aktéra kauzy, bylo potřeba.
Dalším limitem budiž zanalyzování pouze výseku mediálního obrazu, který
nereflektoval celé mediální pokrytí kauzy. Tato skutečnost je ale dána tím, že pro účely
výzkumu bylo zapotřebí specifikovat pouze vzorek, který již z podstaty neumožňuje
zkoumat všechna mediální sdělení ve všech relevantních mediálních obsazích.

227
228

Viz kapitola 11.
Zejména pak v kapitolách 13.2.4 a 15.2.2.

78

ZÁVĚR
Události související s nevyznamenáním Jiřího Bradyho z podzimu roku 2016
rozdělily názory české společnosti i celého politického spektra. Z mediální kauzy, která
navíc byla původně záležitostí čistě politickou, se stala kauza společenská. Dopad kauzy
„Brady“ na společnost byl také stěžejním důvodem, proč se kauza stala tématem této
práce. Vzhledem k hojné medializaci celé záležitosti totiž vyvstává otázka, zda
k takovému dopadu na společnost mohl přispět (a popřípadě jak) mediální obraz události.
Předmět předkládané diplomové práce spočíval v prozkoumání a analýze kauzy
„Brady“, jež byla prezentována ve vybraném vzorku médií. Práce se rovněž zabývala
podrobnému provedení analýzy hlavních zpravodajských relací České televize a TV
Nova, tedy Událostí a Televizních novin, ve zkoumaném období od 18. října do 1.
listopadu 2016. Výběr vzorku byl podmíněn zejména vysokou sledovaností těchto
zpravodajských relací, která znamená vysoký potenciální zásah diváků, a tudíž velký
potenciální vliv na nastolení agendy ve společnosti.
Analýza se zaměřovala na zhodnocení rozsahu mediálních obsahů, výskyt i
důležitost sdělení s přihlédnutím k hlubšímu významu zkoumaných příspěvků. Sledované
oblasti analýzy byly vzájemně porovnávány a hodnocen byl i jejich rozsah. Na základě
předem stanovených kategorií se práce zaměřovala na přístup vybraných médií ke kauze
i na možný příklon těchto médií, jako institucí, k jedné nebo druhé straně sporu.
Předpokladem analýzy od začátku bylo, že pokud se v rámci analýzy projeví neobjektivní
referování o kauze, chybějící neutralita, emoce nebo stranění jedné či druhé straně sporu,
bude to pravděpodobně (vzhledem k podstatě komerčního zpravodajského pořadu)
v Televizních novinách.
V rámci analýzy obou hlavních zpravodajských relací byly nalezeny značné
odlišnosti, ať už v postavení události v jejich agendě, tak ve smyslu hlubším, tedy
významovém. Stěžejním zjištěním analyzovaného materiálu byl příklon České televize,
resp. Událostí na stranu Jiřího Bradyho. Taková skutečnost vyvstává zejména ze zjištění,
že se Jiří Brady v Událostech České televize objevoval mnohonásobně častěji než ostatní
aktéři kauzy, také mu byl věnován výrazně větší prostor a objeveno bylo i pozitivní
hodnocení kauzy ku prospěchu Jiřího Bradyho (v několika případech). Stěžejním budiž
také fakt, že se neustále opakovaly již známé informace s kauzou nesouvisející, avšak
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„pouze“ popisující život Jiřího Bradyho. Z hlediska významu analýza zjistila, že tyto
informace byly v několika případech emotivně zabarveny, a tudíž mohly poukazovat na
to, že si takový člověk zaslouží uznání ve formě státního vyznamenání, které mu ale bylo
odepřeno.
Na základě získaných výsledků je tak nasnadě konstatovat, že se pořadu Události
překvapivě nepodařilo o kauze referovat zcela objektivně a nezaujatě. V Televizních
novinách byly taktéž zaznamenány některé „přestupky“ oproti novinářské věcnosti nebo
neutralitě vyjadřování; v rámci objektivity nebo příklonu k jedné či druhé straně sporu
bylo ale vysílání vyhodnoceno jako vyvážené.
Výše zmíněné předpoklady o komerčních Televizních novinách se tak velmi
překvapivě nepotvrdily, naopak byla kauza prostřednictvím jejich agendy prezentována
vyváženě, objektivně a bez emocí, které bylo možno sledovat v případě Událostí.
Z hlubšího rozboru významu příspěvků Televizních novin byl vysledován i jistý odstup
od celé kauzy. V Televizních novinách byla prezentována spíše jako politická rozepře,
které není bez výrazných změn v jejím průběhu, třeba věnovat tolik pozornosti. Lze tedy
usuzovat, že zatímco se Události zabývaly spíše morálním hlediskem celé záležitosti,
Televizní noviny kauzu vnímaly spíše jako „běžný“ politický rozpor.
V rámci nastolení agendy se tak na názoru diváků Událostí, resp. názoru
společnosti, mohl tento příklon promítnout. Vzhledem k tomu, že kauza „Brady“
v Událostech České televize tak intenzivně rezonovala, dalo by se konstatovat, že
k nastolení tématu směrem k veřejnosti došlo téměř určitě. Jak ale společnost onen
mediální obraz přijala, by mohlo být předmětem dalšího zkoumání, které by se zabývalo
dopadem podaného mediálního obrazu na publikum.
Nabízela by se též možnost se na neobjektivitu referování o kauze „Brady“
v rámci České televize podrobněji zaměřit, neboť na povrch vyvstává otázka, zda Česká
televize plní veřejnou službu neustálým opakováním již známých informací nebo
nevyváženým a často emočně zabarveným obsahem. Taková analýza však nebyla v rámci
této práce (vzhledem k jejímu rozsahu a zadanému tématu) možná. Nalézt příčiny
zmíněné skutečnosti tak bude patrně na někom jiném, osobně bych si však troufla
odhadnout, že se Česká televize v tomto případě kauze věnovala přespříliš, a že by zde
bylo po podrobné analýze možno vysledovat jistý nesoulad s Kodexem České televize.
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Úplným závěrem budiž jisté překvapení nad výsledky analýzy, které byly navíc
z hlediska charakteru komerční TV Nova předpokládány spíše u Televizních novin. I to
totiž vypovídá o tom, že je třeba se k médiím stavět kriticky a kriticky také přemýšlet nad
tím, jakou agendu veřejnosti předávají. Výsledky analýzy v této práci jen potvrzují, že i
když je médium veřejnoprávního charakteru, nemusí to znamenat vyvážené, objektivní,
ničím nezatížené či neomylné informace.
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SUMMARY
Events related to the non-designation of Jiří Brady from the autumn of 2016 divided the
views of Czech society and of the entire political spectrum. This media affair, which was
originally a purely political affair, became a social cause. The impact of the “Brady affair”
on Czech society was also a key reason why the cause became the topic of this thesis.
Given the abundant media coverage of the issue, the question arises as to whether (and
possibly how) such an impact on society could contribute to its media image.

This diploma thesis consists of a detailed examination and analysis of the "Brady" affair,
which was presented in a selected sample of media. The aim of the thesis was to make a
detailed content analysis of the main television news programmes of Czech TV (Události)
and TV Nova (Televizní noviny) in the period from 18 October to 1 November 2016.
Selection of the sample was conditioned by their large audience creating higher numbers
of potential spectators and hence greater potential impact on the public agenda.

The analysis focused on the assessment of the scope of media content, the occurrence and
the importance of the message, and a consideration of the significance of the contributions
examined. The monitored areas of the analysis were compared with each other and their
extent was also evaluated. Based on predefined categories, the thesis focused on the
access of selected media to the cause and the possible inclination of these media, as
institutions, to one or the other side of the dispute. From the very beginning, the premise
of the analysis, was that if the biased reporting of the case, the lack of neutrality, the
emotions, or the strangulation of one or the other side of the dispute is likely to occur, it
will probably be (since TV Nova is a commercial television broadcaster) in Televizní
noviny.

The analysis of the two main television news broadcasters found a significant difference
in the status of an event in their agenda and in its message as well. The main finding of
the analyzed material was the inclination of Czech Television (Události) on the side of
George Brady. Such a fact arises from the finding that Jiří Brady appeared in the Czech
Television (Události) more often than the other actors of the affair, he was also given
82

much more space in the program and a positive assessment of the case for the benefit of
Jiří Brady (in several cases) was discovered. Another important fact is that Události
presented the same information (that were already familiar) all over again. Moreover, the
description of the life of Jiří Brady has repeatedly been presented without any connection
to the affair. In terms of significance, the analysis found that this information was
emotionally colored in some cases, and so Události could point out that such a person
deserves the state award, but that it was denied to him by the president.

It is now clear that the Události surprisingly failed to report the case objectively and
impartially. Some "offenses" have also been reported in Televizní noviny as opposed to
journalism or expression neutrality; in terms of objectivity or inclination towards one or
the other side of the dispute, the broadcast was evaluated as balanced.

The assumptions about commercial TV newspapers were not surprisingly confirmed, on
the contrary, the case was presented in a balanced, objective and emotional way through
their agenda, which could be observed in the case of Události. From a deeper analysis of
the importance of TV newspaper's contributions, a certain distance from the whole case
was also traced. In Televizní noviny, it was presented as a political dispute, which is not
(provided no new developments arise) to be paid much attention. It can therefore be
assumed that while Události and its outlets were concerned with the moral aspect of the
matter, Televizní noviny perceived the case as a "normal" political contradiction.
This media picture could therefore have possibly projected on the watcher of Události via
its agenda setting. If we take into consideration that the "Brady” affair in Události
resonated so intensely, it could be supposed that the topic was posed towards the public
almost certainly. However, how (and if) society exactly accepted this media image, could
be a possible proposal for further research of the audience, which could not be realized
within the scope of this diploma thesis.

This also tells the need of thinking critically about media and the agenda they are passing
on to the public. The results of the analysis in this paper only confirm that even if it is a
medium of a public nature (in this case public television) it does not have to mean all the
news will automatically be balanced, objective or unbiased.
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