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1 

 

1 ÚVOD 

„Novináři mají dvě oči a dvě uši, aby viděli a slyšeli dvakrát tolik, než se 

ve skutečnosti děje.“ 

Alexander Roda Roda 

 

Média. Etika. Pravda. Lež. Informace. Dezinformace. Manipulace. 

Setkáváme se s těmito pojmy dnes a denně. Při čtení novin, časopisů, při 

poslouchání rozhlasu či sledování televize. Každodenně se střetáváme s informacemi 

a názory. Tyto názory pak mohou být nepřesnými, zkreslenými či dokonce 

nepravdivými. V souvislosti s nepravdivými informacemi z médií mě napadá pořekadlo: 

„Lže, jako když tiskne.“ Je ale opravdu nutné novinářskou práci takto demoralizovat? 

 Denně slyšíme zleva zprava kritiku novinářské práce. Zlí jazykové obviňují 

novináře z neetického a nemorálního chování. Možná je kritika neoprávněná, ale možná 

je otázka neserióznosti některých novinářů nasnadě. Zabředneme-li do tématu, můžeme 

dospět k námětu další rozsáhlé diskuse: je neserióznost jen selháním toho onoho 

novináře či periodika, anebo stojíme před otázkou morálního a žurnalistického úpadku 

současné masové komunikace? Lze„vůbec vytvořit objektivní, vyvážený, nestranný 

a přesný přehled toho nejdůležitějšího, co se doma a ve světě událo a zpracovat danou 

informaci do formátu zpravodajství? A která informace je ta nejdůležitější? A co je 

vlastně ona“objektivní informace? 

Prvořadým cílem diplomové práce je zjistit, jak dalece jsou média na mediálním 

trhu v ČR objektivní, do jaké míry přinášejí vyvážené zpravodajství a také co v dnešní 

době znamená pro novináře etika a morální zásady novinářské práce. Avšak vzhledem 

k obšírné problematice, která se pohybuje na tenkém ledě, zdá se tento cíl poněkud 

ambiciózní, zralý pro širokosáhlou vědeckou diskusi, která rozsah této práce jistě 

přesahuje.  

Diplomovou práci mimo úvod a závěr rozděluji na tři části. V první z nich definuji 

mimo legislativní rámec médií také samoregulaci mediálních organizací, nastíním etiku 

novináře a vymezím pojem médium a masová média.  



Další část bude patřit objektivitě samotné. Kapitola bude pojata z pohledu 

sociologického. Mimo objektivity se tato část dotkne i manipulace médií, a také otázce 

moci. Jsou média skutečně čtvrtým pilířem demokracie, anebo jsou to organizace 

sledující své cíle, které manipulují širokým publikem? Druhá kapitola též vysloví 

otázku bezmoci.  

Otázka objektivity a vyváženosti zpravodajství je tématem obšírným, vědecká obec 

vyslovuje k tomuto stále další a další otázky. Protože dodnes nemáme ucelené 

odpovědi, nezbývá, než média zkoumat tak, jak umíme. A protože nejlepší výpovědí 

o fungování médií je jejich obsah, tak cílem čtvrté kapitoly bude posoudit obsah kauzy 

pomocí dostupné metody kvalitativní analýzy, přičemž vzorek pro analýzu byl vybrán 

mechanickým způsobem.  

Analyzována bude nedávná událost, týkající se romské problematiky, a sice případ 

zbitého chlapce z Břeclavi, která však nabrala ve svém příběhu nevídaný obrat. Oblast 

zkoumání zaměřuji zejména na dva teoretické aspekty, a sice obsah jako informace 

a obsah a jeho skrytý význam. Využita přitom bude metodika sémiotické analýzy a 

analýzy objektivity. 

Přínos práce vidím v méně tradičním pojetí obsahové analýzy, která sice nepřinese 

statistická data jako analýza kvantitativní, ale kvalitativně ověří možnou konstrukci 

reality. Analýza má potvrdit či vyvrátit případnou neobjektivitu či dokonce 

dezinformaci ve zpravodajství, odpovědět na otázku, zdali si skutečně média vytvářejí 

vlastní svět, do kterého vtahují příjemce sdělení. 

V závěru pak celou práci hodnotím. 

 

 



2 MEDIÁLNÍ PRODUKCE V ČR 

„Demokracie určitě nikdy neutrpí škody kvůli přílišné kritičnosti médií, 

spíše utrpí kvůli nedostatečné kritičnosti médií a neschopnosti vedoucích 

politiků kritiku přijímat a zaobírat se jí.“ 

Prof. Karl-Hermann Flach 

 

Tato kapitola je věnována obecným poznatkům o médiích, mediální produkci, 

podrobněji pak legislativnímu rámci mediálního světa. Nejenže poukazuje na vlastní 

legislativu, nastíní rovněž fungování regulačních orgánů a vysvětluje rozdíl mezi 

regulací a samoregulací. 

2.1 Co je to médium 

Nemusíme termín „médium“ brát zcela ze široka, vždyť pro něj existuje tolikero 

významů. Možná jej ale můžeme vzít relativně ze široka: Médium má původ v latině, 

doslova znamenalo „veřejnost“, překládá se též jako zprostředkovatel.
1
 Jestli si pak 

někdo vysvětlí médium jako osobu zprostředkující spiritistickou informaci, duchovní 

seanci, prostředníka k přenosu dat, mluvnickou kategorii sloves nebo dokonce operu 

Menottiho
2
 (nebo stupeň propečení steaku?) – vyvedu ho z omylu. V tomto případě, 

tedy v této práci, neznamená médium nic jiného než sdělovací prostředek, tedy 

prostředek masové komunikace – odtud masmédium. Masmédia jsou pak masová 

média, hromadné sdělovací prostředky a prostředky komunikace vůbec, které jsou 

schopny oslovit velký počet lidí, na velké ploše a v jednom okamžiku. 

Médium může znamenat též přímo konkrétní mediální organizaci a její produkty 

(například Česká televize a její televizní zpravodajství).
3
 

                                                           

1
 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. 2004. 

2
 Gian Carlo Menotti, italský skladatel operní hudby. Za své celovečerní dílo The Consul, získal 

Pulitzerovu cenu, avšak sbíral i jiná významná ocenění, mezi nimi i cenu za celoživotní přínos v oblasti 

umění. Cit. dle Gian Carlo Menotti: Centenary 2011 [online]. [cit. 2013-03-29]. 
3
 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. 2004. 



A médium v množném čísle? Média. Hrají důležitou roli a dokážou být velmi 

vlivná. Jsou všude a neustále je konzumujeme. Je jich dokonce takové množství, že si 

ani neuvědomujeme jejich přítomnost. 

Podle Denise McQuaila existují čtyři elementy, které definují příchod masmédia. 

Jsou jimi: 

 konkrétní komunikační účely, potřeby a užití; 

 technologie sloužící veřejné komunikaci na určitou vzdálenost; 

 formy společenské organizace pro produkci a distribuci; 

 organizované formy vládnutí ve „veřejném zájmu“.
4
 

Jednotlivé elementy na sobě mohou záviset, ale ne nezbytně. Vznik média nemusí 

vycházet z potřeby komunikace, může vzniknout jednoduše na vlně nových 

pokrokových technologií.  

2.1.1 Masová média 

Masovými médii se rozumí především periodický tisk, tedy noviny a časopisy 

určené veřejnosti, pak televizní a rozhlasové vysílání, a nepochybně také sdělení 

na internetu, ať už hovoříme o zpravodajských sděleních nebo uživatelských 

příspěvcích, blozích, či sociálních sítích. Ve všech těchto případech se jedná o 

komunikaci mezi vysílatelem a příjemcem, kdy obsah sdělení je nabízen průběžně či 

pravidelně díky technickým, organizačním a distribučním možnostem, a díky těmto jsou 

dostupné neomezenému počtu příjemců. Významnou roli nehraje ani tak jejich samotná 

dostupnost širokému publiku, ale především fakt, že „masová média si postupem času 

vytvořila výrobní postupy, které jim dovolují produkovat obsahy aktuálně, rychle, 

v krátkých, pravidelných periodách nebo dokonce průběžně a s důrazem na to, co je 

bezprostředně podstatné či zajímavé“.
5
 

Úvahy o masových médiích se objevují po celé 20. století, samotný pojem masa se 

uvažuje jako „velké množství lidí“, kdy tato skupina je vnitřně nediferencovaná, nebo 

diferencovaná málo. Pak individuum ztrácí svou jedinečnost jedné a neopakovatelné 

bytosti, odtud tedy termín „masa“ lidí, „masová média“, „masová komunikace“, 

                                                           

4
 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 2009. 

5
 JIRÁK, Jan a Barobra KÖPPLOVÁ. Masová média. 2009, s. 21. 



„masová společnost“. Tato masová média jsou součástí celospolečenské komunikační 

aktivity. Tuto komunikační aktivitu nazýváme komunikací masovou, resp. mediální: 

 mediální komunikace: každá sociálně-komunikační aktivita, na které se 

podílejí tištěná, vysílací i síťová média; 

 masová komunikace: taková mediální komunikace, na níž se podílejí 

média masová, tedy vysokonákladový periodický tisk, televizní a rozhlasové 

vysílání a ekvivalenty těchto médií v prostředí internetu.
6
  

2.1.2 Mediální organizace 

„Mediálními organizacemi se rozumí profesionální organizace, které využívají 

jednu či více komunikačních technologií. Jejich účelem je tvorba a působení sdělení 

na velký okruh příjemců. Můžeme se vyjádřit jedním slovem, toto všechno pod sebou 

zahrnují „masmédia“. Pod tyto můžeme všeobecně zařadit tisk, film, rozhlas i televizi.“  

Organizace jako taková se vyznačuje více či méně rozvinutou hierarchií moci. 

Mimo to, že si byrokracie sama buduje a uměle vytváří svá místa, tak také předem 

určuje pravomoce a odpovědnost (= dělba práce). Dohromady vše tvoří celek 

organizace. Když mluvíme o mediální organizaci jako takové, máme obvykle na mysli 

konkrétní redakci, ať už se jedná o televizní, rozhlasovou nebo tisk. Mediální 

organizace je předmětem zájmu mediálních studií, protože „představuje prostředí, jehož 

vlastnosti determinují podmínky vzniku mediálních obsahů.“
7
 

V každém případě má i mediální organizace, tak jako každá jiná, určité cíle. Tím 

prvním může být forma realizace, kdy médium zde plní veřejný zájem, který naplňuje 

normativně určené role médií, za které považujeme šíření informací, kontrolu výkonu 

moci, poskytování prostoru pro názory, a pak i kulturní roli médií (osvěta, vzdělávání).
8
 

Většinou mají média jasnou představu o „správném“ obsahu svých sdělení. Vybírají ta, 

která pokládají za významná. Už ale výběrem a úpravou z nepřeberného množství témat 

se k publiku dostane jen zlomek toho, co by mohlo.  

                                                           

6
 JIRÁK, Jan a Barobra KÖPPLOVÁ. Masová média. 2009. 

7
 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. 2004, s. 174. 

8
 Tamtéž. 



Druhým cílem, a ve většině případů tím důležitějším, je příjem z komerční činnosti. 

Tento cíl uplatňují média, která naplňují společenskou poptávku formou obchodní 

činnosti. V tomto se pak neliší od jiných organizací na trhu.  

2.2 Žurnalistika, média a společnost 

Do počátku dvacátého století můžeme říct, že se média vyvíjela docela pomalu. 

Ta tradiční, tak jak je známe, započala svůj vývoj v 17. století. Tímto zaškatulkováním 

je myšleno první vydávání periodického tisku. Je pravdou, že vynález knihtisku nás 

zavede až do středověku, tato technologie však nijak neumožnila okamžitou 

komunikaci, které bychom mohli přiřknout přívlastek „masová“ komunikace. První 

zaznamenané noviny se objevily v Německu v roce 1609, první britský deník „Daily 

Courier“ přišel na svět téměř až o sto let později, v roce 1702, a obsahoval převážně 

inzerci. Pro každou rozvinutou zemi v té době bylo nezbytností mít alespoň jedny 

celonárodní noviny. V osmnáctém století k novinám přibyly časopisy, které 

se s postupem času specializovaly a orientovaly na různé segmenty.
9
  

Na příchod nového média, skutečného média, jak jej chápeme dnes, jsme si museli 

počkat až do dvacátých let 20. století. Toto období se stalo zlomovým a dalo příležitost 

technologiím, a ty daly příležitost novým médiím. Televize, telefon, rádio, průmyslový 

rozvoj, fotografie, film… internet. Právě „v posledních třiceti letech se obraz masmédií 

výrazně zkomplikoval. Většina médií z tohoto období je označována za „nová média“, 

což je dle některých trochu ironie, zvlášť když uvážíme, že se mnohá z nich objevila už 

někdy kolem roku 1980.“
10

 

2.2.1 Informace, dezinformace 

Význam médií neustále roste. Moderní svět stojí na informacích, k čemuž značně 

přispěl i rozvoj nových technologií. V důsledku toho roste cena informace, spolu 

s rychlostí jejího získání a také věrohodnosti jejího obsahu. Informace, to je jedna 

z nejčastěji obchodovaných komodit.  

Pokud bychom chtěli definovat termín „informace“, využijme k tomu teorii, již 

iniciovali Claude Shannon a Warren Weaver v roce 1949. Podle Slovníku mediální 
                                                           

9
 GILES, David. Psychologie médií. 2012. 

10
 Tamtéž, s. 17. 



komunikace Ireny Reifové vypracoval Claude Shannon matematickou teorii přenosu 

signálu, pro naplňování komerčního zájmu firmy. Studie měla pomoci využít maximální 

kapacitu telefonní linky s minimem narušení. Na tuto teorii navázal Warren Weaver 

doplněním o esej, která vysvětluje, že řešení každého komunikačního problému je 

omezením ztráty informací. Informace v procesu mediální komunikace je pak takové 

sdělení, které není jisté, sdělení je otevřené a má možnost volby několika řešení. 

Je nepředvídatelné. Pokud je totiž sdělení předvídatelné, tedy jisté, nejedná 

se o informaci.
11

 A pokud hovoříme o etických zásadách v informačních procesech 

v oblasti morálky, hovoříme o „Informační etice“. Jedná se o etiku uplatňovanou 

v řetězci informací mezi zúčastněnými.  

Navíc na informace má v oblasti občanských práv každý jedinec právo. Náleží mu 

stejně jako právo na život či na svobodu projevu, a to podle„Listiny základních práv 

a svobod. Zúženo na mediální oblast – jde o právo čerpat informace z jakýchkoliv 

hromadných sdělovacích prostředků. Nicméně ani Listina, ani žádný jiný zákon 

nekonstruuje žádná zvláštní práva novinářů, kteří vyhledávají a šíří informace. 

Ale práce s informacemi je specifická, zejména z pohledu na média v 21. století, kdy 

došlo k rozmachu žurnalistiky. Média nejen o realitě informují, události interpretují, 

ale často realitu zkreslují a konstruují, přičemž jsou jedním z nejvýznamnějších 

všeobecně přístupných informačních zdrojů.“Éra blogosféry umožnila každému, 

kdokoliv chtěl, stát se „novinářem“. Na internetu se začaly objevovat mystifikované 

zprávy, došlo k laicizaci informací a velkou roli hrály také rozvíjející se sociální sítě. 

A tak se stalo, že při takovém obrovském množství informací je nakonec obtížné se 

v nich orientovat. A i když veřejnost ví, že informovanost je důležitá a jejich životy 

na informovanosti závisí – čti subjektivní informovanosti –, přeci jen se raději nechává 

médii bavit. Protože informovat se je únavné. A to je cena za svobodné informace. 

Je jich příliš mnoho a my jsme jimi přehlceni. 

Právě„prudký rozvoj informačních technologií s sebou přináší nový rozměr přístupu 

k informacím.“Ono přesycení informacemi, které na jedince působí od chvíle, kdy 

vstane, až do doby, kdy jde spát, je velkým problémem, neboť je často nedokáže 

zpracovat. Média často také dají přednost bulvárnímu zpracování zprávy, poplašné 
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zprávě nebo i „novinářské kachně“.
12

 Stáváme se tak svědky zkreslování informací 

masmédii, která tímto zapomínají na svou úlohu čtvrtého pilíře demokracie. Stáváme se 

svědky dezinformace.  

Dezinformací rozumíme úmyslně nesprávnou či zkreslenou informaci, jež 

je vtažena do informačního přenosu se záměrem ovlivnit žádoucím směrem jeho 

aktivity a názory. V médiích je poměrně hodně exponovaná, je to dáno právě dosahem 

médií.„Pokud se v celoplošném médiu objeví nepravdivá informace, lze předpokládat, 

že se daná fáma rozšíří mezi publikum velmi rychle. Tradičně je dezinformace jedním 

z nástrojů propagandy. Ve všech režimech představovala dezinformace vyhledávaný 

nástroj domácí i zahraniční politiky.“V době reálného socialismu sice existovala větší 

pravděpodobnost šíření nepravdivých zpráv, vzpomeňme například na dezinformační 

kampaně rozhodující o okupaci Československa v roce 1938 či 1968. Série 

dezinformací provázela Československo při sametové revoluci, v roce 1989. To ale 

neznamená, že se dezinformace nemůže objevit také dnes.
13

  

2.2.2 Pravda, novinářská etika a kvalita informací 

Vrátíme-li se do dob počátků veřejné komunikace (tedy do dob prvního 

periodického tisku), vysledujeme, že požadavky na svobodu komunikace byly těsně 

spjaty s hodnotou pravdy. Nejdůležitějšími aspekty byla náboženská pravda (střežená 

církví), osobní náboženská pravda postavená na základě individuálního svědomí, pak 

pravda vědecká, zákonná a přirozeně i historická. Hodnota a význam pravdy se mění jak 

v kontextu, tak i v čase, v každém případě lidé vždy měli a mají zájem o pravdivé 

informace, chtějí informace z důvěryhodných zdrojů a očekávají jejich určitou kvalitu 

tak, aby jim sdělovací prostředky podaly základnu pro demokratické rozhodování.
14

 

Vždyť žurnalistika vznáší nárok na pravdivost a přesnost. S těmito výrazy se dostáváme 

k pojmu objektivity, jež nám legitimizuje žurnalistické texty. Přinejmenším žurnalistika 

chce být přijímána jako přiblížení se k pravdě, a té se hodlá přiblížit do té míry, aby 

si zasloužila důvěru publika ve svou poctivost. Nicméně i při poctivém úsilí novinářů 

pravda jako taková má a bude mít vždy subjektivní charakter. Problematice objektivity 

se budeme podrobněji věnovat ve třetí kapitole.  
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Úcta k pravdě, svědomitě vybrané informace a pečlivé informování veřejnosti, při 

kterém se neustále prověřují zdroje, to jsou zásady žurnalistické práce a etické kodexy. 

Jsou to určité normy, které nedovolují a nepřistupují k možnosti manipulace veřejnosti, 

normy, které brání zkreslování zpráv. Etika jako taková patří do oblasti filozofie. 

A etika žurnalistické práce nabývá zvláštního významu - v 21. století totiž žurnalistika 

proniká do myšlení každého jedince, v celém svém spektru. Profesionální etika 

žurnalistické práce je nutná, podporuje úctu k lidským hodnotám a vědecké reflexi. 

Pokud demokracie umožní nezávislost a osvobození médií od státní regulace, očekává 

od nich všeobecné a pravdivé informace. 

Profesní„etika žurnalisty je souhrnným pojmenováním psaných i nepsaných norem, 

které se uplatňují v žurnalistice. Patří sem především etické kodexy, které přijímají jak 

jednotlivé redakce, tak organizace nebo státní instituce, aby novinářům poskytly 

vodítka, jak se rozhodovat v každodenních etických otázkách. Žurnalistická etika 

se zabývá morálními aspekty činnosti žurnalistů v masmédiích. Mezi nejdůležitější 

otázky k řešení patří zejména nezávislost novináře na majiteli či vydavateli, vůči 

mocným, dále vztah ke kolegům, konkurenci a veřejnosti, resp. autorův smysl pro 

nadřazenost obecným zájmům před osobními, prověřování informací a zdrojů aj., ale 

také například odpovědnost novináře za škody, které vznikly v důsledku jeho 

publikovaných chyb nebo omylů. Ve sféře ekonomické žurnalistiky se zase promítají 

problémy novinářské etiky, to z hlediska tvorby a šíření informací a etiky hospodářské - 

v obsahové stránce těchto informací. V teoretické rovině zdůrazňujeme především 

pravidla objektivity. Ta spočívají v oddělení faktů od názorů, ve vyváženém záznamu 

a popisu diskuse, směřujícím k neutralitě, a v potvrzení žurnalistických výroků, 

s odvoláním na příslušné autority.“ 

Média jsou svobodná, ale stále jen v mezích zákona. A vedle legislativy hraje 

důležitou roli také etická sebereflexe, neboť legislativa sama o sobě nemůže zaručit 

nestrannost médií.  

2.3 Regulace versus samoregulace  

Významnou změnu v oblasti regulace a samoregulace přinesl rok 1989, který byl 

milníkem v oblasti mediálního prostředí, neboť jej liberalizoval, přinesl na mediální trh 



svobodu slova a nastolená demokracie dala vzniknout soukromým vydavatelům tisku 

a provozovatelům rozhlasového a televizního vysílání.  

Cenzura jako nástroj regulace deformovala novinářskou práci. U nás byla skutečně 

zrušena, po dvou krátkých pokusech v roce 1848 a 1968, poprvé až v roce 1989. Tedy 

bezmála tři sta let po Velké Británii. Život bez cenzury přeměnil mediální krajinu zemí 

bývalého východního bloku. V důsledku znamená rozvoj morálně-legální autority 

jedinců a vznik tzv. segmentovaného pluralismu. Podle Karla Hvížďaly dodnes, i po 

dvaceti letech svobody, pro nás představuje zcela novou a v důsledku složitou 

skutečnost.
15

 Listina základních práv a svobod uvádí, že „cenzura je nepřípustná“. 

Ale v liberálně-demokratických společnostech je i dnes fungování médií svým 

způsobem regulováno (nikoliv cenzurováno!). „Regulace znamená ingerenci do určité 

činnosti, jejímž smyslem je vytvoření určitých pravidel a mezí, pouze v jejichž rámci 

může být regulovaná činnost prováděna svobodně, ale jejichž překročení nelze 

akceptovat z důvodu ochrany zájmů, které byly pro stanovené případy vyhodnoceny 

jako důležitější a hodny větší ochrany.“
16

 Tedy obecně se dá říci, že regulací chceme 

dosáhnout organizovanějšího, harmoničtějšího a funkčnějšího prostředí, v němž budou 

vyváženy jednotlivé právem chráněné zájmy. Zde máme na mysli zájmy veřejné, tyto 

jsou pak spjaty s veřejnoprávní regulací.  

2.3.1 Veřejný zájem a veřejnoprávní regulace 

Veřejný zájem není na první pohled, jak by se mohlo zdát, synonymem toho, co si 

veřejnost přeje a o co se zajímá. Především jde o to, co je pro veřejnost důležité. A tady 

se dotýkáme žurnalistické praxe. Protože jsou média veřejnou službou, tedy službou 

veřejnosti, je třeba tyto regulovat. „Veřejnoprávní regulace je regulace prostřednictvím 

norem veřejného práva.“
17

 Je to tedy taková oblast regulace, kde sledujeme ochranu 

veřejných zájmů, nerovných vztahů subjektů. V oblasti kultury rozumíme veřejnoprávní 

regulací abstraktní pravidla, tedy samotné vytváření právní úpravy, a také vydávání 

individuálních konkrétních aktů, tedy například vydávání licencí, vedení evidencí, 

registraci či samotný dohled nad dodržováním stanovených povinností. 18   
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Ve chvíli, kdy jsou masmédia v demokratické společnosti hnacím motorem 

informovanosti, kdy vysílací kanály rostou kvantitativně progresivním tempem, tehdy je 

třeba média udržet pod veřejnou kontrolou. Důvody pro regulaci médií a jejich činnosti 

můžeme rozdělit do dvou skupin, jimiž jsou regulace přístupu a regulace obsahu. 

Pro regulaci přístupu platí technická omezení, regulaci obsahu pak zohledňují 

společensko-politické argumenty. V každém případě se prolínají.
19

 

Vysílací média mají přísnější regulaci co do obsahu vysílání, přísnější nežli 

periodický tisk. Požadavky na obsah vysílání stanovuje zákon. Individuálně pak licence. 

Ta je nejsilnějším nástrojem regulace přístupu. Nejenže se udělením či neudělením 

licence rozhoduje o tom, kdo bude vysílat, ale také co bude žadatel o licenci vysílat.
 

„Regulace obsahu musí v prvé řadě umožnit svobodné vysílání, zaručit pluralitní 

a nestranné informování a uplatňovat požadavek vyváženého obsahu.“
 20

 Tímto chce 

stát a orgány dozoru docílit ochrany veřejnosti, ochrany jejich zájmů a hodnot.
21

  

Novináři„se často ospravedlňují námitkou veřejného zájmu, zejména ve chvílích, 

kdy potřebují ospravedlnit svá počínání, například vpád do cizího soukromí či při ne 

příliš etických způsobech, například užití skryté kamery, odposlechů, odhalení 

utajených dokumentů a podobně.“Veřejný zájem ale sám o sobě je jen velmi těžko 

definovatelný. Ve skutečnosti ani přesná definice neexistuje. Veřejný zájem je 

konsensem požadavků společnosti, a tyto zájmy jsou důležité pro správné fungování 

společnosti. A ať už se argumenty o pojetí veřejného zájmu jakkoliv liší –, neboť debaty 

v kruzích odborníků stále oscilují – je zřejmé, že masová média jsou a budou 

předmětem rozsáhlých kontrol a regulací skrze zákon, formální i neformální prostředky. 

Cílem pak je, aby média dělala to, co společnost chce a potřebuje, a nedělala to, co 

nechce.
22

 

V tomto směru tedy platí obecná vodítka, otázka morálky a etiky novináře, nikoliv 

právo. 
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2.3.2 Veřejná služba v mediální oblasti 

Veřejnou službou se rozumí poslání veřejné správy. Jejím primárním posláním 

je sloužit veřejnosti a plnit své etické povinnosti a za tuto službu jej veřejnost odmění. 

Pojem „veřejnoprávní sdělovací prostředek“ nebo „veřejnoprávní provozovatel 

vysílání“ (rozuměj veřejnoprávní televize a rozhlas) považujeme za jakýsi souhrnný 

pojem, jenž v sobě zahrnuje sdělovací prostředky, které se od soukromých liší. Jednak 

svým vznikem, jednak posláním, úkoly a cíli, ale hlavně rozdílným způsobem 

financování. Pro tato média se ustálil pojem média veřejné služby.
23

  

Český rozhlas a Česká televize jsou provozovateli vysílání ze zákona
24

. Právě pro 

tato média užíváme označení veřejnoprávního sdělovacího prostředku. 25
 

2.3.3 Samoregulace a etický kodex novináře 

Vedle regulace vrchnostenské moci, tedy státu, existuje ještě jiná forma regulace, 

samoregulace
26

. Odpadá zde dohled a vynucování pravidel ze strany státu, omezení 

vyplývá z etických standardů, závisí na tradicích dané společnosti, vyžaduje sebekázeň. 

Samoregulace obsahuje nejrůznější pravidla profesně přijatelného chování, které 

přijímají novinářské svazy, odborové a profesní organizace, vlastníci médií či jednotlivé 

redakce. Tato pravidla jsou obdobná těm právním, jen nejsou zakotvena v právních 

předpisech, nýbrž v profesně etických kodexech. Dozorem pak nejsou orgány veřejné 

moci, ale tyto jsou nahrazeny etickými komisemi. I tak ale může mít porušení profesní 

etiky právní následky. Vydavatel, provozovatel, resp. zaměstnavatel může sepsat vlastní 

etický kodex, speciálně určený pro potřeby redakce, nebo odkázat na některý obecný, 

například vydaný Syndikátem novinářů ČR nebo Mezinárodním centrem novinářů. 

V případě vlastního kodexu se pak jedná o vnitřní směrnici, kterouž zaměstnavatel 

realizuje svá oprávnění řídit práci svých zaměstnanců. Porušení těchto pravidel je pak 

porušením pracovněprávních povinností a lze z nich vyvodit následky.
27
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Jestliže je samoregulačním orgánem v prostředí médií etický kodex, pak se jedná 

o dokument, který stanovuje pravidla práce a upravuje obecná i konkrétní pravidla práce 

v jednotlivých organizacích a profesích. Formuluje, co je a co není etické. Etický kodex 

mívá písemnou formu a zaručuje společnosti (v obecné rovině) jakousi prestiž, zrcadlo 

vztahu společnosti s veřejností a zvyšuje důvěru v ní. Existuje mnoho různých 

novinářských etických kodexů, ale základ je většinou společný, odlišnosti jsou spíše 

v konkrétnosti a přísnosti.  

Na čtvrté Evropské konferenci o politice hromadných sdělovacích prostředků 

v Praze byla v prosinci roku 1994 přijata Deklarace, jež praví, že ‚novináři mají právo 

přijímat své vlastní samoregulační normy, například ve formě etických kodexů‘. Tyto 

kodexy chování mají být podle Deklarace přijaty dobrovolně a také dobrovolně 

uplatňovány a profese novináře má být založena na základním právu svobody projevu, 

jež je zaručeno článkem č. 10 Evropské konvence o lidských právech. Ony kodexy 

chování novinářů byly přijaty v řadě evropských demokratických zemí a jejich úlohou 

je sladění práva a svobody novinářů s právy a svobodami občanů. To má zabránit 

konfliktu a stanovit novináře odpovědným za svou práci.
28

  

Největší samoregulační institucí pro novináře v České republice je Syndikát 

novinářů. Je dobrovolným sdružením novinářů a vypracoval vlastní Etický kodex 

novináře, s ohledem na národní i mezinárodní dokumenty, kterýž byl přijat v roce 

1998, v následujícím roce pak aktualizován. Tento je závazný pro členy syndikátu 

a rovněž k jeho dodržování vyzývá i nečlenské novináře. Je rozdělen na tři části: 

 právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace: vychází 

z Listiny a obsahuje podrobnější rozpracování svobody slova a práva 

na pravdivé informace; 

 požadavky na vysokou profesionalitu v žurnalistice: vychází 

z předpokladu, že novinářská práce je odpovědná veřejnosti, klade tedy 

důraz na profesionalitu; 

 důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu medií: dotýká se 

novinářské etiky, opírá se o důvěryhodnost, slušnost a serióznost.
29
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Etický kodex syndikátu novinářů České republiky viz příloha č. 4. 

 

Naplňování veřejné služby v oblasti vysílání má určité zásady. Tyto stanovují 

Kodex České televize a Kodex Českého rozhlasu, jež schvaluje Poslanecká sněmovna 

Parlamentu ČR. Jsou obecně platné a závazné pro všechny zaměstnance obou institucí. 

Financovány jsou všemi, v rámci koncesionářských poplatků, a i tyto upravuje zákon. 

Na základě skutečnosti, že ony instituce jsou veřejnou službou, platí, že zákon o České 

televizi a zákon o Českém rozhlasu nastavuje přísnější limity pro obsah vysílání, než jak 

je tomu u vysílání komerčního.
 30

  

2.4 Legislativní rámec mediálního světa 

 „Zákony jsou pavučiny, skrze něž velké mouchy proletí, kdežto malé se 

do nich zapletou.“ 

Charles Louis Montesquieu 

 

Legislativa neboli právní úprava médií představuje velice obsáhlý a rozmanitý druh 

právních předpisů, a to různé právní síly, náležejících do různých časových období 

a oblastí. Je třeba zdůraznit, že pojem „média“ jako takový v našem právním řádu 

definičně nenalezneme. Ne proto, že by na ně jako na definici zákonodárci zapomněli, 

ale je to téma natolik obsáhlé a nesourodé, že by vymezení média jako pojmu bylo 

prakticky nemožné. Mediální právo je totiž odvětvím velmi širokým, odvětvím 

specificky spíše mezioborovým. 

Médium je v prvé řadě zprostředkovatelem komunikace mezi komunikátorem 

a adresátem, v jakémkoliv prostředí, prostoru a v čase. Médiem je řeč, písmo, kniha, 

veřejné vyhlášky, dnes pak noviny, film či vysílání televize. Nejnovějším médiem je 

pak internet. S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že pojem „média“ skutečně není 

přesně ohraničen a rozumí se jím komunikační kanál, ale třeba i technický prostředek.  
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Podle Aleše Rozehnala je navíc určitou slabinou našeho právního řádu to, že „tyto 

pojmy, jakkoli různě vyjádřené, nejsou až na výjimky definovány“.
31

 Obecně lze tedy 

konstatovat, že můžeme média charakterizovat jako technický prostředek masové 

komunikace (noviny, kniha, televizní vysílání) a jako sociální instituce, které sdělení 

masové komunikace produkují a rozšiřují (rozhlas, televize, vydavatel).
32

 

Odsouhlasit však můžeme, že mediální právo je souhrnem právních norem. A to 

takových, které upravují činnost médií. Do mediálního práva můžeme zahrnout dva 

velké subsystémy práva, římským právem zakořeněné, a sice právo soukromé a veřejné. 

Obecně jej však pokládáme za součást práva veřejného. Legislativa je tedy formou 

regulace médií, a to tzv. vnější regulací (tedy státem řízenou), která je opakem vnitřní 

regulace, do které řadíme zejména mediální etiku.
33

 

Postavení médií v české společnosti se odvíjí od Ústavy ČR
34

 a od Listiny 

základních lidských práv a svobod
35

, kde je zajištěna jak svoboda slova, tak právo 

na soukromí a jeho ochranu.  

2.4.1 Média jako předmět právní úpravy 

Naše společnost je přizpůsobena tomu, že své vzájemné vztahy váže dohodou. Tyto 

musejí mít svůj rámec. Ony úmluvy a předpisy pak pomáhají udržet ve společenství 

pořádek. Možná, že člověk je svou podstatou váben k určitému řádu. S vývojem kultury 

přibývá zákonů a předpisů.  

„Během posledních dvou desetiletí prošla právní úprava médií řadou změn. 

Na bedrech státních orgánů veřejné moci leží úkol vytvoření takového právního 

prostředí, které bude příznivé pro vývoj mediální reality. Tato bude fungovat, pakliže 

pravidla nebudou nikterak omezovat zaručená práva a svobody a současně povedou 

k co možná nejefektivnější regulaci činnosti sdělovacích prostředků.“  

Mediální právo v naší zemi není ryze standardním právním odvětvím. Můžeme jej 

definovat jako „účelový souhrn právních norem, které upravují vydávání periodického 

tisku, provozování rozhlasového a televizního vysílání, činnost tiskových 
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a informačních agentur, a zařadit jej do zvláštní části správního práva“.
36

 K právním 

předpisům patří neodmyslitelně také normy – zde kogentní normy mediálního práva. 

Tyto normy mají chránit před zásahem výkonné moci a také mají zabránit zneužívání 

médií k útokům na práva a svobody občanů.
37

 

Zákonné normy, které se podílejí na fungování médií, se dělí do tří skupin
38

: 

 vlastní mediální legislativa; 

 zákony upravující mj. některé aspekty jednání médií či mající na jednání médií 

vliv; 

 zákony, jež se ve svých důsledcích některého aspektu jednání médií dotýkají. 

 

Samotná právní úprava je tedy zakotvena v jednotlivých právních předpisech 

jednotlivých druhů médií. Co mají tyto předpisy společné, je předmět regulace, jímž 

jsou společenské vztahy, které v rámci činnosti médií vznikají, realizují se a zanikají.  

2.4.2 Vlastní mediální legislativa 

Vlastní mediální legislativu tvoří několik zákonů. Nejstarším druhem médií jsou 

média tištěná. Odtud tiskový zákon, neboli přesněji zákon o právech a povinnostech 

při vydávání periodického tisku č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který 

upravuje činnost v oblasti vydávání novin a časopisů. Tyto veřejně šířené noviny 

a časopisy musejí být vydávány pod stejným názvem, se stejným obsahovým 

zaměřením a v jednotné grafické úpravě. Podmínkou vydávání je periodicita nejméně 

dvakrát za kalendářní rok. Periodickým tiskem se rovněž rozumí pojem „noviny“, jenž 

se vžil a je legální ustálenou definicí periodického tisku.
39

 

V souvislosti s tiskovým zákonem je vhodné uvést také čl. 17 Listiny základních 

práv a svobod zákona č. 2/1993 Sb., jenž zaručuje svobodu projevu. Ten uvádí, že sice 

tiskové zpravodajství zaručuje onu svobodu projevu, ale toto zpravodajství rovněž musí 

být vedeno takovým způsobem, kterým „současně není porušováno ústavní právo 
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občanů na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochrany jména 

garantované čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod“.
40

 

Dalším důležitým zákonem je zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání (tzv. vysílací zákon), který upravuje práva a povinnosti 

právnických a fyzických osob při provozování rozhlasového a televizního vysílání.
41

 

Zakotvuje duální systém vysílání v České republice, kterým se rozumí média soukromá 

a média veřejná, resp. mediální systém. Zákon v úvodu definuje specifické pojmy, se 

kterými pracuje, vytváří speciální orgán veřejnoprávní moci, který je pověřen dohledem 

nad plněním práv a povinností vyplývajících z tohoto zákona, a sice Radu pro 

rozhlasové a televizní vysílání, a spolu s tímto také stanovuje okolnosti, za kterých je 

dána působnost Rady a její pravomoci. Pečlivě popisuje otázku licenčního řízení – za 

jakých okolností je možno licenci udělit, stanovuje podrobný popis postupů, který musí 

uchazeči o licenci dodržet – jak licenci podat, co má být předmětem a obsah licence. 

Upravuje otázky změny a odebrání licence, práva a povinnosti při televizním 

a rozhlasovém vysílání provozovatelů vysílání. Navíc zákon posuzuje, zda je subjekt 

způsobilý působit na poli rozhlasového a televizního vysílání.  

Zákon dále rozlišuje provozovatele vysílání, kteří vysílají na základě určitého typu 

oprávnění. Prvním z nich je provozovatel vysílající na základě zvláštních právních 

předpisů, kterým je zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších 

předpisů. Druhým zákonem je zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění 

pozdějších předpisů. Oba tito provozovatelé jsou „provozovateli vysílání ze zákona“. 

Oním druhým typem je „provozovatel vysílání s licencí“ a „provozovatel převzatého 

vysílání“. Licencí se zde rozumí oprávnění k vysílání. To totiž nevyplývá přímo ze 

zákona, nýbrž je právě speciálním podnikatelským oprávněním. O toto oprávnění (ať už 

jde o provozování rozhlasového či televizního oprávnění) je nutno zažádat. 

Další vlastní zákonnou normou podílející se na fungování médií je zákon 

č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.
42

 Tento 

zákon zřizuje Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a stanovuje ji orgánem veřejné 

správy. Rada není podřízena žádným orgánům státní správy, ačkoliv jejích třináct členů 
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jmenuje i odvolává předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny. Tato skutečnost 

dává podnět mnohým kritikům k otázce, do jaké míry je skutečně Rada samostatně 

fungujícím orgánem bez jakékoliv politické příslušnosti a poslušnosti. Nicméně 

podřízenost vládě je nemyslitelná, neboť od mediálních regulačních orgánů se očekává 

apolitičnost: „koncepce nezávislých správních orgánů se vyvinula s potřebou regulovat 

určité nové společenské vztahy státní mocí. V Ústavě však s ohledem na čl. 67 odst. 1, 

který stanoví, že vláda je vrcholným orgánem moci výkonné, takové nezávislé správní 

orgány nemají oporu. Vláda jako vrcholný orgán moci výkonné je nadřízená všem 

ostatním exekutivním orgánům a z toho jí vyplývá oprávnění řídit činnost podřízených 

orgánů a udělovat jim závazné pokyny.“
43

 V nejlepším případě by tak měla být 

kompetence regulačních orgánů v rukou nezávislé právnické osoby anebo by měla být 

zakotvena přímo v Ústavě.  

Do kompetence působnosti Rady patří především dohled na dodržování právních 

předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a podmínek stanovených 

v rozhodnutí o udělení licence. Pokud Rada shledá jakoukoliv pochybnost, má 

oprávnění licenci odejmout, neboť Rada nejenže licence uděluje, ale i mění či odnímá. 

Dále vydává, mění a odnímá licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání 

i toho převzatého, vede evidenci provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého 

vysílání. Rada také ukládá sankce dle zákona, uveřejňuje přehled žádostí o licenci 

a registraci, přehled udělených licencí a jejich změn a monitoruje obsah televizního 

a rozhlasového vysílání. Spolupracuje s Českým telekomunikačním úřadem, podílí se 

svými stanovisky a návrhy na vytváření zásad státní politiky ČR ve vztahu k vysílání 

a koncepci jeho rozvoje, a také předkládá návrh svého rozpočtu a závěrečného účtu 

Ministerstvu financí a příslušnému orgánu Poslanecké sněmovny (zpráva obsahuje 

seznam provozovatelů, informace o situaci v oblasti rozhlasového a televizního vysílání 

a informuje o situaci týkající se digitalizace. Informuje o dodržování povinností 

jednotlivými provozovateli a výsledcích kontrol, o poskytnutých licencích a důvodech, 

proč byly žádosti odmítnuty, o podpoře evropské tvorby, o nových technologiích 

v oblasti tvorby a vysílání. Tato kompletní zpráva se předkládá Poslanecké sněmovně 

do konce února každého kalendářního roku.). 
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Pro úplnost možno připomenout zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové 

kanceláři.  

2.4.3 Zákony upravující mj. některé aspekty jednání médií či mající 

na jednání médií vliv 

Tyto aspekty upravuje zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a některé další 

právní normy, v nichž se objevuje problematika reklamy na některé zvláštní druhy 

výrobků. Obecně upravuje informace o reklamě na: 

 tabákové výrobky; 

 alkoholické nápoje; 

 léčiva a léčivé přípravky; 

 střelné zbraně a střelivo; 

dále upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon 

č. 31/1996 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (= autorský zákon), zákon 

č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech a zákon č. 273/1993 Sb., o audiovizi.
44

 

Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířená komunikačními 

médii mající za cíl podporu podnikatelské činnosti (např. periodický tisk, rozhlasové 

a televizní vysílání, neperiodický tisk, audiovizuální produkce a služby, počítačové sítě, 

plakáty a letáky). 

2.4.4 Zákony, jež se ve svých důsledcích dotýkají některého aspektu 

jednání či fungování médií  

V tomto případě hovoříme především o etice práce novináře. Patří zde především 

normy upravující právo na ochranu soukromí a právo na ochranu osobnosti, popřípadě 

zákony o ochraně spotřebitele či osobních údajů.
45
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3 OBJEKTIVITA A VYVÁŽENOST 

ZPRAVODAJSTVÍ 

„Otiskněte si, co chcete, a já vám odpřísáhnu, že jsem to řekl.“ 

David Niven 

 

Že žijeme v době mediálního násilí a média nás obklopují ze všech stran, to víme. 

Jsme s touto situací srozuměni a přijímáme ji. Co si ale běžně neuvědomujeme, je to, 

jakou roli média ve skutečnosti v našem životě hrají. S nástupem vylepšených 

technologií a v poslední době i nových médií se zrychluje světové tempo, a spolu s ním 

se zrychluje také informatizace, na což tvrdě doplácí objektivita a ověřování informací.  

3.1 Objektivita médií – fikce dnešní doby 

O médiích se říká, že jsou čtvrtým pilířem demokracie. Platí to i dnes? Soukromá 

média ve své podstatě fungují na základě zisku z prodeje a/nebo inzerce. Takže aby byla 

pro své publikum a inzerenty výhodná (rozuměj: aby dosáhla co největšího zisku), musí 

se přizpůsobovat společenské poptávce.  

V naší liberálně demokratické společnosti řadíme požadavek objektivity, 

vyváženosti zpráv a nestrannosti k jednomu z nejdůležitějších pilířů soudobé 

žurnalistiky.
46

 Co si však pod pojmem „objektivita“ představit? Můžeme pro 

zjednodušení uvažovat termín „objektivita“ jako protiklad slova „subjektivita“? To by 

bylo příliš sestřižené, neboť by to představovalo jakoukoliv absenci redaktorova 

pohledu na informaci, kterou má zprostředkovat skrze média veřejnosti. A to, ruku 

na srdce, je do důsledku nemožné.  

Podle Briana McNaira „neexistuje obecně platná a objektivní žurnalistika, ale pouze 

žurnalistiky různého stylu a hierarchie zpravodajských hodnot“.
47

 Tyto hodnoty pak 

určuje samotná společnost a zejména pak doba, ve které ony hodnoty hrají svou roli. 
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Je nadmíru jasné, že během posledních sta let naše společnost své hodnoty značně 

přetvořila. Překotné technologické změny nastartovaly éru elektronické demokracie, éru 

moderny. Technologie měly vliv nejen na ekonomiku, ale i politiku, to vše protkané 

mediální nití. Neboť pokud potřebujeme k něčemu média, pak k přílivu informací, které 

dnes střídá touha po zábavě, a pak také pro politickou řeč.  

3.2 Objektivita jako klíčový pojem etiky liberální 

žurnalistiky 

Práce ve zpravodajství vznáší nárok na pravdivost a preciznost. Tyto vlastnosti jsou 

pak spojovány s termínem „objektivita“. Nejenže je objektivita základním stavebním 

kamenem zpravodajství, příjemce zpráv prakticky počítá s tím, že objektivita je 

automatickou součástí novinářské práce. Podle Briana McNaira je „zárukou kontroly 

kvality, jež od nás požaduje, abychom věřili, že předkládané texty jsou platné 

a věrohodné“.
48

 Autor dále uvažuje kořeny objektivního zpravodajství (jako 

normativního požadavku na zpravodajství) na třech trendech podílejících se na vývoji 

kapitalistické společnosti, a sice: 

 filozofický trend: průmyslová revoluce 19. století dala vědcům a filozofům 

chápat svět pozitivisticky
49

, tedy ideologií, která trvala na existenciálním 

oddělení pozorovatele od pozorovaného; 

 technologický trend: filozofický trend byl na sklonku 30. let 19. století 

podpořen vynálezem fotografie
50

 jako záznamového média přesnosti 

a pravdivosti; 

 ekonomický trend: objektivita je vedlejším produktem vývoje komerčního trhu 

žurnalistiky v 19. století. Sdělovací prostředky se snažily rozšířit segment 

prodeje
51

 a usilovaly o získání nezávislosti jako subjektu, který sděluje pravdu.  
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S rozšířením zaměření mohla média oslovit mnohem širší publikum. O co více bylo 

médium objektivnější a věnovalo se širšímu okruhu témat, o to více mohlo být 

přitažlivější širšímu publiku. V tomto ohledu právě dominuje komerční trend. A tak se 

na základě těchto třech trendů  19. století stala objektivita „základním legitimizujícím 

etickým prvkem, podporujícím status žurnalistiky jako hlasatele pravdy“.
52

 

Zpravodajský obsah pak má podle McNaira tři základní charakteristiky: 

 oddělení faktů od názorů: publikum ve své podstatě chce znát autorův názor, 

avšak v tomto případě se říká, že názor musí být zřetelně od faktů odlišen.
53

 

Ne vždy tomu tak bohužel je, v mnoha případech se setkáváme se situacemi, 

kdy příjemce zpráv jen velmi těžko rozlišuje mezi faktem a komentářem.; 

 vyváženost diskuse při zastupování protikladných stanovisek; 

 validace žurnalistických výroků odvoláním se na příslušné autority.
 54

 

 

Sociologicky důležitá je také otázka nestrannosti a faktičnosti. Je-li výsledek 

zpravodajské činnosti nestranný, pak obsahuje vyvážené informace, které jsou 

vyobrazeny nezkresleným pohledem bez jakéhokoliv vlastního hodnocení, přičemž jsou 

vyslechnuty všechny zúčastněné strany a těmto je také nabídnuta možnost vyjádření se. 

Nestranné médium zastává neutrální pozici a situaci nehodnotí. Faktičnost pak znamená 

situaci, kdy novinář vychází z pravdy: zveřejní všechna dostupná a ověřená fakta 

přesně, přehledně a úplně, žádná nezatají. Faktem ale zůstává, že takto nastavený 

koncept objektivity v reálné soudobé žurnalistické práci by byl spíše jakousi analýzou 

než stručným a přehledným článkem. Můžeme se s tímto konceptem setkat například 

v odborných časopisech, kde je pro takovouto analýzu dán prostor, nicméně pro denní 

žurnalistiku, tak jak ji známe, tento koncept nezcela vyhovuje. A zde přichází na řadu 

kritika objektivity, kritika její nedosažitelnosti. 
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3.2.1 Objektivita jako nedosažitelné dogma 

Pojetí objektivity zní prostě, avšak jde o velmi spletitou strukturu kritérií, kterých 

ne vždy jde dosáhnout, přičemž podle některých teorií jich dosáhnout nelze vůbec.  

Ještě na počátku 19. století jsme objektivitu v dnešním slova smyslu neznali. Média, 

tehdy jen tisková, byla především „stranickým nástrojem, nasáknutými ideologickým 

odhodláním a politickým nadšením“
55

, a to až do počátku století dvacátého. Právě 

na počátku dvacátého století, když „Lenin formuloval ideologické zdůvodnění 

bolševického přístupu k žurnalistice, s důrazem na stranickou oddanost a ideologickou 

věrnost, odsoudil princip objektivity jako buržoazní objektivismus.“
56

 

Vždyť když byla přeci třídní společnost, třídně ekonomicky, politicky i kulturně, 

jak mohla vypadat absolutní pravda? Pro marxistické myslitele to bylo dogma zcela 

licoměrné, neboť buržoazní novináři psali to, co bylo pravdivé pro buržoazii. 

Skutečnost, že tato pravda nemusela být pravdou pro občany či pro svět, již nebyla 

podstatná. To podstatné bylo to, ke které třídě novinář patří a na jaké straně stojí.
57

 

Výběrem stran se nemusíme zabývat, tento byl zcela zjevný – či spíše musel být 

automatickým, chtěl-li novinář pokračovat ve své práci. Ve své podstatě novinář ani 

nemohl mít objektivní rozhled a neutrální postoj, neboť žádná neutrální perspektiva 

nezatížená socialistickými hodnotami ve skutečnosti neexistovala. „Tato materialistická 

kritika, jež formovala novinářskou praxi v Sovětském svazu po roce 1917, se stala 

oporou myšlení marxistických kritiků médií kapitalistického světa.“
58

 

Léta šedesátá, sedmdesátá a osmdesátá minulého století byla velmi zatížená 

ideologií. Společenské mocnosti realizují své ideologické názory prostřednictvím médií, 

a z oněch názorů a zásad se pak formují hodnoty. V té době se věřilo, že princip 

objektivity je součástí legitimizující ideologie kapitalismu, což bylo nepřípustné.  

Suma sumárum je-li novinář zasažen jakoukoliv ideologií, nemůže být objektivní, 

byť by chtěl, neboť už jeho hodnotový postoj je touto zasažen a výstup je pak 

legitimizován. Objektivita tak „maskuje hodnotami zatíženou a výběrovou podstatu 

zpravodajství a žurnalistiky a jejich hluboce prosystémovou předpojatost“
59

, z čehož 
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vyplývá, že onen materialistický přístup vede k „fundamentálnímu zavržení principu 

objektivity a k přijetí víry, že všechny pravdy jsou relativní ve vztahu k třídní 

perspektivě pozorovatele“.
60

 Média pak rozšiřují ideologii a světový názor vládnoucí 

třídy. 

Dalším poválečným směrem se skeptickým přístupem k principu objektivity byl 

kulturní relativismus. Stejně jako materialismus odmítal absolutní pravdu. Vycházel 

z vědeckých objevů Einsteina a jiných. Kulturní relativisté vycházeli z postavení 

pozorovatele: s jeho postavením se mění fyzikální svět, a proto svět, který je předmětem 

našeho zájmu, má rozličné (= relativní) pohledy. Tedy „to, kým a čím jsme, do jisté 

míry formuje i to, co a jak vidíme“.
61

 Pak žádná absolutní pravda neexistuje a novinář si 

musí vybrat informace, z nich sestavit zprávu, kterou chce sdělit, některé výpovědi či 

témata povznést nad jiné. Právě uplatnění přednosti jednoho tématu před druhým 

vypovídá spíše o relativní pravdě nežli o té absolutní. Z výše uvedeného si můžeme 

skutečnost zkategorizovat: 

 svět je takový, jaký je; 

 svět je takový, jak jej vnímají lidští pozorovatelé; 

 svět je takový, jak jsou o něm podávány zprávy.
62

 

Podle Briana McNaira se novináři nechtějí moralizovat, že za každou cenu a za 

všech okolností dosáhnou absolutní objektivity, ale spíše věří či doufají, že se mohou 

k ideálu objektivní pravdy přiblížit s co možná největší přesností. Tedy informovat 

poctivě a přesně. 

Veškeré tyto teorie, snažící se začlenit princip objektivity do terminologického 

řádku, znechutily v šedesátých letech minulého století skupinu amerických novinářů, 

podle nichž je onen princip objektivity omezuje v práci. Rozjel se tak nový směr, a sice 

„antiobjektivní“ styl, který vešel ve známost jako „nová žurnalistika“. Nač být 

objektivní, když můžeme k informaci zahrnout i subjektivní pohled novináře? Tito 

novináři rovněž odmítali absolutní pravdu, zcela odmítali objektivní žurnalistiku, které 

se dá docílit odstraněním subjektivního pohledu a názoru reportéra. Výsledkem nové 

žurnalistky byl styl, jenž umožňoval a dokonce i podporoval zapojení novináře 
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do příběhu. Jaký byl výsledek? Místo odmítání takového úhlu pohledu na zpravodajství 

byl tento styl dokonce uvítán a stále častěji využíván. Tímto se dostáváme k utváření 

nových forem žurnalistických žánrů a k dalšímu posunu žurnalistiky.
63

 Podle McBriana 

je jisté, že „nejlepší žurnalistika nového tisíciletí bude taková, která připustí omezení 

objektivity, najde nové způsoby, jak je překonat, a současně uchová důvěryhodnost 

žurnalistického diskursu“.
64

 

3.2.2 Sociální konstruktivismus médií 

Pro sociology je „pravdivost žurnalistiky především konstrukcí: intelektuálním 

produktem zahrnující technologickou, hospodářskou, politickou a kulturní historii 

společnosti, v níž vzniká“.
65

  Bez historického kontextu, do něhož žurnalistiku 

zasadíme, ji tedy nemůžeme správně interpretovat. Právě v tomto kontextu pochopíme 

organizaci práce žurnalistů, její regulaci, prodej a interpretaci.
66

 

Když se vrátíme před rok 1989, víme, že to byl režim, jenž prostřednictvím médií 

přeměňoval naše životy, naše hodnoty, a to od základu tak, aby „v zóně nadšení“ bylo 

vše vzkvétavé a radující se. Pokud společnosti někdo určuje morální hodnoty, pak jsou 

to právě média, která nám je interpretují. Záleží tedy na konkrétní politické situaci 

v zemi, na kontinentě, na světě. V případě České republiky jde trochu o „módní 

záležitost“, vyjádřím-li se poněkud opovážlivě. V dnešním modernistickém či spíše 

postmodernistickém světě přitakáváme novým politickým proudům, neboť stará 

a tradiční Evropa se ztrácí. Ekonomicky, politicky, hospodářsky, společensky. A mysl 

příjemce věří autoritám beze zbytku. Hovoříme o sociálním konstruktivismu, tedy 

o tom, jak si vytváříme realitu, obraz světa, na základě informací z médií.  

Sociální konstruktivismus je ale především abstraktním termínem širokého rozsahu 

společenských věd. Stojí za ním zejména Bergerova a Luckmanova kniha The Social 

Construction of Reality.
67

 Na příkladě médií nám jde předně o to, že možnost chápání 

skutečnosti se může lišit subjektivním pohledem. Vždyť společenská realita je utvářena 

lidmi a ti ji také interpretují. Pak tedy i zobrazení „skutečnosti“, podle mediálních 
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teoretiků tak, jak je přináší zpravodajství, není ničím jiným, než výběrem informací, 

obrázků a pozorování, jež jsou spojeny dohromady a jimiž je dodán smysl. Samozřejmě 

právě z onoho určitého úhlu pohledu. Výsledkem je subjektivní konstrukce vyobrazení 

skutečnosti. A právě média nám poskytují materiál pro konstruování reality.
68

 

3.3 Role médií ve společnosti 

Panuje všeobecné mínění, že média mocná jsou. Přesvědčí nás o tom každodenní 

realita. Oblékáme se podle předpovědi počasí. Koupíme si cereálie, které nás lákají svou 

skořicovou příchutí v právě běžící reklamě. Máme na sobě teplákovou soupravu značky 

Adidas. Nákup nosíme v igelitových taškách s logem Kauflandu. Jdeme do kina – 

na Hobita, protože ten teď prostě frčí. Jsme neustále obklopováni informacemi z médií. 

Naše okolí je nasycené mediálními reportážemi, zvuky, obrazy a ty slouží korporacím, 

které jsou z nich živy a vytvářejí si svůj rajon, tedy moc. Politická moc a státní správa 

fungují právě na základě toho, jak média analyzují danou informaci. Nový zákon, proč 

ne? Pusťme informaci do světa. Média se zeptají za nás. Zeptají se sociologů, 

psychologů a jiných odborníků, zeptají se vědců i občanské veřejnosti. Závěr: nelíbí se? 

Nevadí, vymyslíme jiný. Žádný důležitý zákon či reforma nebude mít úspěch bez médií. 

A veřejnost si samozřejmě ve většině případů vytvoří podobný názor, jaký jim média 

nadhodí. Tím, že na nás působí dnes a denně, pokaždé když zapneme televizi, pustíme 

si rádio či projdeme kolem výlohy obchodu, zotročují naši mysl a představy svým 

opakováním.  

Představy o účincích médií se měnily, vyvíjely se samotným rozvojem společnosti 

i s rozvojem médií samotných. Roli hrají tři základní faktory: stav společnosti samotné, 

rozvoj médií a poznání společnosti a uvažování o ní. Dějiny médií a mediální 

komunikace zaznamenávají různé možné případy reakcí na mediální obsahy v celém 

vývoji. Se změnou a rozvojem technologií a společnosti se markantně změnilo i chování 

příjemců. Lidé obecně tráví více času sledováním televize, internetu. Častěji podléhají 

vlivům reklamy, propagandě či news managementu. Jsou zaznamenány také prudké 

reakce veřejnosti na změny v mediální nabídce, například odpor k bezduchým 

a nepřínosným obsahům produkovaným zábavním průmyslem, ale také reakce 

na konkrétní produkt, jmenujme třeba produkty vyvolávající „paniku“.
 
Podle Jana Jiráka 
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je však potíž v tom, že historie má sklony zaznamenávat události velké, takové, 

ke kterýmž média přispěla svým podílem informovat o nich. Historie si tedy nepamatuje 

to, o čem se nemluvilo, tedy nepsalo. A proto „média z hlediska historie často vystupují 

jako mocná, jejich účinky jako značné a chování vyvolané jejich působením jako vcelku 

stejnorodé“.
69 

Přesnější představy o účincích médií se ustanovily teprve v době, kdy se 

osamostatnil a rozvinul systematický empirický výzkum mediálních účinků jako 

samostatná oblast studia médií. Došlo k tomu počátkem 20. století a právě v této době 

se začaly formulovat jednotlivé teorie týkající se předpokládaných účinků médií.
70

 

Denis McQuail definoval čtyři fáze mediálních účinků, které jsou založeny na třech 

faktorech, tedy stavu společnosti, rozvoji médií a rozvoji poznání společnosti 

a uvažování o ní. Fáze rozlišuje následovně: 

1) První fáze: teorie magické střely
71

 (1. desetiletí 20. století – přelom 20. 

a 30. let 20. století) 

Tato fáze je též nazývána jako fáze neomezené moci médií. Ta jsou zde 

prezentována jako velmi silná a bezmezná. Naproti médiím stojí naprosto bezmocné 

publikum. Účinky masmediálního sdělení jsou u všech příjemců totožné, vyvíjí se zde 

koncepce masové společnosti, masového publika a masové komunikace. V této době již 

jsou zkušenosti s propagandou během první světové války, úspěchy propagandy 

autoritářských režimů anebo s komerčním úspěchem filmů.
72

 Tento názor ale nebyl 

založen na vědeckém zjišťování, ale pouze na pozorování popularity médií a jejích 

obsahů. Jedním z důkazů (příkladů) může být například provokace Josepha Pulitzera 

a Williama Randolpha Hearsta: ti ve svých novinách provokovali hrozbu španělského 

nebezpečí (senzační, často vymyšlené zprávy o zločinech Španělů na Kubě), a tímto 

donutili prezidenta McKinleye ke španělsko-americké válce (1898). Hearstovi se 

podařilo z Theodora Roosevelta udělat hrdinu, čímž započal jeho cestu 

k prezidentskému křeslu. Ukázkou moci dosažené skrze noviny je i Hearstův známý 

a mocný citát: „Pořiďte obrázky, válku zařídím já.“ V této fázi věku se totiž 
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nepracovalo ještě s fotografiemi, nýbrž tyto se překreslovaly a takto se manipulovalo 

s obrazem.  

2) Druhá fáze: Omezené účinky médií
73

 (30. léta 20. století – 60. léta 

20. století) 

V létech třicátých až šedesátých se odehrál bouřlivý rozvoj empirického výzkumu. 

Společnost již není chápána jako skupina izolovaných jedinců, ale jako vzájemně 

provázaná struktura, která je v interakci, neboli taková skupina, která mezi sebou 

komunikuje. Pokud v první fázi hrála roli kinematografie, ve druhé už byl významným 

způsobem podmíněn rozvoj a masové rozšíření televize v USA a v Evropě a také rozvoj 

psychologie a sociologie. V této fázi je také poprvé formulován dvoustupňový model 

komunikace, v němž jde sdělení nejprve k „názorovým vůdcům“, a ti je pak předávají 

dalším.
74

 

3) Třetí fáze: Spíše mocná média (do 70. let 20. století) 

Ve třetí fázi již uvažujeme o dlouhodobém a nepřímém vlivu médií a teorie se vrací 

k představě o spíše mocných médiích. V této fázi byl akcentován aktivní přístup 

příjemce ke sdělení, příznačným je též zájem o hledání vlivu médií na celou společnost, 

nikoli pouze na jednotlivce. Média se zde podílejí na socializaci jednotlivce tím, že 

poskytují řadu informací a vzorů, učí jednotlivce, jak se stát součástí společnosti. 

Do tohoto období spadají i další teorie badatelů. Tak například německá badatelka 

Elisabeth Noelle-Neumann formulovala hypotézu o Spirále mlčení,
75

 ve které 

definovala, že se lidé ve svém rozhodování řídí názory většiny, protože nechtějí být 

osamoceni nebo jakkoliv vyčnívat z davu. Média pak prezentují průzkumy „veřejného“ 

mínění, čímž ovlivňují názory a chování společnosti. Mají-li lidé názory jiné než 

většina, raději mlčí, případně své názory přizpůsobují. A tak se skupina hlasitě 

propagující své názory jeví veřejnosti jako silná a ti, kdož otevřeně nereagují, jako slabí 

a nepočetní. Ti tedy mlčí a spirála mlčení se stává skutečnou spirálou.  
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Americký sociolog Paul Felix Lazarsfeld zavedl pojem Efekt vozu s kapelou.
76

 

Tato definice označuje vůz připojený ke vlaku, který používaly politické strany v USA 

v rámci volební kampaně. Lazarsfeld přišel na to, že lidé mají sklon připojit se ke 

skupinám, osobám, které nejhlučněji - prostřednictvím masmédií - prosazují své názory 

a tváří se jako vítězové. Pak váhaví lidé - obrazně řečeno - „naskočí na vůz s kapelou“. 

Tímto se snažil vysvětlit náhlou změnu voličských preferencí těsně před volbami. 

S touto interpretací náhlé změny voličských preferencí polemizuje později Noelle-

Neumanová, podle níž nejde o to být mezi vítězi, ale nebýt sám a neizolovat se svým 

názorem od ostatních.
77

 Příkladem pak může být česká volební kampaň v roce 2006: 

Mezi voliči se rozšířil nebývalý zájem o Stranu zelených, jenž byl vyvolán zveřejněním 

průzkumu jedné výzkumné agentury, v němž byla zdůrazněna zlepšující se pozice této 

strany. Následovala interview s předsedou, články s rysy typického infotainmentu, které 

z této „kauzy“ udělaly příběh s napětím. Archetypální motiv boje Davida s Goliášem.  

Významnou prací, která přispěla k výkladu role médií a mediální komunikace 

v procesu začleňování jednotlivce do společnosti, byla práce psychologa Alberta 

Bandury. Práce formovala teorii sociálního učení, která vyústila v teorii vzorů. 

V zásadě obě teorie vycházejí z předpokladu, že lidé přejímají modely chování 

společnosti. Pak se média, která jsou zprostředkovatelem sdělení, stávají podle 

odborníků mediálními obrazy, tedy zdrojem sociálního chování. Nabízejí nepřeberné 

množství vzorů chování, v různých rolích, pozicích a situacích. Odtud pak teorie vzorů. 

Diskuse o významu médií a jejich vlivu na společenské chování pak vyvrcholily další 

teorií, a sice teorií sociální konstrukce reality. Ta se zakládala na zjištění, že sama 

společnost si tvoří svou realitu, ve které žije, přizpůsobuje si ji obrazu toho, jak by měla 

vypadat. V podstatě toto tvrzení vychází z Thomasova teorému: považují-li lidé něco 

za reálné, stává se to reálným. Pak platí, že „tato teze platí pro jakoukoliv komunikační 

aktivitu, tedy i pro mediální komunikaci – to znamená, že média se na konstruování 

sociální reality významnou měrou podílejí a jsou schopna definovat společensky platné 

významy a ovlivňovat publikum, ať už nastolováním témat či ‚kultivováním‘ postojů ke 

skutečnosti“.
78

 Třetí etapa ve vývoji představ o účincích médií je skutečně bohatá 

na různé formulace hypotéz.  
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4) Čtvrtá fáze: Mocná média a aktivní publikum (od 80. let 20. století) 

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let převládá představa, že média jsou 

skutečně mocná, dokonce velmi mocná, avšak publikum je již nikterak bezmocné, jak 

hlásaly teorie předcházející. Publikum je zde považováno za aktivní, samostatné 

a obrany schopné. Denis McQuail nazývá tuto fázi fází „dohadovaného vlivu médií“, 

kdy panuje přesvědčení o silném vlivu média, ale současné také o silné pozici jeho 

publika.
79

 Důležitou roli zde sehrály nové technologie, a s nimi i nárůst mediální 

nabídky.  

V této fázi je třeba ještě připomenout teorii kódování a dekódování, kterou 

formuloval Stuart Hall. Ačkoliv médiím přiznává moc ovlivňovat publikum pomocí 

svých obsahů, zároveň vidí i publikum mocné, a to svým postojem k těmto obsahům 

a mocí dekódovat sdělení jinak a odmítnout je.
80

  

3.3.1 Dopad a vliv médií na společnost 

Masová média silně ovlivňují lidskou psychiku i sociální chování lidí. Jsou 

všudypřítomná, dostupná, invazivní, přesvědčivá… dokážou sloužit a dokážou také 

ovládat. Jsou mocná a návyková. Na druhou stranu není třeba média přehnaně 

démonizovat, na druhém konci komunikačního kanálu přeci jen nestojí pouhé loutky, 

nýbrž lidé s vlastním rozumem a zkušenostmi. I samo publikum má do jisté míry sílu 

formovat média – ta se pak snaží publiku vyhovět. Z hlediska účinků masové 

komunikace tedy nejde o jednostrannou interakci,
81

 nemůžeme jednoduše uvažovat 

model „média působí → publikum reaguje“, či „média kódují → publikum dekóduje“, 

je třeba mít na paměti širší kontext problematiky.  

Média také nabízejí informace. Zábavu, uvolnění. Bezpečné napětí i adrenalinové 

bouře. Hrají roli vzdělávací – přinášejí komunikaci na vlně ekonomiky, politiky nebo 

třeba ekologie. Plní tedy funkci informační, komunikační, relaxační a vzdělávací. 

Funkcí socializační ovlivňují tvorbu životních hodnot, potřeby a vkus. Funkcí kulturní 

přinášejí kulturní dědictví a také lidem organizují život tím, že pomáhají plánovat. 

Funkce rituální.
82
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Vliv médií na společnost i na jednotlivce je jedním z nejvíce diskutovaných témat nejen 

odborného zájmu oborů, které média studují, ale i laické veřejnosti. Vlivem rozumíme 

dlouhodobější a trvalejší působení médií, zejména svým obsahem, účinek médií pak 

odkazuje častěji ke specifické reakci na určitý typ obsahu. Tyto dva účinky je nutné od 

sebe oddělit. Vliv obsahů je daleko diskutovanějším nežli vliv médií jako takový, to je 

téma mnohem náročnější a hodno širšího okruhu odborníků, neboť média sehrávají svou 

roli v naší každodennosti, v politickém životě společnosti i v ekonomické sféře. 

Dotvářejí i přetvářejí sociální prostředí, v němž se pohybujeme, ať už se jedná o veřejný 

prostor či prostředí domova. Pokud Marshall McLuhan ve své knize Jak rozumět 

médiím
83

 formuloval média jako „poselství“, Jan Jirák tuto myšlenku chápe jako 

schopnost médií vypovídat o společnosti, v níž se nachází. Neboť to, jaká postavení 

média v našich životech mají, tak spoluformují naše životy, hodnoty a vzájemné vztahy. 

Schopnost médií nabízet nám dnes a denně sdělení, o nichž víme, že je přijímají i lidé 

v našem okolí, neřku-li na celé zemi, je skutečnost samozřejmá stejně tak jako dopad, 

nad kterým tolik nepřemýšlíme. Nabízejí nám všem obsahy pro naši společnost běžné 

a žádané. Dovídáme se, jak se chovat, co dělat, jak přemýšlet.
84

 Dopad sdělení 

na myšlení jedince či publika může být individuální, obecně se praví, že mediální 

účinek označuje „změnu v chování nebo myšlení individuálního příjemce či publika, 

k níž dochází v reakci na recepci určitého mediálního obsahu“.
85

 Může být plánovaný 

i neplánovaný, a pak dle délky trvání změny také krátkodobý či dlouhodobý.
86

 Dopad 

médií je pojmem obecným, zohledňuje jak vlivy, tak i účinky médií.  

 

3.4 Nastolování témat, masmédia a veřejné mínění 

„Teoretici masové komunikace často mluví o tom, že masmédia mají obrovskou 

moc určovat, o čem budou lidé přemýšlet.“
87

 Média přináší mnoho informací, každou 

hodinu, každý den, týden… jsou nedílnou součástí moderní společnosti, kterouž tímto 
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různou silou ovlivňují. Masová komunikace jde napříč celospolečenskou obcí. 

Schopnost masové komunikace vzájemně prolínat veřejnost, politiku a média, 

ovlivňovat svou agendou lidské myšlení a životy, tato schopnost mívá okamžité účinky, 

ale mohou ovlivňovat své příjemce i v delším časovém horizontu. „O téměř všech 

zájmech ve veřejné agendě platí, že se občané zabývají zprostředkovanou skutečností, 

realitou poskládanou ze zpráv novinářů.“
88

 

3.4.1 Agenda-setting 

Americký novinář Theodore White vnímá masmédia jako objekt, mající moc 

a schopnost nastolit agendu, je to moc, která v jiných zemích náleží diktátorům, kněžím, 

politickým stranám a úředníkům.
89

 A tady se dostáváme k teorii nastolování agendy 

neboli agenda-setting.
90

 Média podle této teorie nejenže mají vliv na publikum v rámci 

ovlivňování jejich postojů a názorů, média mají navíc moc sama určit témata, o kterých 

se bude psát a hovořit, čímž souběžně určují, o čem bude samo publikum přemýšlet, 

diskutovat a co bude považovat za důležité.  

Vliv médií zkoumal už před více než devadesáti lety Walter Lippmann ve své práci 

Public Opinion (1922).
91

 Bylo to období tisku a rozhlasu, období, kdy dominantní teorií 

byla teorie magické střely. Teorie, zakládající se na naprostém převzetí mediálního 

sdělení za své, se ale nepodařila prokázat a udržet. S odstupem času přicházejí 

rozšiřující teorie. Pojem agenda-setting se poprvé v článku Maxwella E. McCombse 

a Donalda L. Shawa: Nastolování agendy jako funkce masových médií (1972). Původní 

studie, zabývající se ustanovením hierarchie témat, byla zapříčiněná volbami a výraz 

„agenda“ vyjadřoval pořadí politických cílů. V roce 1968 Maxwell McCombs a Donald 

Shaw přišli s nápadem, jak hypotézu o nastolování témat empiricky testovat. Ověřili ji 

ve výzkumu Chapel Hill Study, v průběhu prezidentské volební kampaně v Severní 

Karolíně, kde proti sobě stáli vítězný Richard M. Bizon a Hubert H. Humphrey. Autoři 

ve svém výzkumu sledovali vývoj názorů nerozhodných voličů a tyto názory a postoje 
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srovnávali s kvantitou zpravodajských článků, komentářů a reportáží vysílaných před 

volbami. Jejich výzkum potvrdil, že masová média skutečně nastolují mediální agendu, 

která přechází v agendu veřejnou.
92

 Následovalo mnoho dalších výzkumů a prakticky 

všechny potvrdily výsledky jejich bádání.  

V politologii a sociologii chápeme tento termín jako model procesu prosazování 

určitých témat, přičemž můžeme rozlišit tři agendy, které jsou ve vzájemné interakci. 

Rozlišujeme tedy: 

 agendu veřejnou: vnímání témat širokou veřejností, nejčastěji měřeno 

prostřednictvím výzkumů veřejného mínění; 

 agendu politickou: měřena prostřednictvím politických akcí; 

 agendu mediální: témata a jejich intenzita výskytu, měřena obsahovou 

analýzou zpravodajství.
93

 

 

Média nám říkají mnohem více, než jen upozorňují na důležité události. Editoři 

a vedoucí zpravodajství denně vybírají a zveřejňují zprávy, čímž nás ovlivňují v chápání 

výběru a důležitosti zpráv. U novin je to nejvíce zřejmé. Napoví již titulní strana, 

na které je hlavní top zpráva, nejčastěji spolu s fotografií a velkým titulkem. U televizní 

agendy postačí jen upoutávka na zprávu před hlavní zpravodajskou relací. V ní pak 

hraje roli i pořadí zpráv, jejich délka a ta nejdůležitější témata se objevují i několik dní 

po sobě. Tímto si média tvoří vlastní agendu. Tuto po určité době veřejnost přijme 

za svou. Poté se agenda zpravodajských médií stává do značné míry agendou veřejnou. 

O pozornost publika soupeří mnoho témat, ale ne všechna publikum zajímají. Zde 

přichází role médií, vybrat to nejzajímavější z celého koše událostí.
94

 „Média mají 

mnoho možností, jak prostřednictvím masové komunikace ovlivňovat veřejnost. 

Takovým způsobem může být pouhá selekce informací, ale též sugestivní nebo 

manipulativní působení na veřejnost.“
95

A témata, jimiž se média nezabývají, jako by 

nebyla. Nemluví se o nich a upadají v zapomnění.  
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Nastolování témat ve společnosti představuje dlouhodobý účinek zpráv. Média se 

rozhodují, která témata zařadí do svých zpravodajských obsahů a která ne. Tím určují, 

co budou příjemci považovat za důležité. „Věty typu ‚co lidé potřebují vědět‘ a ‚lidé 

mají právo vědět‘ patří ke standardní žurnalistické rétorické výbavě.“
96

 Nicméně 

koncept nastolování agendy není návratem k teorii magické střely, jakou odborníci 

zastávali v první třetině dvacátého století. Ani publikum zde není chápáno jako 

robotický příjemce veškerého sdělení. V každém případě mají média hlavní roli 

v nastavování veřejné agendy.  

3.4.2 Gatekeeping, framing, priming a stereotypy v médiích 

Námětem zpravodajství mohou být všechny události, které se v daném časovém 

horizontu staly kdekoliv tam, kde sahá lidská civilizace. Ne všechna témata se však 

do zpravodajství dostanou – zejména díky časové omezenosti. Navíc i ta úspěšná 

témata, pokud nejsou strhující a dráždivá, mají určitou životnost, jsou tedy předmětem 

zájmu jen dočasně. Faktem zůstává, že - i přes zdánlivě bohatou a různorodou škálu 

témat mediální scény – zaměřují se média na podobná či stejná témata, reagují na stejné 

podněty nebo reagují na sebe navzájem. Souvisí to s faktem, že pozice tématu 

v mediální agendě v podstatě ovlivňuje agendu veřejnou, jak již bylo řečeno“výše. 

Ústřední roli hrají editoři a vedoucí zpravodajství, kteréž můžeme považovat 

za prvotní iniciátory síta zpráv. Právě editory můžeme brát jako tvůrce gatekeepingu, 

tedy jsou to ty klíčové osoby, které drží hlavní pozici v mediálních organizacích 

a rozhodují o výběru témat a událostí, které budou či nebudou zpracovány. David 

M. White
97

 přišel s myšlenkou, že se novináři při své práci setkávají s velkým 

množstvím potenciálních zpráv a přitom mohou využít jen jejich omezené množství. 

Zpráva podle modelu gatekeepingu prochází pomyslnou bránou od reportéra k editorovi 

či šéfredaktorovi (tedy k vrátnému), a ti rozhodují, zda ji pustí dovnitř. Výběr událostí 

do zpráv se tak ukázal jako velmi subjektivní a tento proces výběru a zamítání může být 

uplatňován opakovaně. Ve skutečnosti však žádný gatekeeper nerozhoduje o výběru jen 
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na základě svých subjektivních představ, ale na základě obecnějších zásad, jakými jsou 

priority organizace, její technické parametry, tlaky zvenčí a podobně anebo není zkrátka 

obsahově hodná zveřejnění. Svou roli sehrávají i redakční rutiny, jež usnadňují médiím 

zpracovávat velké množství informací v časové tísni. Patří mezi ně například zaběhlé 

způsoby výběrů událostí, opakující se praktiky sběru informací a prezentace 

zpravodajských příběhů.
98

   

„Dále platí jistá pravidla, která jsou sice nepsaná, ale každý gatekeeper se jimi řídí. 

Jednou ze zásad je valence zpráv – je zpráva pozitivní nebo negativní? Mnohem častěji 

převládají zprávy s negativním obsahem. Je zpráva blízká běžnému divákovi? Blízké 

geograficky, kulturně, politicky…ty příběhy, které se odehrávají v blízkém okolí 

diváka, ty, které svými aktéry a statí připodobňují jeho vlastní příběh, ty jsou zdaleka 

nejzajímavější. Jeden mrtvý člověk ve vedlejší vsi je mnohem zajímavější než mnoho 

zemřelých při zemětřesení v Turecku. Čím jsou zprávy čerstvější, tím jsou 

diskutovanější. Svou nespornou úlohu hraje i technická dokumentace – fotografie, 

obraznost, důležitá zejména pro vizuální média. A pak – nelze opomenout – globální 

média. Ta dokážou chrlit zprávy permanentně, na ně se nabalují lobbistické a PR 

agentury, jež podávají vlastní zprávy vydávané za účelem širší prezentace vlastních 

zájmů. V neposlední řadě jsou zde zpravodajské agentury.
99

 Přes jejich kanály plynou 

nejrůznější informace z různých koutů světa a převážná většina médií jejich agendu 

přebírá. Mezi ty nejvlivnější patří například Reuters, Associated Press či Agence France 

Press či u nás Česká tisková kancelář.“ 

S výběrem témat souvisí ještě další dva jevy, které rozšiřují vliv médií 

prostřednictvím agenda-settingu na veřejnost. Média totižto nejenže témata vybírají, ale 

také různým způsobem zpracovávají. Některá témata zdůrazňují, jiná potlačují či zcela 

vynechávají. Konkrétní událost se dá zpracovat různými pohledy, tedy různým 

„zarámováním“. Rámování událostí, neboli framing, představuje výběr některých 

aspektů reality a jejich zdůraznění v komunikovaném textu, tedy způsob zpracování 

informací. Tímto způsobem média redefinují některá témata tak, aby byla lépe 

pochopitelná laické veřejnosti, respektive zjednodušují danou problematiku. Z celé 
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události vybírají určité aspekty problému a tyto představí veřejnosti. Události rámují jak 

média, tak příjemci sdělení.
100

 

Vedle framingu spadá pod výzkum nastolování agendy také „vypíchnutí“ neboli 

priming. Jedná se o přiřazení důležitosti některým kritériím. Svým způsobem priming 

mění postoje diváka k určitému tématu. Můžeme jej vysledovat v obsahu zpráv, projeví 

se například ve vodítku směřujícímu ke vnímání významu zprávy, ve zdůraznění 

vlastností aktérů, hodnocení událostí a podobně. 
101

 

Proces framingu a primingu souvisí s ještě jedním jevem, který nelze opomenout. 

Jedná se o stereotypy. Stereotypem se rozumí zjednodušená reprezentace nějakého 

lidského projevu, rysu či postoje. Stereotypy jsou součástí sociální konstrukce 

skutečnosti, pomáhají orientovat se ve světě, ale jsou také zdrojem utváření předsudků 

a reprezentují mocenské vztahy, napětí, konflikty… a po určité době se ustálený 

a zjednodušený způsob zobrazení světa stává pro příjemce pravým obrazem reality. 

A protože jsou média v moderním světě hlavním hybatelem obrazů světa, hrají tak 

ve tvorbě stereotypů roli číslo jedna. Vždyť právě skrze ně získáváme poznatky o světě, 

který sami nemůžeme vidět a o událostech, jichž nejsme svědky. Přitom se média drží 

určitých zvyklostí a postupů, jak postupovat a informovat. A právě ony stálé postupy 

jsou příčinou stereotypů.
102

 Romové nechtějí pracovat a kradou. Vietnamci prodávají 

padělky a vyrábějí drogy. Blondýnky jsou hloupé. Homosexuálové zženštilí…  

Média tedy nabízejí témata, jednak ale přinášejí další přidanou hodnotu. Ta je 

typická pro druhou polovinu 20. století. Jedná se o zveřejňování výsledků veřejného 

mínění, tedy „jakési kvantifikované manifestace veřejného mínění“.
103

 

3.4.3 Zpravodajské hodnoty 

Diskuse o hodnotě zprávy se ve vědě o komunikaci objevila v šedesátých letech. 

S pojmem zpravodajská hodnota se váže jméno Waltera Lippmanna, který v roce 

1922
104

 poprvé použil výraz „news value“, tedy „zpravodajská hodnota“. Tuto spojoval 

především s překvapující a jednoznačnou událostí, prostorovou blízkostí, osobním 
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zaujetím, konfliktem, vztahu k elitám a personalizací aj. Tedy hodnota zprávy je dána 

tím, co publikum zajímá a vzbudí jejich pozornost.
105

 

 V prvé řadě hodnoty dělíme na obecné a ty zpravodajské. Hodnotami se rozumí 

soubor kritérií, jimiž média poměřují zpravodajskou přijatelnost událostí a vhodnost 

jejich zpracování. V rovině obecných hodnot hovoříme o výskytu blízkosti, 

jednoduchosti, smysluplnosti, novosti, možnosti dalšího vývoje, dále hovoříme o vztahu 

k elitám, celebritám, negativitě („špatná zpráva je dobrá zpráva a dobrá zpráva není 

žádná zpráva“), souznění, překvapení, předvídatelnosti a variaci. Přestože se odborníci 

na politiku a média stále neshodují na stejném výčtu zpravodajských hodnot, i tak 

dokážeme ty nejdůležitější vyjádřit. Jedná se o frekvenci, práh pozornosti, 

jednoznačnost, význam, souznění, překvapení, kontinuitu, variaci, vztah k elitám 

a elitním národům, personalizaci a negativitu.  

3.4.4 Masmédia a veřejné mínění 

Míra korelace mezi mediální a veřejnou agendou je do značné míry dána důkazy 

ve formě výzkumů. Tyto se provádějí všude ve světě. Důkazy o účincích nastolování 

agendy vycházejí z průzkumů veřejného mínění. Tyto studie pojímají vzájemné vztahy 

a souvislosti mezi politickou agendou (témata, jež do předvolební komunikační situace 

vnáší politická elita), veřejnou agendou (témata, která preferují jednotlivé skupiny 

voličů) a mediální agendou (jako interaktivní procesy vzájemného ovlivňování, podpory 

či potlačování).  

Pokud jsou média hlídacím psem demokracie, a my žijeme v demokracii, pak musí 

média reprezentovat názor veřejnosti. Demokracie totiž znamená realizaci vůle většiny, 

která se projevuje právě veřejným míněním. Proto je veřejné mínění jedním 

z nejdůležitějších nástrojů demokracie a základem pro působení masových médií. 

Sociologická encyklopedie definuje veřejné mínění dané společností jako „souhrn v ní 

dominujících mínění a názorů týkajících se veřejných záležitostí, jež jsou pro tuto 

společnost v daném čase důležité“.
106

 Veřejné mínění je tedy odezvou názoru většiny, 

ať už mluvíme o souhlasu, nesouhlasu či lhostejnosti. A podle dostupných teorií média 

mají vliv na veřejné mínění. Ve většině případů, jak již bylo řečeno výše, formou 
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výběru zpráv a také zdůrazňováním či právě nezdůrazňováním určitých aspektů. 

Nejlepší konstrukce demokracie podle Žantovského vypadá následovně: 

 veřejné mínění: je projevem vůle společnosti v dané záležitosti; 

 masmédia: ji reprezentují a kontrolují, nakolik ji respektují politici; 

 demokratické vlády a instituce: veřejné mínění respektují a realizují.
107

  

Všechna tato institucionální prostředí jsou společnými kořeny provázána. Jen těžko 

je můžeme od sebe oddělit. Pokud se budeme hýbat na teoretické rovině, tak nesporným 

zájmem médií je přenesení veřejného zájmu směrem k politické sféře, a ta tímto 

zprostředkovaně může řídit hospodářský chod země. Veřejnost se pak může svobodně 

k tomuto řízení vyjádřit. Do jaké míry jsou ale tyto vazby vyvážené? Velmi často 

nastávají situace, kdy je veřejné mínění manipulováno rozličnými způsoby ze strany 

těch, kteří si prostřednictvím onoho podmanění masy chtějí udržet či upevnit svou moc 

a tím jít za svými vlastními zájmy. Reálná situace je tedy jiná: ideál je zmařen 

manipulací veřejným míněním ze strany masmédií a politické sféry. Zejména 

ve dvacátém století se zjistilo, že veřejné mínění je možno řídit, tedy vnutit mu vlastní 

obsah sdělení; falšovat, tedy zaměnit hlas veřejného mínění s představitelem hlasu 

vlády; a konečně nedat mu vůbec slovo. V totalitních časech se uplatňovaly všechny 

tyto tři metody současně. Avšak i dnes se setkáváme s pokusy o manipulaci veřejným 

míněním.
108

 „Otázkou zůstává, jak se člen moderní, organizované a složité společnosti 

dovídá o tom, které úsudky převládají ve veřejném mínění. Zdá se, že rozhodujícím 

zdrojem poznání v této oblasti jsou modernímu člověku především média.
109

 Co ale 

připadá médiím jako důležité?  
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3.5 Média a moc 

„Moc kazí. 

A absolutní moc kazí absolutně.“ 

Lord Acton 

V čem jsou média mocná? Měla by být mocná? Do jaké míry? 

Vliv působení masmédií a dopady na příjemce jsou v posledních letech předmětem 

výzkumu rozličných humanitních a přírodovědných disciplín. V úvodu této kapitoly 

bych uvedla krásný příklad toho, jak dokážou média převrátit skutečnost. Onen příběh 

líčí Maciej Ilowiecki ve své knize Moc a nemoc médií: V šedesátých letech 19. století 

zavítal do Spojených států na oficiální návštěvu zástupce vlády Velké Británie, známý 

diplomat Lord Selvin. V New Yorku ho přivítali mnozí američtí novináři. Jejich první 

otázka zněla: „Který noční lokál v našem městě máte v úmyslu navštívit?“ Lord Selvin 

chtěl být vtipný a zároveň pohotově reagoval na onu zlomyslnou otázku další otázkou: 

„A jsou ve vašem městě vůbec nějaké noční lokály?“ Jaký to mělo dopad? Následující 

den vyšly v novinách bulvární titulky: Představitele Jeho veličenstva zajímají jen noční 

lokály! Lord Selvin se nejprve zajímal o New Yorské noční lokály!
110

 

Jak uvádí Ilowiecki, je tento příběh dobrým příkladem nevinné a směšné 

manipulace. Novináři přeci měli k dispozici skutečnou informaci – a sice že se Lord 

Selvin skutečně ptal na noční lokály. Že však tato informace ze svého kontextu byla 

vyňata a měla ve skutečnosti úplně jiný smysl a význam – formalita? Vždyť přeci šlo 

o pravdu – v jistém slova smyslu – můžeme ji tedy označit jako formální pravdu. Ale 

pokud to tak uděláme, jejím obsahem bude lež. A právě toto je manipulace.
111

 

3.5.1 Moc 

Obecně platná klasická definice moci vychází z úst německého sociologa Maxe 

Webera. Ten chápe moc jako „schopnost přinutit dělat někoho něco proti jeho vlastní 

vůli“. Takto obecný pohled na moc je pak víceméně společenským jevem, neboť si pod 

                                                           

110
 ILOWIECKI, Maciej a Tadeusz ZASĘPA. Moc a nemoc médií. 2003. 

111
 Tamtéž. 



tímto můžeme představit rozsáhlé možnosti činností a střetů, od politických, 

ekonomických až po ty každodenní pouliční střety jednotlivců.  

J. B. Thompson ve své knize Média a modernita (2004) rozlišuje čtyři druhy moci: 

 ekonomickou; 

 politickou; 

 donucovací; 

 symbolickou.
112

 

A ve všech těchto oblastech média hrají svou úlohu.  Navíc se i překrývají. 

Ekonomická moc nejpřirozeněji vyplývá z činností člověka, jež primárně slouží 

k zajištění obživy. To vše pomocí zpracování surovin, přeměny těchto ve zboží, které 

lze dále směňovat na trhu. Naproti moci ekonomické stojí moc politická, která pramení 

„z úsilí koordinovat jednotlivce a regulovat jejich vzájemné vztahy do pravidelných 

vzorců jednání“.
113

 Pravidelné vzorce jednání si můžeme představit jako organizace, 

které se značí vysokým stupněm koordinace a regulace – představují tedy i určitý stupeň 

politické moci. A právě tyto organizace, kteréžto se soustřeďují a centralizují do přesně 

vymezeného území, nazýváme státem. Tedy „paradigmatickou institucí politické 

moci“.
114

 Představme si pod tímto například pravidla a jednání, která jsou zakódována 

do podoby zákonů.
115

 

Josif Vissarionovič Stalin pravil: „Média jsou nejmocnější zbraní strany.“ 

S přimhouřením oka se však dá dnes říci, že převážná většina médií je stranicky 

nezávislá. Navíc ani média nepomohou státní politice, která jde v závanu větru světové 

politické moci. V dnešním globalizovaném světě vládnou jedna až dvě až tři velmoci, 

vlády, které disponují obrovským hospodářským a vojenským aparátem, jemuž se jiné 

vlády nemohou postavit. Tyto jsou pak v poručnické sféře vlivu těchto velmocí. A pak 

se stane, že národní politici tlumočí svému lidu slova a plány oněch gigantů, aniž by 

dokázali prosadit vlastní postoje, vlastní světovou politiku či alespoň věrohodně 

předstírali vlastní nezávislost a samostatnost. S nezávislostí však nelze dělat nic, svět je 
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natolik globalizován a hospodářsky protkán neviditelnými pavoučími nitěmi, že by bylo 

naivní domnívat se, že by tomu snad mohlo být i jinak.  

Schopností a možností jednotlivých států prosazovat svou vlastní autoritu si všimli 

i Max Weber a další myslitelé. Podle nich je tato schopnost v zásadě závislá ruku v ruce 

ještě na jiných schopnostech. Tyto označil Max Weber jako moc donucovací 

a symbolickou. Je zřejmé, že mezi mocí politickou a donucovací je blízké historické 

i empirické spojení. Ačkoliv spolu souvisí, jsou to dvě odlišné formy moci. Donucovací 

moc není nic jiného, než použití hrubé fyzické síly různé intenzity, různě dlouhého 

časového období, či pouhé vyhrožování. To vše pro podmanění si člověka, lidu, masy, 

likvidace protivníka, svržení nepokojů uvnitř samotné země. S tím souvisí moc 

vojenská. Státy se pomocí armád brání proti vnějšímu nepříteli. To je logické, nikdo 

nechce zůstat bezbranný, vydán všanc případnému útočníkovi. Mnohé války 

ale vypukly i přesto, že skutečný protivník neexistoval. Vymyslely si ho vlády, které 

potřebovaly odvrátit pozornost od vnitropolitických problémů. Historie se opakuje 

a děsivé je, že proti vlastnímu obyvatelstvu jsou využívány instituce, které by je měly 

naopak chránit. Mezi tyto patří i média.
116

 

Čtvrtou mocí podle Maxe Webera je moc kulturní, neboli moc symbolická.
117

 Je 

výsledkem „produkování, šíření a přijímání smysluplných symbolických sdělení“.
118

 

I užitím symbolických sdělení můžeme posílit autoritu státu, neboť pomocí ní rozvíjíme 

a podporujeme víru v legitimitu politické moci. Pod symbolickou mocí si můžeme také 

představit jakoukoliv komunikaci, výměnu informací, interpretaci sdělení… volně 

můžeme za symbolickou činnost označit „informační a komunikační prostředky“. A pod 

tyto zařaďme veškerá technická zařízení, jejich uchovávání, přenos informací 

a symbolického sdělení, s přenosem také nezbytně související příjem sdělení. 

Symbolická jednání mohou vyvolat – či spíše vyvolávají – odezvy, zpětnou vazbu 

příjemců, zasahují do chodu událostí a mohou mít rozmanité důsledky. Například 

mohou určitým způsobem dovést ostatní k tomu, že zareagují jinak, než původně 

zamýšleli. Pak můžeme vidět pod symbolickou mocí „schopnost zasahovat pomocí 
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prostředků produkce a přenosu symbolických sdělení do vývoje událostí, ovlivňovat 

jednání ostatních, a dokonce i vytvářet události.“
119

 Mimo to, že kulturní (symbolická) 

komunikace je všudypřítomným rysem společenského života vůbec, existuje i řada 

institucí, které v dějinných sledech díky akumulaci informačních a komunikačních 

prostředků získala významná postavení. Tak například vzdělávací instituce (přenos 

vědění, znalostí a dovedností) nebo náboženské instituce – tyto produkují a šíří sdělení 

vztahující se ke spáse, duchovním hodnotám a víře v onen svět. A v neposlední řadě 

jsou to mediální instituce, orientující se na velkovýrobu a všeobecně dostupné šíření 

symbolických sdělení v prostoru a čase.
120

 A pak se symbolická sdělení mohou 

s využitím technických prostředků přeměňovat ve zboží, které se dále směňuje na trhu.  

3.5.2 Média jako hlídací pes demokracie 

Rozměr moci jako takové, rozměr moci mediální je tématem diskuzí již celá 

desetiletí. V současnosti však mediální moc nabývá jiných rozměrů. Již nejsou 

ztotožněna s politickou mocí, nejsou na ní závislá a často je tomu právě naopak. 

Nicméně propletení mezi dominantními médii a politickou mocí existuje. A to do té 

míry, že „občané pochybují o tom, že čtvrtá moc ještě plní svou kritickou funkci“.
121

 

Tak jak je to tedy dnes s tím „čtvrtým pilířem demokracie“? S „hlídacím psem 

demokracie“?
122

 Když francouzský filozof a sociolog Charles Louis Montesquieu 

na přelomu 17. a 18. století rozdělil státní moc na tři pilíře, jistě netušil, že jednoho dne 

k nim připadne pilíř čtvrtý. Dnešní doba patří vládě médií a dnešní demokracie je 

demokracií mediální. Média tedy skutečně představují čtvrtou vládu, ktera spolutvoří 

a směruje náš kolem slunce točící se svět.  

Podle Ramoneta sice můžeme mluvit o médiích jako o „čtvrté moci“, avšak v tomto 

případě by musely existovat všechny předchozí tři a nadále by musela platit hierarchie – 

tak jak na tuto studii přišel Montesquieu a jak teorii moci na přelomu 17. a 18. století 
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03-12]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/porady/_porad/1786. 



uspořádal. Ve skutečnosti je dnes první mocí zjevně ekonomie. Druhou mocí, silně 

propletenou s první, jsou média jako nástroj ovlivňování. Podle Ramoneta politická moc 

přichází na řadu jako poslední, na třetím místě. 
123

 

V době, kdy byl svět plný idealistů, ve světě, kde Big boss s koltem u pasu byl 

v zorném poli neúplatného a neúprosného novináře se šerifem v zádech, v té době 

pravda vítězila. Filmová romance? Možná, někdy v letech, kdy Jefferson Smith mířil 

do Washingtonu DC, možná to tak skutečně mohlo být. A my dnes, přeživší tvrdou 

mocenskou cenzuru, válečnou i socialistickou propagandu, zpravodajství vedené čistě 

tiskovým oddělením Ústředního výboru, STB, KGB, přeživší stranické či uplacené 

novináře, donášející přátelé, kolegy, příbuzné – doufáme a věříme, že se tak jednou 

stane. Možná nejsme idealisté, ale chceme věřit, že pravda vítězí.  

Vyzvonili jsme si demokracii, možná jsme se ale dozvonili jen rozpadajícímu se 

hodnotovému systému. Ať už vliv východu, či dnes západu, vždy jsme byli ovlivněni 

někým, kdo nám řekl, jak se máme chovat a jaké tradice a hodnoty mít a chtít. 

Svoboda médií je jedním ze základních principů demokratické společnosti. 

Respektive měla by být a je třeba ji chránit. Nicméně svoboda jednoho začíná tam, kde 

končí druhého, což platí i pro svobodu mediální. Z toho vychází i moje neochota 

nazývat média čtvrtou velmocí, chcete-li čtvrtým pilířem demokracie. Ona ta neochota 

má mnohem obecnější původ. V demokratickém světě tři vládnoucí mocnosti –

 všechny tři – podléhají kontrole. Oproti moci výkonné, zákonodárné a soudní, která je 

jmenována a volena, je čtvrtá moc tou nevybíranou. Veřejnoprávní média závisí na 

současné vládě. Ta soukromá fungují na základě jakési koncese, licence – a politika 

těchto médií je čistě v soukromých rukou majitele. Novináři navíc často nemusí mít 

novinařinu vystudovanou, nikde není stanoveno, jaké by měl mít vědomosti či znalosti 

ke své profesi. Podle některých odhadů je u nás okolo 1 200 až 1 300 novinářů, ale to 

bychom se museli držet té nejrigidnější definice, která za novináře považuje takovou 

osobu, která se absolutně vyhýbá Public Relations. V okamžiku, kdy onu definici trochu 

opustíme, lépe řečeno uvolníme realitě, a zahrneme i tyto osoby do škatulky „novinář“, 

náhle se dostáváme na číslo okolo dvaceti tisíc novinářů v České republice. Jsou tedy 

všichni tito novináři kvalifikovaní k tomu, aby svou práci dělali profesionálně, 

důkladně, nezávisle a objektivně?  
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A co vlastně znamená objektivně? Etické normy novinářské práce: ty jsou mnohdy 

jen doporučovány. I novinařina je sériová práce, výroba. Jen málokterému novináři je 

poskytnuto tolik prostoru a času pro dokonalou reportáž.  

A pak, jestliže média jsou mocí kontrolní, pak sama se kontrole vyhýbají, pokud 

neuvažujeme kontrolní orgány typu Rady České televize, Rady Českého rozhlasu či 

Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, jejichž představitelé jsou voleni i odvoláváni 

skrze Poslaneckou sněmovnu. Navíc tyto kontrolní orgány se pohybují hlavně v polích 

veřejnoprávních subjektů. Vštěpování studentům příběhů o práci nekompromisních 

žurnalistů typu Bernsteina a Woodwortha zní v jejich uších jako pohádka, když vidíme, 

jakým způsobem žurnalisté pracují a na základě kterých zdrojů fungují. 

Společným jmenovatelem všech čtyř pilířů demokratické společnosti je poctivost 

a důvěra. Tak, jako byla po sametové revoluci politické moci či médiím vložena 

do rukou důvěra, tak ji velmi brzy pozbyli. Květnaté a zidealizované fráze nové 

demokracie, nových politických názorů, ekonomie, filozofie či morálky ve skutečnosti 

nedostaly prostor pro uplatnění. Ale takový je úděl kapitalismu. Důvěra byla 

prohospodařena. Až do propuknutí sametové revoluce probíhaly diskuse politických 

nitek, ekonomiky i filozofie převážně v úzkých diskusních kruzích, obvykle 

na vysokoškolské půdě, v divadlech či akademických pracovištích. S novou politickou 

scénou do politiky vstoupili lidé různých vědomostí a povolání a s odlišnými 

komunikačními návyky. Politika již byla veřejným zájmem a média převzala roli 

informačního zprostředkovatele. Do politického diskursu vstoupila televize, tisk 

i rozhlas. Již nebylo jednostranného a jednomyslného monologu, porevoluční 

společnost si začala vychutnávat příchuť dialogu a polemiky.  

3.5.3 Bezmoc 

Ne vždy se musíme nutně ptát: „Co média sdělují?“ na místě je též otázka: „Komu 

sdělení poslouží?“, resp.: „Komu média slouží?“ Služba našich médií je možná 

příslovečná. Jestliže se novinář má chovat dle etických norem, možná stojí na rozbředlé 

mediální půdě. Lze vůbec být etický a přitom říci všechny důležité informace? Může 

vůbec novinář skloubit pravdu a etiku do jednoho rámce sdělení? Vždyť to, co je etické, 

možná nemusí obsahovat úplnou pravdu.  



Média nás často vodí za nos. Mnohdy stačí pozměnit nebo potlačit některý detail 

a celkový obraz pak vypadá zcela jinak. Stává se tak, protože novináři nejsou důslední 

ve své práci. Nebo poslouchají svého šéfredaktora, který si klade určité cíle, za kterými 

jde bezhlavě. I média jsou přeci někým vlastněna a pravda ne vždy jde ruku v ruce s cíli 

vlastníků, firem, korporací, dokonce jsou média do značné míry závislá na politicích. 

A přesně tento fakt pak může působit jako protipól. Novinář chce, ale nemůže napsat 

objektivní pravdu, neboť by za tuto byl sankciován, a/nebo přijde o práci. Kdo chce 

s vlky být, musí s nimi výt. Jak pak ale mohou být média nezávislá, když existují jen 

díky svým majitelům a žijí z prodeje?  

Tak například, uvědomme si, kolik reklamy zadávají médiím farmaceutické firmy. 

Pokud by šéfredaktor otiskl článek o alternativním léčení rýmy inhalací vody se solí, 

přičemž nosní kapky nejenže dráždí sliznici, ale jsou naprosto neúčinné a škodlivé, jistě 

by se tento pozitivní článek léčitelství ne zcela pozitivně jevil zadavateli reklamy. Tento 

by neváhal o stažení reklamy a hledal by místo jinde.  

Některá témata se zase nedostanou na stránky novin nebo do vysílání právě kvůli 

své politické „nekorektnosti“. V naší zemi zkrátka nejsou média uznaná jako čtvrtá 

mocnost. „Politici se stále dívají na média jako na instituce, které mají sloužit převážně 

jim, a ne čtenářům a posluchačům.“
124

 Existuje jistá – nepřehlédnutelná – symbióza 

mezi některými médii a politickým mikrokosmem: „ta symbióza je zřetelná 

a provázanost úzká. Jak já mohu očekávat, že představitelé médií budou lpět 

na nezávislosti, pluralitě a že budou pěstovat investigativní, pátrací žurnalistiku, pokud 

sami lidé z této profese jsou přesvědčeni o tom, že budou vlivnějšími novináři, když 

budou mít blíže k některým politickým špičkám“
125

 Možná, že se média po roce 1989 

ve většině postkomunistických zemí osvobodila nejdříve. Dnes je jejich svoboda opět 

ohrožena. Jsou přeci v jistém smyslu odrazem společnosti. Jak ale vypadá současná 

scéna? Český novinář může stokrát napsat o pokrytectví, mafii, úplatkářství, tunelování, 

lhaní, stokrát může upozorňovat na zjevnou ničemnost. V Čechách nedojde 

k „veřejnému pranýři“, v naší demokracii se vždy najde způsob, jak vše zamést pod stůl. 

Takže v otevřené demokratické společnosti na nás na rozdíl od totality útočí stovky 

masmédií, ale ta jen ojediněle zaujímají k nějaké věci stejný a pevný postoj. „Tím 

pádem nemají masmédia takovou moc předurčit, jak bude o problému většina 
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společnosti přemýšlet. Chcete-li příklad, vezměme si jej z předlistopadové sametové 

revoluce roku 1989. Tehdy masová mediální propaganda, jak je známo, selhala. A to 

byla doba, kdy politická autorita měla prakticky stoprocentní možnost kontroly 

mediálních obsahů.“ 126
 Zde je možno uvést případ, na který odkázal novinář Ivan 

Březina: „Připomeňme aféru Bamberk. Rebeka Křižánová a Lubor Kohout z pořadu ČT 

Nadoraz objevili a podrobnými důkazy doložili, že Miloš Zeman hodlal za švýcarské 

peníze vyhandlovat posty v české vládě a vysokých státních funkcích. Ve standardní 

demokracii by Miloš Zeman buď skončil v teplákách, nebo by ho aspoň veřejné mínění 

zahnalo do kanálů. V Čechách se stal premiérem, pro nějž jsou novináři ‚blbci‘, 

‚debilové‘, ‚nýmandi‘ či ‚matérie, z níž bič neupleteš‘. Pořad Nadoraz byl novým 

vedením ČT rozehnán. Shrnuto: v Čechách jsou média pestrým krasohledem, 

vytvářejícím virtuální realitu, určenou pouze k pobavení publika.“
127

 V době, kdy 

Březina napsal tento článek, ještě netušil, že z premiéra stal se prezident. Pak tady 

nemluvíme o moci médií, ale bezmoci. 

Nejspíše by ale bylo absurdní, domnívat se, že média předkládají to, co mocnosti 

chtějí. V každém případě se často pohybují na hranici korektnosti.  

3.6 Manipulace: kdo s námi manipuluje 

„Slova mohou být zbraní, působit jako droga a přinést bohatství.“ 

Andrzej Batko 

Podle Petra Novotného „ani Karel Veliký neměl nad svými evropskými poddanými 

takovou moc, jakou nad námi mají soudobí manipulátoři“.
128

 Pochopitelně teď nemáme 

na mysli pouze manipulátory typu „masmédia“, ale i jiné jako například manipulátory 

v obchodní sféře, politice, ve státních institucích, farmaceutickém a jiném průmyslu, 

reklamní a PR specialisty, šoubyznys anebo také církev. Lidé byli vždy svým způsobem 

manipulováni, stačí si projít historické dějinné sledy, prozkoumat politické či církevní 

mocnosti. Každá z těchto mocností, každá politická éra, kdekoliv na světě, zplodila 

ziskuchtivé manipulátory, dějiny si vždy spolehlivě vyberou „jak geniální škůdce, tak 
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geniální reformátory, a když dozraje čas, postaví je proti sobě, aby se utkali v zápase 

kdo s koho“.
129

 

Podle Slovníku mediální komunikace je manipulace termínem pro: „zručné 

zacházení s něčím či s někým, rafinované a zpravidla nečestné ovládání či ovlivňování 

někoho či něčeho. V mediálních studiích a psychologii znamená manipulace nepřiznané 

zpracovávání vědomí lidí zejména prostřednictvím médií, za účelem systematického 

a cílevědomého řízení a formování jejich vědomí, myšlenek a pocitů“.
130

 Formování 

vědomí – samozřejmě bez jejich vědomí. 

Manipulace, co se médií týče, je ošemetná především tím, že vliv médií na lidskou 

bytost je každodenní. Pokud se zaměříme na skutečnost, že denně tisíce diváků zapnou 

televizi, aby se mohli dívat na svůj oblíbený zpravodajský pořad, uvědomíme si, jakou 

roli ve skutečnosti televize jako médium hraje roli v našem životě. Manipulace je 

nejčastěji rýsovaná v reklamách. Ty, jak je známo, mají obrovský dopad na myšlení 

a představivost lidí. Není to vůbec překvapující, neboť se opakují každý den, 

a s každým dalším opakováním se tím spíše ukládají nejprve do našeho podvědomí, 

poté vědomí a tam jsou uloženy, ačkoliv se domníváme, že je vůbec nebereme v úvahu. 

Reklama je ve skutečnosti velice záměrná a cílená. Televizní pořady mohou být, 

a mnohdy i jsou, směsicí manipulace, psychologie a obchodního záměru. Takže vlastně 

výsledkem dobré manipulace (tedy takové, kterou jako manipulovaní nepostřehneme), 

je změna postoje manipulovaného, a to tak, že daná osoba je přesvědčená o svévolném 

sledu myšlenek, chtíčů, názorů, postojů a jednání. Způsob přeměny postoje a myšlení 

poeticky vyjádřil doktor psychologie Petr Novotný: „Úspěšný manipulátor dokáže 

vydávat špatnou kulturu za soudobý kultovní projev, zbytečnost za nezbytečnost, šmejd 

za kvalitu, stres za aktivitu, strádání za odříkání, agresivitu za cílevědomost, sex za 

lásku, nevzdělanost a hloupost za originalitu a rebelii, nudu za nirvánu, ukojenost 

za štěstí, propagaci za informaci, banalitu za hloubku, válečnou agresi za prevenci míru, 

bezvýchodnost za zdrženlivost, pochybnosti za nevíru, sobectví za osobitost, nepřítele 

za přítele, odpovědnost za ustrašenost, muslima za banditu, křesťana za hlupáka, zlo za 

prevenci dobra, agonii za vzestup, nemoc za nehodu, smůlu nebo nešťastnou náhodu, 
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ďábla za boha – a sám sebe vydává například za moudrého rádce, učitele, baviče či 

politika.“
131

 

3.6.1 Formy manipulace 

S masovými médii vždy silně souvisela problematika persvaze. Slovo pochází 

z latinského persuasio, tedy přesvědčení či přesvědčování. Psychologický slovník 

definuje persvazi jako „způsob ovlivňování postojů a jednání člověka rozumovým 

přesvědčováním a věcnou argumentací“.
132

 Persvaze velmi úzce souvisí se žurnalistikou 

a psaným slovem obecně. Lze říci, že definice pracují s pojmy jako záměrná snaha, 

ovlivňování, přesvědčování, proces změny postojů, názorů a hodnot. Jejím cílem je pak 

usměrňování myšlenek příjemců sdělení, ovlivňování jejich vědomí, působení na jejich 

názory. V publicistice je persvaze velmi častá, protože cílem publicistiky je v podstatě 

vyslovování názorů. S persvazí jako takovou ale nejvíce pracuje psychologie. O čem 

přeci ovlivňování je, když ne o slovním působení (= manipulaci) na člověka.  

Někdy ale můžeme persvazi chápat jako přínosnou. Třeba v situaci, kdy chtějí 

rodiče poučit své potomky o některých životních situacích, nebo když masmédia plní 

své společenské poslání tím, že ilustrují dění ve státě, líčí nové normy či potřebné 

a nutné zákony a nově přijatá opatření. Právě toto přesvědčování může býti 

prospěšným, neboť recipient dobře ví, že jej chceme přesvědčit. Kdyby však nevěděl, už 

by se jednalo o manipulaci.
133

 

Za zcela nepersvazivní se považuje čistá logika, popis a umění, ale je třeba 

podotknout, že v umění je velmi obtížné určit hranici mezi nepersvazí, persvazí 

a manipulací. Persvaze je v masových médiích uskutečňována jak verbálními 

prostředky, které převažují, tak i prostředky neverbálními, které jsou vnímatelnější 

a dokážou okamžitě a srozumitelně vyjádřit to, na co by bylo potřeba mnoha slov. 

K neverbálním prostředkům persvaze v psaném nebo tištěném textu patří například 

grafická stránka textu, použité obrázky, ilustrace, fotografie, grafy či tabulky, ale také 

styl, velikost či barva písma.  
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Dalším typem manipulace může být nátlak. Ten má rozličné formy, avšak v rovině 

této práce můžeme jmenovat nátlak ekonomického nebo právního typu. V momentě, 

kdy je novinář nucen nepsat nezkresleně, například pod hrozbou ztráty zaměstnání, jistě 

se tento bude rozhodovat i na základě této skutečnosti.
134

  

Násilí. Násilí je nejčastější formou manipulace napříč celým světem. Skrze něj 

snadno zbavíme člověka individuality. Násilí je dodnes v některých zemích 

prostředkem udržení moci. Naproti násilí stojí svoboda – odbočíme: když pomineme 

historický sled dějinných událostí a přiskočíme rovnou do doby kapitalismu, jenž začal 

chápat člověka jako zcela svobodné a svébytné individuum, přiřkneme kapitalismu ale 

i kartu Černého Petra, kterouž docílil izolace jedince od ostatních lidí, ze kterých 

se rázem stali konkurenti. Lidé se tak stali konzumenty mediální pravdy, stali se závislí 

na zákonech trhu, rychlého technického pokroku, stali se závislí na těch skupinách 

mocností, které jsou v celé společnosti nejmocnější. Stali se oběťmi mediálního, 

politického a tržního násilí. 

Jako poslední formu manipulace uvedu manipulaci samotnou. Manipulace je 

stínem násilí, v dnešním světě, jak jej zná naše generace, je „nejrozšířenějším 

a nejúčinnějším masmediálním nástrojem zájmových skupin, které chtějí získat moc“.
135

 

Všechny tyto formy manipulace mají jistý společný kořen, a sice jejich záměrem je 

ovlivnit chování, postoj a přesvědčení adresátů. Jediným rozlišovacím faktorem mezi 

manipulací a persvazí, je cíl: má z přesvědčování užitek adresát nebo zdroj? 

3.6.2 Nejčastější novinářské prohřešky  

Jsou manipulační praktiky, které jsou záměrné, vědomé, anebo takové, které 

vyplývají z nekompetentnosti či nevzdělanosti. Každý způsob, kterým jsou příjemci 

uváděni v omyl, se může využívat rozličným způsobem a uplatňovat v různých 

oblastech a sférách a účinnost závisí na mnoha okolnostech. Především na celém stavu 

kultury a na schopnosti příjemců posoudit obsah mediálních zpráv. „Během posledních 

desetiletí se techniky nátlaku natolik rozvinuly, že dnes nežijeme ve světě, kde vítězí ten 

nejlepší. V dnešním světě vítězí člověk, který nás přesvědčí, že je ten nejlepší vítěz.“
136
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Zamlčování nepohodlných informací. Zjevně nejčastější novinářský prohřešek, 

nejjednodušší druh manipulace. V časech totality existovaly hotové seznamy 

mediálních tabu, které se stále rozšiřovaly. Zamlčovaly se méně důležité informace, ale 

i ty velmi důležité, příkladem takové může být výbuch jaderné elektrárny v Černobylu. 

Ovšem i v demokratických státech se se zamlčováním můžeme setkat. Existují 

například nepohodlné zprávy, které se nehodí zveřejnit vládě či zájmovým skupinám. 

Zamlčování je tedy důsledkem menšího či většího konfliktu zájmů (mezi vlastníkem, 

vedoucím, novinářem…). V USA konflikt mezi majitelem a novinářem – takový, kdy 

dojde k porušení etických pravidel majitele, končí zpravidla společenským odsouzením. 

Místní korporace se tohoto obávají, novináři podpořeni veřejným míněním obvykle 

vyhrávají. Ne tak v postkomunistických zemích. Zde je veřejné mínění méně hlasité, 

vlastní zájmy korporací zdaleka neberou v úvahu fakt, jak je po etické stránce hodnotí 

společnost. Najde se pár novinářů hrajících na notu zájmů silné skupiny. Etická komise 

při Syndikátu novinářů nemá takovou autoritu u novinářské obce, jakou by mít měla.
137

 

Jistým opakem zamlčování je zveřejňování neověřených informací. Tento je 

jevem stejně častým i nebezpečným. Spíše ale častějším. Představuje klasický model 

politické manipulace: „mohlo by se stát“. Tento prohřešek tedy může být politickým 

zájmem, ale daleko častěji je výsledkem nedostatečné kompetence, neznalosti 

a nesvědomitosti při shromaždování a ověřování informací. Je jednodušší říci: „podle 

neoficiálních zdrojů…“, „jak je obecně známo…“. Příkladem poslouží „nedávná“ kauza 

„Kubiceho zpráva“ před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2002. Obsahovala jen 

těžko ověřitelné informace, avšak načasování, zveřejnění a převzetí informace ostatními 

novináři z této události udělalo fakt a bez analýzy a prověření ji medializovalo, což 

způsobilo ovlivnění veřejného mínění.
138

 

S neověřenými informacemi souvisí i záměrné obviňování. Představuje očerňování 

jiných redakcí a médií, konkrétních novinářů nebo i politických protivníků, osob či 

institucí. Jedná se o velmi starou a dobře známou a účinnou metodu. V tzv. 

socialistickém táboře se jednalo o boj s opozicí, tedy neposlušnými intelektuály, umělci, 

herci, studenty. V našich časech demokratických tato manipulace nevymizela zcela, 

mluvíme zde o záměrné insinuaci.
139

 Jedná se o úmyslné probouzení podezření, 
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donášení, úmyslem je někomu zničit dobrou pověst, nebo alespoň rozpoutat 

ve veřejnosti vášně spojené s podezřením. V médiích se nejčastěji vyskytuje ve spojení 

s politikou. 140
  

Novináři si často pomáhají zjednodušujícími definicemi. Významově jsou blízko 

insinuaci, ale s mnohem slabším dopadem. Těmito definicemi myslíme invektivy 

a nálepky. Nálepky, přívlastky, vědomí, že se snadno vryjí do paměti stejně, jako se 

snadno nalepí na konkrétní osobu či instituci – bez ohledu na to, zda je označení 

pravdivé a spravedlivé. Invektivy působí na city. Drzý slovník novinářů (přezdívky typu 

idiot a opilec, zdegenerovaný sudeťák) se příjemcům líbí a považují ho za důvěryhodně 

útočící. Otázkou pak zůstává, do jaké míry jsou invektivy a urážky manipulací. 141
  

Účinnější je manipulace pomocí titulků a perexů. Spousta příjemců si přečte 

titulek, někteří i perex, ale málokterý čtenář si článek přečte až do poslední tečky. Navíc 

obsah jako takový z paměti vypadne, chytlavý titulek v ní zůstává déle. Anebo 

nadhození zajímavé či senzační informace ve správném čase dokáže odvrátit pozornost 

od jiného tématu. Překrývají tak událost, která podle manipulátorů musí zůstat stranou 

veřejného zájmu. 142
  

Další možnou manipulační praktikou je metoda zdánlivých autorit. Je důležité mít 

osobu s rolí lídra veřejného mínění. Tato má vliv na celospolečenské mínění. Takového 

názorového vůdce nazýváme autoritou. Je to osoba veřejně známá, důvěryhodná, osoba, 

jejíž názory chceme sdílet. S názorovým vůdcem je pak velmi jednoduché ovlivnit 

veřejné mínění. Toto platí jak pozitivně, tak i negativně. 143
   

Neobyčejně široký a hluboký dosah manipulace má propagace historické ztráty 

paměti neboli zneužívání dějin k politické propagandě. Je neoficiálně oficiální, že se 

jedná o jednu z nejstarších a dosud používaných metod k dosažení politických cílů. 

V minulém režimu tato forma manipulace dosáhla své dokonalosti. Ale i dnes, s novými 

učebnicemi dějepisu, nám zájmové skupiny dokážou neskrytě bagatelizovat nedávné 

minulosti. Je bohužel zřejmé, že do dějin se vždy zapsalo to, o čem se mluvilo 

nejvíce.
144
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Do trochu jiného soudku řadíme manipulace typu agresivita, sex na přání, násilí, 

strach a jeho využití, nebo ovlivnění emocí.
145

 Drama, drastické scény vyvolávající 

strach, sex a agresivita prodávají. Média dramaticky informují o ne zcela dramatických 

situacích. Neuroticky zobrazují sex a násilí – dvě tabu, která jsou nesporně odsoudivší, 

zároveň ale velmi vzrušující, čímž odkrývají veskrze násilnou a perverzní podstatu 

člověka. Vztah mezi agresí v masmédiích a násilím v reálném životě má ovšem 

mnohem širší význam, který rozhodně překračuje rámec tématu manipulace.  

Násilné a agresivní scény vyvolávají strach. Strach ze všech emocí nejvíce 

motivuje. Motivuje více strach, že o něco přijdeme, než to, že získáme něco stejné 

hodnoty. Užívá se třeba v reklamách na pojištění. Nepůsobí však vždy, například strach 

kuřáka z rakoviny není tak silný jako touha a potřeba kouřit. Podmínkou manipulace 

strachem je tedy to, že adresáti musí argumentům strachu věřit. Tak jako Němci věřili 

Hitlerově propagandě o Židech a komunistech. Manipulátor též musí nabídnout řešení 

zbavení se strachu. Hitler nabídl jako řešení vstup do NSDAP. Nebylo třeba vyvinout 

zvláštní námahu, stačilo volit nacisty.  

Emoce jsou nejmocnější silou persvaze. Ovlivňují jednání lidí více než pravdivá 

fakta. Tak například po filmu Čelisti radikálně klesl počet návštěvníků na kalifornských 

plážích. Emoce vyžadují méně úsilí než logika. Zvažovat pro a proti v logické 

prezentaci vyžaduje více námahy. Navíc se pamatují mnohem lépe než faktické důkazy.  

Pro úplnost můžeme připomenout též předstírání objektivity a neutrality, kdy 

nechuť někoho urazit vede k deformaci věcné správnosti, a tak ono ušlechtilé úsilí může 

odsunout stranou otázky pravdy. Objektivita a neutralita jsou velmi žádanými prvky 

zpravodajství. Ale třeba samotná volba kladení otázek, když už chceme dát prostor 

všem, může být objektivní jen zdánlivě. Stejně tak objektivizace reality. Neoddělením 

faktu od komentáře novináři ztěžují příjemcům rozlišení mezi faktem a interpretací 

faktu. Objektivizace reality je v rozporu s etikou a patří mezi hrubé manipulace. 

Nakonec můžeme připomenout techniku pochlebování, což je velmi jednoduchá 

manipulace, zneužívající lidský sklon k ješitnosti. Může se projevit například 

„babiččiným zvednutým prstem“ ve smyslu „každý rozumný člověk přece ví, že…“. 
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Tato technika vyvolává zdání dobroty. Je často využívána při předvolebních kampaních. 

V novinářském žargonu hovoříme o „masáži hlavy“ nebo „vymývání mozků“.
146

 

Způsobů manipulace je nekonečně mnoho. Vyjmenovat všechny by nejenže 

přesáhlo rámec této práce, možná by vydaly na celou publikaci. Sdělovací prostředky 

vždy určitým způsobem deformují objektivní informace, to proto, aby obstály 

v konkurenci. Masmédia na nás působí dnes a denně, proto je dobré vnímat obsahy 

sdělení, způsoby interpretace, je dobré se mediálně vzdělávat. Pochopíme cíle jejich 

snažení, mazanost, cynismus a doslova ďábelskou schopnost vychýlit nás z našich 

myšlenkových cest tak, abychom bezhlavě přejímali jejich sdělení za pravdu a souzněli 

s ní. Rádi si myslíme, že se většinou rozhodujeme na základě logiky. Ale ve skutečnosti 

ve velmi persvazivních situacích se řídíme city a pak je zdůvodňujeme rozumem. 

3.6.3 Co na to psychologie z pohledu mediální výchovy 

Jestliže jsou média nedílnou součástí našeho života, musíme se s nimi naučit 

správně pracovat. Začít by se mělo především u dětí, neboť ty nemají život podložen 

reálnými zkušenostmi, jsou proto nejsnadněji zmanipulovatelnou masou.  

U dítěte jde především o správný výběr pořadů, na které se dívá, a tato moc je 

v rukou rodičů. Kriminálku dítě vnímá jako absolutní realitu, přičemž pořady tohoto 

typu jsou mnohdy nadsazené k líbivosti diváka. Bohužel toto je fakt, který dítě netuší, 

nicméně jeho realita je rázem zkreslená. Lze tomuto ale v dnešním medializovaném 

světě předejít? Dětský věk je tím nejzranitelnějším obdobím života člověka, proto by 

televize, počítač či jiný prostředek mediálního sdělení neměl být prvořadým 

prostředkem pomoci ve výchově dítěte, aby nedošlo k manipulaci dětského myšlení. 

Děti se musejí naučit vybrat si ze sdělení to, co je pro ně důležité, a také se musejí 

naučit kritickému zhodnocení. Už od nejútlejšího věku je třeba proto s dětmi diskutovat 

o tom, co právě viděly či slyšely. 

Snadno se může stát, že dítě či dospívající nahradí svůj osobní život světem 

virtuálním, ale tato situace se může stát i dospělým lidem. Média nám dávají snadný 

přístup k zábavě, jejich konzumace je pohodlná a nabízí nám vzory chování. Obecně 

„nejraději trávíme svůj čas sledováním násilných filmů, zbožňujeme zprávy o neštěstích 

a tragických nehodách, skandálech z šoubyznysu, nejlépe pak se sexuálním podtextem. 
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A nejspolehlivěji konzumujeme laciné pseudokulturní zprávy, neužitečné informace, 

které jsou médii pateticky dobarvovány. Média se pokoušejí nahrazovat informace 

propagací. Dramaticky informují o ne zcela dramatických situacích. Neuroticky 

zobrazují sex a násilí – dvě tabu, která jsou nesporně odsoudivší, zároveň ale velmi 

vzrušující, čímž odkrývají veskrze násilnou a perverzní podstatu člověka.“
147

 Prvotní 

funkce médií jako informátora dnes střídá touha po zábavě. To je však způsob, jak 

vytlačit ze svého života to nejcennější. Život reálný.  

Přejímáním„vzorů chování, osvojováním mediální reality, výběrem nekvalitních 

a neověřených informací sami sebe šidíme a přetváříme svou osobnost a život. 

Televizní obrazovka je často dobrým sluhou mediálním, obchodním i politickým 

manipulátorům, nejúčinněji devastuje svěží dětskou psychiku a naleptává jejich 

osobnost. Potlačuje tvořivost, fantazii, umlčuje intuici a nahrazuje ji bezduchým 

pocitem uspokojení, emocí a štěstí. Nahrazuje podstatné hodnoty dané výchovou 

nepodstatnými pseudonáhradami a činí tak již z nejmladších dětí konzumenty“mediální 

reality.  
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4 OBSAHOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH 

TELEVIZNÍCH ZPRAVODAJSKÝCH 

REPORTÁŽÍ V SOUČASNOSTI 

 

„S rozšířením rozhlasu a televize vznikl závažný problém - co dělat 

s pořekadlem: lže, jako když tiskne?“ 

Gabriel Laub 

Jaké jsou důvody k analýze médií?  

Během 20. století – s nástupem elektronických médií - vzrostl význam médií pro 

společenský život. Koncem dvacátých let se objevila systematičtější snaha o zkoumání 

médií a jejich účinků a role ve společnosti. V té době rostla obliba kinematografie 

a rozhlasového vysílání, média o to více vstoupila do života občanů. I přes několik 

zlomových zjištění, plynoucích z postupného rozvoje výzkumu médií, nebyla ještě 

středobodem zkoumání. Panovalo poměrně nízké povědomí veřejnosti o významu 

účinků mediální komunikace. V českém prostředí absence zkoumání trvala až do roku 

1989. Nešlo o absenci absolutní, avšak studium se opíralo téměř jen o výzkum 

lingvistiky a komunikace v oboru s rozvinutějším západním světem byla velmi 

omezená. Ovšem metodiky mediální analýzy se u nás ještě stále vyvíjí, a díky 

interdisciplinární oblasti studia médií a komunikace se prolínají v množství perspektiv 

různých vědních oborů. Pokud studujeme média, využíváme metodiky sociologie, 

psychologie, lingvistiky, praktickou žurnalistiku, v širším záběru také filozofii, právní 

vědy, ekonomii… a jiné vědy, které se zabývají jednáním lidí a společnosti. Můžeme 

tedy říci, že mediální studia představují multiparadigmatická pole poznání. S tím souvisí 

různorodost užívaných metod ke zkoumání mediální komunikace.
148

 

Jaké„ale mají důvody sociologové, psychologové, lingvisté a jiní odborníci 

analyzovat média? Mediální analýza odpovídá na otázky týkající se mediálního obrazu 

firmy, osob managementu, konkurence, opozice… Poskytuje přehledný rozbor 
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mediálního obrazu určité společnosti, osobnosti nebo tématu. Pomůže získat informace 

o konkurenci, která témata upřednostňuje a která opomíjí, a na základě výsledků pak 

může dojít ke změně zaměření na cílovou skupinu recipientů. Také může být 

podkladem pro argumentaci o vyváženosti a nestrannosti média, prozradí, s jakými 

zdroji a do jaké míry jednotlivá média pracují.“ 

Obsahová„analýza je pro média a žurnalisty nezbytným nástrojem pro sebereflexi 

jejich práce. Právě obsah je výpovědí o fungování masové komunikace.“Když totiž 

podrobně„zpracujeme zprávy, které o daném analyzovaném subjektu či tématu 

zveřejnila sledovaná média v konkrétním období, zacílíme porozumění obsahu, toho, 

jak fungují média a jejich tvůrci, a porozumíme též interakci mediálního diskursu 

s veřejností. V potaz jsou přitom brány nejrůznější formální a obsahové parametry, a to 

jak kvantitativního (například počet příspěvků, druh média, nejaktivnější autoři 

příspěvků atd.), tak i kvalitativního charakteru (zejména identifikace hlavních kauz, 

tematické zaměření článků a posouzení hodnotového vyznění“příspěvků).
 

Cílem 

mediální analýzy je utřídit a zpřehlednit informace z médií, upozornit na trendy 

a souvislosti, porovnat četnost zveřejněných příspěvků s konkurencí.
149

 

4.1 Výběr média: Česká televize a televize Nova 

Televize„jako masmédium je jedním z nejefektivnějších nástrojů šíření informací, 

a to jak zpravodajských, tak i obecných širokého rozsahu. Již„téměř dvacet let funguje 

v naší zemi tzv. duální systém, jenž umožňuje televizní vysílání jak médiu veřejné 

služby, tak i soukromoprávnímu. Tyto si vzájemně konkurují a v mnohém 

se i doplňují.“ 

Doplní se též v předkládané analýze, neboť Česká televize jako médium veřejné 

služby bude ve zkoumaném vzorku zástupcem objektivity, televize Nova možná 

zástupcem senzacechtivé, soukromé televize sledující vlastní cíle. Obě tyto televize jsou 

etablované v českém mediálním prostředí a také mají celoplošné pokrytí spolu 

s prvními příčkami sledovanosti. Formálně se zaměříme na hlavní zpravodajské relace 

obou televizí, tedy Události a Televizní noviny. 
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Charakteristiku obou televizí není třeba sáhodlouze a dopodrobna zkoumat, neboť 

bychom dalece překročili rámec práce. V této kapitole vyprofiluji to nedůležitější 

a neopomenutelné.“ 

4.1.1 Česká televize 

Tedy„ve zkratce. Česká televize je veřejnou institucí provozující televizní vysílání., 

je tedy ze zákona povinna poskytovat zpravodajství širokého obsahu zakládající se 

na objektivitě, otevřenosti, nestrannosti a nezávislosti, a to na celém území České 

republiky. Za své vysílání zodpovídá stejně jako jiná média.“  

Česká televize byla zřízena ke dni 1. ledna 1992 zákonem o České televizi, v jejím 

čele stojí generální ředitel Petr Dvořák v součinnosti s kontrolním orgánem, tedy 

patnáctičlennou Radou České televize.  

Organizace vysílání je rozložena mezi studia v Praze, Brně a Ostravě, jež souhrnně 

vysílají plnoformátové vysílání na ČT1 a ČT2, zpravodajský program pak vysílá ČT24 

a ČT4 Sport.
150

 

Subjekt je financován na základě koncesionářských poplatků a je nezávislý 

na státním rozpočtu. 

Analýza v části ověřovací se dotkne reportáže zpravodajského pořadu Události ČT. 

4.1.2 Televize Nova 

Je první celoplošnou soukromou televizí v České republice. Její vznik se datuje 

k roku 1994 a první vysílání z Prahy se objevilo na obrazovkách domácností 4. února. 

Protože nabídla jiný rozměr programového obsahu, stala se po dlouhou dobu 

nejsledovanější stanicí. Televize Nova jako provozovatel televizního vysílání patří pod 

společnost CME vlastnící licenci CET 21 spol. s. r. o., za chod společnosti zodpovídá 

generální ředitel Jan Andruško.  
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Hlavní obsahovou náplní jsou seriály, filmy, zpravodajství a sport. Vedle hlavního 

kanálu Nova, vysílá též Nova Cinema, kterou získala v rámci digitálního vysílání, dále 

pak Nova Sport, MTV, Fanda, Smíchov a Telka.
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TV Nova je neplaceným kanálem, jehož hlavním příjmem je komerční činnost, tedy 

reklama a prodej licencí různých pořadů.  

Analýza v části ověřovací se dotkne reportáže ze zpravodajského pořadu Televizní 

noviny. 

4.1.3 Specifika televize, typologie publika a sledovanost 

Televize„se co do formy komunikace řadí na první příčky žádanosti, neboť sdělení, 

které se v tomto případě zakládá na mluveném slově ve spojení s pohyblivým obrazem 

a zvukem, řadí toto médium k tzv. horkému médiu. Pro člověka je spojení zvuku 

a obrazu mnohem přirozenější než například noviny, neboť se blíží běžné 

interpersonální komunikaci. Svět obrazu a zvuku totiž člověk pozoruje již od narození. 

A to je její nespornou“výhodou. 

Je zřejmé, že v případě televize je obraz dominantnějším prvkem a jazyková stavba 

zprávy je pak v pozadí, řekneme-li to trochu nadneseně. Základem televizního 

zpravodajství zůstává obraz, tedy obrazové příspěvky.  

Prvky hlavní zpravodajské relace jsou následující: 

 headline,„tedy úvodní přehled důležitých zpráv ve“vysílání; 

 reportáž,„zpravidla dlouhá okolo 1 – 1,5“minuty; 

 ilustrační„záběry: disponují velkou mocí, snaží se vytvořit dojem reality, 

někdy působí manipulativně; 

 živý vstup z nějakého místa; 

 virtuální„realita, mezi kterouž řadíme grafy, fotografie apod.; 

 nonverbální„prvky komunikace, tedy gesta, mimika apod.; 

 záběr:„záběrem rozumíme pohyb, úhel, postavení kamery.“  
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Jazyk„zpravodajství je typicky stručný a bez hodnotících výrazů. Zpravodajství 

využívá krátkých vět, vynechává cizí a odborné termíny či slang. Také neužívá útvary 

vyprávěcího stylu, má pouze informační“charakter. 

Podíl zpravodajských pořadů na celkovém televizním vysílání byl v roce 2010 

u veřejnoprávního média 24,3 %, u soukromého 66,7 %. Za rok 2011 je to 24,1 % 

a 47,4 %. Zde je nutno připomenout, že mezi soukromá média jsou v této statistice 

zařazena všechna televizní média poskytující zpravodajství a počet jimi odvysílaných 

hodin je pětkrát vyšší oproti České televizi. Ve sledovanosti zpravodajství v hlavním 

vysílacím čase jsou velké rozdíly. V posledních letech došlo ke změnám ve sledovanosti 

jednotlivých relací a s ní se i rozvlnila křivka sledovanosti. První příčku již dlouhá léta 

obsazují Televizní noviny televize Nova. Podle zdrojů z ATO-Mediaresearch vyplývá, 

že Události České televize opustí zhruba sto tisíc diváků za každý rok. Vyjádříme-li 

sledovanost v procentech, jsou Události České televize sledovány 17,73% diváků, 

Televizní noviny pak 33,04% za rok 2011, za rok 2012 jsou čísla podobná, je to 

17,82 % a 29,68 % diváků.
152

  

Podíl„mužů i žen je v obou televizích velmi podobný, oba kanály sleduje okolo 

40 % mužů a žen o dvacet procent více, přičemž nejčastěji sednou za obrazovky diváci 

v kategorii 55+. U ČT1 je to 54 %, u TV Nova o zhruba deset procent méně. Mnohem 

výraznější rozdíl je až ve struktuře diváků podle dosaženého vzdělání. Zatímco diváků 

s vysokoškolským titulem je v publiku ČT1 15 %, TV Nova hlásí jen 8% zastoupení. 

ČT1 také sledují lidé s vyššími příjmy, zatímco diváci TV Nova pochází spíše z nižších 

sociálních vrstev. Stejně tak je tomu porovnání publika podle místa bydliště, ti 

z menších měst sledují spíše TV Nova, kdežto lidé z velkých měst si častěji zapnou 

Českou“televizi.
153
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4.2 Teoreticko-metodologická obsahová analýza 

Protože„různé mediální žánry s odlišnými typy obsahů si zaslouží také různé 

metody zkoumání, neexistuje žádná souvislá teorie mediálního obsahu. Pak také 

nemůžeme říci, že panuje obecná shoda ohledně nejlepší použivší metody“analýzy.  

Teoreticko-metodická výzkumná technika, vyvinutá na základě empirické 

sociologie – tedy obsahová analýza – má zajistit „objektivní, systematický 

a kvantitativní popis manifestovaného obsahu komunikace“.
154

  

4.2.1 Teoretická východiska obsahové analýzy 

Teoretickým východiskem pro analýzu médií jsou dva zkoumané světy, 

kvantitativní a kvalitativní paradigmata. Obě tyto metody vycházejí z odlišné představy 

o možnostech poznávání skutečnosti. Chceme-li tedy cokoliv zkoumat, musíme si 

nejprve položit otázku, zdali jsme vůbec schopni výzkum uskutečnit. Kvantitativní 

paradigma se vyznačuje používáním pevně daných postupů zkoumání, především 

dotazníkového šetření, kdy výsledkem jsou konkrétní čísla, grafy, tabulky, procenta aj. 

Zkoumá frekvenci výskytu jednotlivých proměnných nebo jejich kategorií, vědecké 

poznatky jsou vysoce reliabilní, tedy opakovatelné a velmi přesné. Naproti tomu 

nevýhodou kvantitativního výzkumu může být fakt, že jej sice používáme pro popis 

různých mediálních krajin, ale pro popis lidské společnosti se už vzdaluje se od pravdy 

a kvantifikace zde není využitelná, tato metodologie je pak méně validní (= přesná), což 

je nevýhodou, neboť společnost je různorodá. Kvalitativní metoda si už nepokládá 

otázku „kolik“, ale „jak“. Když nemůžeme lidskou společnost zkoumat čísly, musíme 

zvolit postupy, které jejímu průzkumu odpovídají. Výhodou je možnost hloubkového 

průzkumu, například v případě neočekávaných informací, sběr dat je otevřený 

a poznatky zkoumání jsou v interakci s předmětem zkoumání. To zároveň ale znamená, 

že čím více klade tato metoda důraz na validitu, tím méně je reliabilní, 

a problematickým také může být subjektivizace problému. Navíc je schopna zkoumat 

menší vzorek a menší počet případů.
155
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 Jak kvantitativní, tak i kvalitativní metody mají svá pro a proti. Velmi často se tak 

využívá jejich kombinace. Kvantitativní metoda si nejprve volí postup a poté zkoumá, 

u kvalitativní je tomu opačně.
156

 

4.2.2 Zvolená metoda 

V obou„případech se jedná o případovou studii, která kombinuje kvantitativní 

a kvalitativní prvky. Většinu proměnných lze kvantifikovat a analýzu provést 

kvantitativní metodou, pomocí které si vymezíme reprezentativní vzorek sdělení, 

pojmenujeme jeho části a tyto dále kvantifikujeme. Avšak vzhledem k faktu, 

že problém objektivity médií není zcela přesně ohraničen, využijeme metodu 

„poloumělecké“ kvalitativní analýzy. Existuje nepřeberné množství metod, kterými 

můžeme realizovat kvalitativní analýzu.  

Zvolená metoda má charakterizovat a srovnat výstup obou médií. Na následujících 

stránkách se budeme zabývat mediálním obsahem z pohledu sémiotické analýzy 

a analýzy objektivity. Zdrojem„dat pro analýzu byly přepisy zpravodajských reportáží, 

přičemž tyto jsou získány z archivu společnosti NEWTON Media
157

 a nejsou dále 

zpracovány, tedy práce vychází z transkriptů bez jakýchkoliv dalších úprav, nejsou 

opravovány překlepy ani odchylky od pravopisné normy současné“češtiny.  

Výsledky analýzy nevynesou statistická data jako v případě využití metody 

kvantitativní. Přirozeně se jedná o případovou studii a vzhledem k její výjimečnosti ji 

nelze pojmout jako abstraktní modelovou situaci, proto závěry analýzy nelze aplikovat 

na širší“soubor. 

4.2.3 Vymezení sledovaného souboru 

Cílem analýzy je podat kvalitativní rozbor jazyka vybrané kauzy, a to jednak 

z Událostí České televize a jednak Televizních novin Televize Nova. To z toho důvodu, 

že nelze pro naše účely zkoumat veškeré pořady událostí se zabývající. 

Událostí, kterou se budeme zabývat, bude kauza Břeclav, tedy případ zbitého 

chlapce třemi Romy. Incident se stal v neděli 15. dubna 2012 v Břeclavi a média o něm 
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informovala hned následující den. Protože měla kauza zajímavý vývoj, nastíníme 

i pozadí celé kauzy a rozuzlení. 

Televize Nova se ve svých zpravodajských relacích kauzou zabývala důkladně. 

Analyzovány budou reportáže hlavní zpravodajské relace v 19:30.  

Česká televize co do četnosti zpráv o zmíněném útoku nebyla tolik aktivní. Událostí 

se zabývala zejména regionální televize v Brně v pořadu Události v regionech, hlavně 

díky geografické blízkosti. Sledovaným souborem však také bude hlavní zpravodajská 

relace, tedy Události ČT v 19:00. 

4.2.4 Souvislosti a mediální obraz kauzy Břeclav a časové zařazení 

Média se řídí společenskou poptávkou a přizpůsobují svou agendu-setting a formu 

sdělení tak, aby byla přitažlivá pro publikum. S nástupem nových technologií a s ní 

zrychlující se informatizací se média předhánějí v čase, kdo vydá zprávu jako první, 

na což tvrdě doplácí objektivita a ověřování informací. A tak se stalo, že se v loňském 

roce za hezkého dubnového dne patnáctiletý Petr předváděl gymnastické cviky, svým 

zaviněním spadl a těžce se zranil. Vymyslel si, že ho napadli Romové. Periodika 

na Romech nenechala nit suchou, a to i přes to, že tím mezi lidmi zvětšovala nenávist 

vůči této menšině. Mainstreamová média mají silný vliv na diváka a romská 

problematika je v naší zemi stále kontroverzním tématem, který vždy vyvolá silné ovace 

veřejnosti, podmíněné bouřlivou mediální odezvou. 

16. dubna 2012: Trojice mužů napadla 15letého chlapce z Břeclavi 

Z médií se ozývá špatná zpráva: mladíka v Břeclavi zbili tři muži jen proto, že jim 

nedal cigaretu. Skončil s vážnějšími zraněními v nemocnici. Řada periodik uvádí, že šlo 

o muže snědší pleti, popř. romského původu. 

17. dubna 2012: Pohoršení lidé vyzývají k demonstraci 

Na sociálních sítích to vře, na neděli 22. dubna lidé plánují protestní akci za zbitého 

Petra. Titulky už hojně obsahují označení „Romové“ nebo (v případě bulváru) „Cikáni“. 

18. dubna 2012: Pochod organizuje odnož DSSS 

Objevuje se informace, že demonstraci za napadeného chlapce připravuje radikální 

hnutí Dělnická mládež. 

 



22. dubna 2012: V Břeclavi pochodovalo dva tisíce lidí 

V centru Břeclavi se sešlo dva tisíce lidí na podporu Petra. Demonstrace se obešla 

bez incidentů. Na akci dorazila i matka napadeného. Mezitím se zdravotní stav 

napadeného zlepšuje. 

24. – 29. dubna 2012: Další případy napadení; chystá se pochod Romů 

Média se za vším snaží „vidět“ Romy, a tak vytahují různé případy, které s nimi 

spojí, aby to potom mohla vyvrátit. Objevuje se také informace, že Romové chystají 

pochod, ta se ale posléze ukáže jako výmysl malého kluka. Téma břeclavské kauzy je 

stále rozšiřováno, dokonce i o informace typu „co obnáší život s transplantovanou 

ledvinou“ (TV Nova). 

3. května 2012: Chlapce propustili z nemocnice 

Petr opustil nemocnici, jeho matka a bratr mu chtějí darovat ledvinu. 

11. – 12. května 2012: Petr změnil výpověď, za napadením stála marihuana 

Podle zdrojů některých médií napadený chlapec prodával drogy, takže jednou 

z vyšetřovacích verzí policie je i možnost, že ho zbil nespokojený kupec. Média to 

prezentují tak, že Petr změnil svou výpověď. On i jeho matka to však odmítají. 

13. května 2012: Napětí v Břeclavi roste, město svolalo krizový štáb 

Starosta Břeclavi svolal krizový štáb, protože po vydání informace, že Petr byl 

napaden kvůli drogám, se lidé opět začali bouřit. Štáb zřídil bezpečnostní tým, který 

celou situaci bude monitorovat. 

20. května 2012: Michal David věnoval Petrově rodině 100 tisíc korun 

Slavný zpěvák chtěl chlapci pomoct vyrovnat se s tím, co se mu stalo, bez ohledu 

na to, jestli ho napadli Romové, nebo někdo jiný. Petrova matka se nechala slyšet, že 

z těch peněz založí nadační fond pro podporu obětí násilí. 

23. května 2012: Vyšlo najevo, že Petr se zranil sám a celé napadení si vymyslel 

Patnáctiletý Petr při výslechu na detektoru lži přiznal, že si svá zranění způsobil, 

když se předváděl na balkóně před kamarády a spadl o patro níž. Titulky hlásají, že lhal, 

Břeclavané jsou pohoršení, Michal David si peníze nechal vrátit zpátky. 

 



24. – 27. května 2012: Petrova matka se veřejně omluvila, jeho lež bude řešit 

soud 

Matka Petra se veřejně omluvila s tím, že ji to mrzí hlavně kvůli romské menšině. 

Státní zastupitelství řeší, jestli se dopustil trestného činu. 

Později 

Petr byl obviněn za křivé svědectví. Soud jeho případ podmínečně odložil a uložil 

mu veřejně prospěšné práce. Romové proti němu žalobu nepodali. 

4.3 Aplikačně-ověřovací analýza 

Smyslem analýzy vybraných zpravodajských reportáží je odhalit možnou 

dezinformaci vůči události či potenciální porušení pravidel objektivity.  

Předmětem zájmu metodologického výzkumu je jazyk, v tomto případě jazyk 

diskursu televizního zpravodajství. Cílem této části práce je uvedená tvrzení prokázat 

také v rovině empirické, na konkrétním materiálu z prostředí televizního zpravodajství. 

4.3.1 Sémiotická analýza a analýza objektivity  

Zcela obecně: sémiotika je nauka o znacích, která nám poslouží ke zkoumání 

obsahu mediálních sdělení, a předmětem sémiotické analýzy je především odkrývání 

významů mediovaných sdělení. Nezabývá se tedy jen explicitním zpracováním jako jiné 

analýzy, nýbrž zpracováním na rovině symbolické. Vychází z předpokladu, 

že informace je založena na znaku, který představuje fotografii, slovo nebo i grafiku.
158

 

Analýza objektivity je aplikovatelná jen u některých žánrů a jen na některá témata, 

používá se pro výzkum faktických žánrů jako je zpravodajství, publicistika nebo 

diskusní pořady. Objektivita je jedním z normativních požadavků na obsah, spolu s ní 

i faktor nestrannosti a vyváženosti. Jestliže se však vědecká obec těžko shodne na tom 

konkrétním vyjádření objektivity, pak se zkoumá jen velmi obtížně a vždy je u této 

analýzy patrný subjektivní dojem. Jen zřídka máme možnost pozorovat událost a pak 

své pozorování porovnat s mediálním zpracováním. Častěji objektivitu zkoumáme 

na základě výzkumů mediálních obsahů. Při výzkumu analyzovaného souboru 
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se zaměříme na fakticitu, pod kterou spadá pravdivost výpovědi a relevance uvedených 

informací, a na nestrannost, která vypovídá i o vyváženosti a neutralitě zpravodajství.
159

 

Časové zasazení zkoumaného souboru je od chvíle, kdy média o události 

informovala, tedy od 16. dubna 2012, do 31. května 2012. Analyzovány budou všechny 

zprávy, které obsahují v titulku či obsahu klíčový výraz „Břeclav“ v souvislosti 

s případem, přičemž nebyl brán ohled na jeho gramatické mutace a také nebyly brány 

v potaz mutace zpravodajský relací obou televizí.  

Při analýze bylo zváženo pořadí příspěvku v rámci relace, tedy kam se editor 

rozhodl reportáž zařadit, a pak také jeho stopáž, neboť čas je v televizích tou nejcennější 

komoditou, za jehož pozadím stojí relevance zprávy.  

4.3.2 Postavení kauzy Břeclav ve zpravodajské agendě Událostí 

Prostřednictvím výše zmíněné rešerše bylo vybráno celkem devět příspěvků: 

Tab. 1 Rámcový přehled reportáží o případu Břeclav v Událostech 

Události 

č. Datum Titul 
Pořadí 
zprávy 

Čas v pořadu Stopáž 

1 18. 4. 2012 Extremisté chtějí pochodovat Břeclaví 4 10:52 - 13:10 2,58 

2 20. 4. 2012 Nedělní pochod Břeclaví 8 13:54 - 16,07 2,53 

3 20. 4. 2012 Dokumentaristé redaktory 24 44:40 - 46:40 2,00 

4 22. 4. 2012 Demonstrace v Břeclavi 2 6:51 - 13:38 6,87 

5 28. 4. 2012 Napětí na Slovensku 12 18:01 - 20:08 2,07 

6 11. 5. 2012 Přepadený mladík z Břeclavi změnil výpověď 11 23:49 - 24:06 0,57 

7 13. 5. 2012 Napadení břeclavského chlapce 16 35:04 - 37:41 2,01 

8 23. 5. 2012 Případ zbitého chlapce v Břeclavi pokračuje 12 23:24 - 24:49 1,25 

9 24. 5. 2012 Matka se omluvila za lži svého syna 10 12:27 - 16:08 3,81 

V časovém rozpětí analyzovaného souboru odvysílala Česká televize celkem 

jedenačtyřicet příspěvků. Nejvíce se události věnovala regionální mutace Událostí 

v Brně. Hlavní zpravodajská relace se spíše nežli samotné události jako takové, tedy že 

tři útočníci zbili patnáctiletého chlapce, věnovala náladě ve společnosti a chystané 

demonstraci. Bezprostředně po události, tedy 16. a 17. dubna, vyšel příspěvek 

v regionálních Událostech. V hlavní zpravodajské relaci až 18. dubna. A to ve spojení 

s demonstrací: Extremisté chtějí pochodovat Břeclaví. Příspěvek byl zařazen mezi 
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první, dostal čtvrtou pozici a dvou a půl minutovou stopáž. Moderátorka informuje, 

že se v Břeclavi sešli zastupitelé, aby probrali pochod, na který se chystá na dva tisíce 

lidí. Pouze dodala, že se jedná o reakci na nedávný incident. Redaktorka poskytuje 

zprávu z jednání, předává slovo kolegovi: Posílené hlídky strážníků i státní policie. 

Důkaz, že v Břeclavi roste napětí. Impulsem se stala událost z nedělního večera. 

V těchto místech nedaleko centra oslovili 15letého Petra Zhyvachivského tři muži, chtěli 

po něm cigaretu. Odmítl. A skončil v nemocnici s natrženými játry a vyoperovanou 

ledvinou. Po pachatelích policie pátrá. Slovo dostává matka chlapce, obyvatelé 

Břeclavi i Romové: Dávno by jich policajti chytli, kdyby to byli naši lidé, jenomže jich 

nechytli a toto to jsou cizí lidé, protože chodí i z Německa drogovat. Redaktor 

upozorňuje, že incident je dosud nejasný. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva 

upozorňuje, že je třeba mírnit protiromskou náladu. Na závěr redaktor komentuje výrok 

policie coby autority: Dopadnout trojici výtržníků do konce týdne. Podle policie zřejmě 

jediná cesta, jak vyhrocenou situaci v Břeclavi alespoň částečně uklidnit. Reportáž 

nenabývá žádných hodnotících prvků ani sugestivních a expresivních vyjádření.  

Nedělní pochod Břeclaví, příspěvek z 20. dubna. Reportáž v podobném duchu jako 

předcházející, v úvodu moderátor představuje důvody, jaké vedou občany Břeclavi 

k pochodu. Zopakuje již řečené a předává slovo redaktorce: Břeclav bude v neděli 

asi nejstřeženějším městem republiky. Na protestující bude dohlížet podle neoficiálních 

informací asi 400 policistů. Předává slovo kolegovi a ten dává prostor zástupci Romů, 

který pomáhá strážníkům v lokalitách obývaných Romy: Ta komunita romská si přeje 

už, aby co nejdříve byli dopadeni pachatelé a byli potrestáni. I další obyvatelé komunity 

dostávají slovo. Starosta města představuje důvody, proč pochod město nezakázalo. 

Závěrem další Rom tvrdí, že se skupina kolem jeho osoby snaží pachatele vypátrat 

na vlastní pěst. Příspěvek byl osmým v pořadí a jeho stopáž trvala téměř tři minuty. 

Ke slovu se dostali zástupci města, lidé od policie a Romové. 

Ještě týž den, resp. v též relaci byl zařazen na 24. místě malý experiment editorů. 

Dokumentaristé redaktory, dvouminutový příspěvek, který dal nahlédnout na kauzu 

pohledem dokumentaristů, kteří si oblékli kabát redaktorů, kteří přinášejí každodenní 

informace, rychle a pod stresem. Dokumentarista: Mě by vlastně zajímalo, ty lidi, který 

z tý mediální události si vyrobili todlens to, a natočit vlastně ideálně s nima tu, tu 

interpretaci, proč to vlastně jako chtějí dělat. K tomuto příspěvku není co dodat. 



O dva dny později, hned po prvním příspěvku, přichází na řadu reportáž 

Demonstrace v Břeclavi. Této byl věnován nezvykle dlouhý čas, téměř sedm minut. 

Moderátor hned v úvodu bez dlouhých proslovů sděluje fakta týkající se demonstrace. 

Redaktor ujišťuje, že se obešla bez násilností či jiných konfliktů. Také podává faktické 

údaje o průběhu demonstrace. Další redaktor se přidává: Bojově naladěni do Břeclavi 

přijíždějí hlavně pravicoví radikálové…; V otázce viny napadení mladého chlapce mají 

téměř všichni jasno. Účastníci pochodu: Museli byste s těma cigánama tady žít a určitě 

byste to viděli stejnýma očima, jako my…; Kdyby mě zbil, nebo tady toho kluka, zbila 

nějaká bílá rodina, nikdo si toho ani nevšimne. Starosta žádá občany, aby problém 

nechali vyřešit policii. Redaktoři předávají slovo do studia. Živě promluvili starosta 

Břeclavi a vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Starosta odpovídal na dotaz, proč 

pochod město nezakázalo. Poté moderátor cituje slova zmocněnkyně a doplňuje je 

otázkou, jak se tedy lidé mají chovat, když mají s Romy špatné zkušenosti. Na situaci je 

nahlíženo očima odborníků. Moderátor se ještě zostra doptává starosty: vám nevadí, že 

stovky obyvatel vašeho města, kteří nepochybně mají důvod k naštvání, se vlastně tím 

dneškem jakoby přidávají k extremistům? To je něco, co podporujete, pane starosto? 

Na samý závěr příspěvku reportérka zpovídá asistenta prevence kriminality, zároveň 

zástupce Romů: Máte podezření, kdo by mohl stát za útokem na patnáctiletého Petra? 

Asistent: Nemám žádné podezření. Kdybych to věděl, tak bych to samozřejmě nahlásil 

Policii České republiky. Jeho výpovědí reportáž končí.  

28. dubna roste Napětí na Slovensku. Reportáž je na dvanácté pozici a má něco 

přes dvě minuty. Moderátorka uvádí událost a dává ji do souvislosti se scénářem 

v Břeclavi. Obsahem jsou tedy nepokoje Romů. 

11. května: Přepadený mladík z Břeclavi změnil výpověď. Příspěvek přichází 

na řadu až jako jedenáctý a jeho necelá minuta pouze zveřejňuje informaci, že kauza 

nabírá ve vývoji jiný směr a oběť změnila výpověď. A sice, že chlapce nepřepadli tři 

útočníci, ale jen jeden. Spolu s tímto přichází informace, že v přepadení hrála roli 

prodaná marihuana. Adresáti se dovídají, že jde o neoficiální informace, a tyto také 

mluví o dalších nesrovnalostech. Z hlediska objektivity poznámka na místě. 

O dva dny později Události opět připomínají Břeclavskou kauzu. Reportáži 

o Napadení břeclavského chlapce je přiřazeno 16. místo a dvě minuty k dobru. 

Moderátorka reportáž uvádí se slovy, že v noci v Břeclavi jednal krizový štáb 

o údajném útoku na patnáctiletého chlapce. Šéf břeclavské policie vypovídá, že policie 



nebude komentovat každou spekulaci. Mluvčí městského úřadu potvrzuje, že ani město 

nemá výsledky policejního šetření. Redaktorka dodává, že se objevila řada 

nesrovnalostí: Stále není jasné, kolik bylo útočníků…; jestli Petra opravdu napadli 

Romové…; jestli je teď spor o drogy, které mohl napadený prodávat. Konečně se ke 

slovu dostává Petr: Drogy neprodávám, samozřejmě. Dále redaktorka otevírá spekulaci, 

že teprve patnáctiletý Petr měl problémy s alkoholem. Oslovený Rom přiznává, že by 

Romové chtěli rozuzlení situace od policie. Poté redaktorka připomíná, že Břeclav není 

jediným městem, kde se situace vyhrotila po údajných útocích romských násilníků. Jak 

se ale ukázalo třeba v případech napadené liberecké dívky nebo pobodaného muže v 

České Lípě, oběti si útok vymyslely. Nakonec je oslovena ještě právnička: Dochází 

k selhávání celé společnosti, od politických přes akademické elity…, a zmocněnkyně pro 

lidská práva: Hlavně, že se na tom přiživují extremisté. A to je velmi nebezpečné. 

Reportáž uzavírá redaktorka s lehkou intertextualitou: Často kritizovaná vládní 

zmocněnkyně vyzve břeclavskou policii, aby vyšetřovací verzi o napadení kvůli drogám 

co nejdříve potvrdila nebo vyloučila. 

Případ zbitého chlapce v Břeclavi pokračuje 23. května. Minutový příspěvek, 

s dvanáctým místem ve večerní relaci. Moderátorka jde k věci: Chlapec, který měl být 

údajně v dubnu v Břeclavi napadený, a měla ho zbít surově trojice útočníků, si všechno 

vymyslel. Policii přiznal, že si zranění způsobil sám. Vyšlo to najevo po ověření jeho 

výpovědi na detektoru lži. Předává slovo redaktorovi, který dodává, jak si mladík 

zranění přivodil, a doplňuje, že všichni čtyři si pak ze strachu z reakce jeho matky 

vymysleli napadení a tato verze se jim dařila držet při všech výsleších až do dnešního 

dopoledne. Na konci kratičké reportáže hovoří šéf vyšetřovacího týmu. Chlapec, jeho 

matka ani nikdo z obyvatel Břeclavi nedostali prostor ke komentáři.  

Posledním příspěvkem sledovaného souboru je ten z 24. května: Matka 

se omluvila za lži svého syna. Desáté místo, necelá čtyřminutová stopáž. Romové se 

dočkali omluvy za křivé obvinění…; matka požádala o odpuštění…; Redaktorka 

upozorňuje na napjatou situaci a s osobním hodnocením dodává, že matka chlapce 

vystoupila ve velmi špatném psychickém stavu. Její omluva je v reportáži prezentována 

přímo. Redaktor dále na omluvu reaguje s tím, že Romům omluva stačit nebude. A tady 

se dostávají ke slovu sami Romové, kteří chtějí říci, jak moc se jich situace dotkla. 

Zástupkyně Rady Romů dodává: Učiníme patřičné právní kroky, aby byla sjednána 

nějaká náprava. Živě ve studiu hovoří i starosta Břeclavi. Druhá otázka, lehce ironická: 



Radnice už v minulosti slibovala řadu bezpečnostních opatření. Jaká konkrétně 

a myslíte, že budete mít na ně v městské kase peníze? Starosta se hájí.  

4.3.3 Dílčí závěr analýzy agendy Událostí 

V žádném z devíti příspěvků hlavní relace Událostí nebyly shledány dezinformace 

ani neobjektivní postupy reportérů. Většina příspěvků byla zařazena do první poloviny 

Událostí, jejich délka se až na příspěvek o demonstraci pohybovala okolo dvou minut.  

Co do sémiotické analýzy, reportáže Událostí v souvislosti s kauzou Břeclav 

informovaly bez většího nádechu hodnocení, bez velkých sugestivních vyjádření, 

expresivně zabarvených slov, bez emocí. Reportéři nekladli řečnické otázky, nedošlo 

k dezinformaci ani viditelné persvazi. Adresátovi bylo připomínáno, že se jedná 

o „nepotvrzené informace“. Česká televize se nezaměřila na osobu Petra jako oběť, ani 

po jeho poslední výpovědi jako na osobu lháře. Nehodnotila jeho chování ani jednání 

matky.  

Za celé sledované období dala redakce slovo všem zúčastněným, avšak chlapci jen 

v jednom z příspěvků. Na kameru hovořila jeho matka, starosta, občané obou táborů 

i odborníci od policie, advokátka a zmocněnkyně pro lidská práva. Výpovědi 

rozhořčených Romů byly prakticky ve všech reportážích, byl tedy zveřejněn názor obou 

protistran, což je stěžejním prvkem objektivity. 

Informace byly ověřovány u policie, a pokud tyto byly nepodložené, adresát byl 

o této skutečnosti informován. Reportáže zřetelně oddělovaly fakta od názoru. 

Ve zkoumaném souboru nebyly shledány žádné prohřešky ani rozpory s kodexem 

novináře. Česká televize v žádném případě nikomu nestranila. 

  



4.3.4 Postavení kauzy Břeclav ve zpravodajské agendě Televizních 

novin 

Prostřednictvím rešerše bylo vybráno celkem čtrnáct příspěvků: 

Tab. 2 Rámcový přehled reportáží o případu Břeclav v Televizních novinách 

Televizní noviny 

č. Datum Titul 
Pořadí 
zprávy 

Čas v pořadu 
Stopáž 
(minut) 

1 16. 4. 2012 
Brutální útok na patnáctiletého chlapce 
vyšetřuje policie v Břeclavi 

2 04:51 - 08:23 3,72 

2 17. 4. 2012 
Obyvatelé Břeclavi chtějí demonstrovat kvůli 
násilníkům, kteří napadli patnáctiletého chlapce 

1 00:47 - 05:20 4,73 

3 18. 4. 2012 Do Břeclavi se chystají extremisté 4 09:49 - 13:10 3,61 

4 19. 4. 2012 
Zdravotní stav patnáctiletého chlapce z Břeclavi 
se zlepšuje 

10 24:07 - 26:01 1,94 

5 20. 4. 2012 
Břeclav se připravuje na pochod pravicových 
radikálů i občanů města 

4 08:37 - 10:15 1,78 

6 21. 4. 2012 Jednání s Romy ztroskotala 11 21:07 - 23:42 2,35 

7 22. 4. 2012 V Břeclavi demonstrovaly dva tisíce lidí 3 06:59 - 10:18 3,59 

8 23. 4. 2012 
Příbuzní zbitého chlapce z Břeclavi jsou 
připraveni darovat mu ledvinu 

10 20:29 - 21:48 1,19 

9 3. 5. 2012 
Zmláceného Petra z Břeclavi propustili z 
nemocnice 

3 06:44 - 08:45 2,01 

10 11. 5. 2012 Stála za napadením Petra z Břeclavi marihuana? 4 14:03 - 15:50 1,47 

11 23. 5. 2012 Břeclav: zraněný chlapec lhal 1 00:45 - 06:14 5,69 

12 24. 5. 2012 Břeclav: matka se omluvila 5 12:46 - 17:24 4,78 

13 25. 5. 2012 Zpověď chlapce z Břeclavi 1 00:48 - 04:00 3,52 

14 26. 5. 2012 Bude mít lež právní důsledky? 2 05:27 - 08:46 3,19 

Od počátku kauzy až do konce května televize Nova odvysílala šestatřicet 

příspěvků týkajících se břeclavské kauzy, počítáme-li i zpravodajské mutace ranních, 

odpoledních a nočních Televizních novin a tři příspěvky v publicistickém pořadu 

Střepiny. První z příspěvků, z 16. dubna, nesl název Brutální útok na patnáctiletého 

chlapce vyšetřuje policie v Břeclavi. Reportáž byla odvysílána hned jako druhá a její 

stopáž čítala přibližně 3,72 minuty. Moderátor případ uvedl dramaticky, krátkými 

úsečnými větami, v nichž se objevují intenzifikátory významu sdělení jako například 

brutální útok; tři násilníci zbili; chlapci během pár minut tragicky změnili život, ale také 

prvky hodnotící: a to vše kvůli jedné cigaretě. Slovo v reportáži dostává napadený 

chlapec i jeho matka, mluvčí policie ČR, která potvrdila, že by se mělo jednat o tři 

pachatele snědší pleti. Reportér hovoří o incidentu tak, jak jej vypověděl chlapec, 

vykreslil celou situaci a také upřesňuje místo dění otázkou, jak je možné, že se incident 

stal na rušném místě za bílého dne, a opět hodnotí: vadilo jim jen to, že u sebe neměl 



cigaretu. Chlapec pravděpodobně přijde o ledvinu, jen těžko skrýval slzy. Na závěr 

reportáže se dovídáme, jaké je to žít s jednou ledvinou a reportér také potvrzuje, že 

atmosféra v Břeclavi začíná houstnout… pokud nebudou pachatelé hodně rychle 

dopadeni a potrestáni, tak Břeclav čekají hodně rušné časy, čímž přímo přetlumočil 

protiromskou náladu, která v Břeclavi panuje, a dodává: nejedná se totiž o první 

podobné napadení. 

Reportáž, byť s šokujícím obsahem, byla podána lehce dramaticky, což vyplývá 

ze sugestivního vyjadřování. Je zřejmé, že reportér vychází z prvotní informace 

z výpovědi chlapce. Tuto televize jak tlumočila, ale nechala jej i vypovídat. Z vyjádření 

policie nevyplývá zdroj informace: Můžeme potvrdit, že… toto tedy může být chápáno 

jako policejní zjištění. 

17. dubna: Obyvatelé Břeclavi chtějí demonstrovat kvůli násilníkům, kteří 

napadli patnáctiletého chlapce. Brutální napadení vyděsilo celé město. Událost se 

stala hlavním tématem dne a byla odvysílána jako první se zhruba čtyř a půl minutovou 

stopáží. Moderátoři uvedli diváky do příběhu, konstatovali řečené již předchozí den 

a přidali informaci novou – o chystané demonstraci proti násilí místními obyvateli. 

V reportáži proběhla anketa se silně emocionálním nádechem: Katastrofa…; je to 

hrozné…; to je konec…; je to hrůza. Redaktor dodává, že čin je odsouzen i lidmi 

z jejich tábora, což působí metaforicky persvazivně. Ředitel jihomoravské policie 

ujišťuje o zvýšení počtu hlídek ve městě, aby se občané cítili v bezpečí. Ke slovu se 

dostává i starosta města, který nabádá občany, aby nechali spravedlnost v rukou 

pověřených orgánů. Po reportáži dostal prostor v živém vstupu, kde zodpověděl na dvě 

otázky ohledně policie a chystané demonstraci.  

Následující příspěvek ze dne 18. dubna se dostal na řadu až jako čtvrtý, se stopáží 

téměř čtyř minut a titulkem Do Břeclavi se chystají extremisté. Tedy stále ještě na 

prvních příčkách a se stále značným prostorem. Reportáž doplnil živý vstup moderátorů 

s redaktorem z místa demonstrace. Redaktor informuje, že se vyplnil nejhorší možný 

scénář a Břeclaví se protáhne již druhá demonstrace. Dále informuje o schůzi hejtmana 

kraje, starosty a policejního ředitele, ptá se kolemjdoucích, zda se pochodu zúčastní… 

jasný, budeme protestovat proti cigánům, ať je všechny zavřou. Romové neskrývají 

obavy a chtějí pro rodinu uspořádat sbírku. I hudebník Michal David chce věnovat 

Petrovi výtěžek z koncertu. Policie stále nezná pachatele. 



19. dubna: Zdravotní stav patnáctiletého chlapce z Břeclavi se zlepšuje. 

Příspěvek je v relaci umístěn až na desátém místě, tedy asi v polovině, což vypovídá 

o již ne zcela zajímavé reportáži. Stopáž také byla standardní, necelé dvě minuty. 

Moderátoři ilustrují případ, bylo zopakováno již řečené, s poznámkou, že Petrovi se daří 

lépe a poděkoval i za dary jemu určené.  

20. dubna se Břeclav připravuje na pochod pravicových radikálů i občanů 

města. Čtvrté místo v relaci, necelé dvě minuty. Moderátorka jde k věci, hovoří 

o pohotovosti v Břeclavi. Reportér vypovídá, proč se městu nepodařilo demonstraci 

zastavit, aluzivně hovoří o zákazu jako o jen silných slovech. Podle jeho slov také 

Romové chtějí útočníky dopadnout, aby zklidnili emoce ve městě.  

Na jedenácté pozici se umístila dvou a půl minutová reportáž z 21. dubna: Jednání 

s Romy ztroskotala. Redaktor hlásí, že poklidné setkání se během několika minut 

změnilo v divokou hádku a policie je bezdůvodně šikanuje. V příspěvku se objevila 

vypípaná silná slova zúčastněných, rozezlené jsou obě strany. Slovo dostala matka 

chlapce, která děkuje za podporu pochodem. 

Den na to se po dvou úvodních reportážích umístil příspěvek o demonstraci, 

V Břeclavi demonstrovaly dva tisíce lidí. Téměř čtyřminutový příspěvek běžným 

způsobem informoval o akci, snad jen kontakt s adresátem slovy - takové zástupy nebyly 

v ulicích ani během sametové revoluce - vyzněl lehce persvazivně. 

23. dubna: Příbuzní zbitého chlapce z Břeclavi jsou připraveni darovat mu 

ledvinu. Informace dosáhla desátého místa a dvou minut k tomu. Reportáž připomněla 

souvislosti a přidala informaci o nabídnutí ledviny. Stejně jako v předchozích 

reportážích hovoří chlapec o tom, že si nesplní sen být boxerem. 

3. května Zmláceného Petra z Břeclavi propustili z nemocnice. Třetí místo, 

2,5 minuty. Za to strhující úvod moderátora: Břeclavský hrdina, patnáctiletý Petr, 

kterého před časem v centru města napadli 3 útočníci kvůli jedné jediné cigaretě, je z 

nemocnice doma. Chlapec přišel o ledvinu. Bezdůvodný útok vyvolal velkou vlnu lidské 

pomoci. V nemocnici si ho vyzvedla jeho maminka a my jsme mohli být u toho. Pozitivní 

sugestivita a emocionalita. Emfatické zvolání redaktora: Ty brďo, kolik máš stehů? 

Závěr patří společenské náladě ve městě. Celkově první pozitivní zpráva. 

11. května začínají média spekulovat. Stála za napadením Petra z Břeclavi 

marihuana? Čtvrté místo v relaci, standardní dvě minuty. TV Nova se odkazuje na 



iDnes.cz, která informuje o změně výpovědi chlapce, který tvrdí, že ho útočníci napadli 

za prodej nekvalitní marihuany. Sám Petr podle moderátora toto odmítá a je přesvědčen, 

že někdo vypustil velkou mediální kachnu, alespoň mně přišlo, že v tuto chvíli se tím 

velmi dobře baví, informuje autor s osobním zaujetím. 

Po„měsíci a půl kauza nabírá nečekaný spád a dochází k překvapivému 

vyvrcholení, a sice že Petr si napadení vymyslel a zranění si způsobil sám. 23. května 

Nova nabízí téměř šestiminutovou reportáž s prvním místem v relaci s titulkem 

Břeclav: zraněný chlapec lhal. Expresivitě dodávají slova moderátorky s nádechem 

patosu: A začneme neskutečnou lží…; lidé mu věřili každé slovo…; vše si vymyslel. 

Reportáž opakuje výpovědi chlapce z nemocničního lůžka i jeho matky. Po tomto 

připomíná redaktorka příběh. Hovoří s vyšetřovatelem, ptá se, proč mladík lhal. Ozývá 

se další redaktor a předává slovo Michalu“Davidovi.  

V příspěvku ze dne následujícího se objevila omluva: Břeclav: matka se omluvila. 

Páté místo, pětiminutová reportáž. Moderátorka: chlapcova lež poznamenala celé 

město. Matka se omlouvá. Redaktorka informuje o dění ve městě. Slovo dostává i 

starosta. Následuje reportáž kolegyně: Žádný brutální útok Romů, ale hloupá zábava 

kluků, která se nevydařila. Víc než měsíc žil celý národ v jedné velké lži. Ke slovu se 

dostávají občané. Michal David jako zástupce hodnotící autority nezávidí Petrovi ani 

jeho mamince. Redaktorka dodává, že podle odborníků celá záležitost ale jen odrazila 

žalostný stav naší společnosti. Opět hodnotící pojmenování na základě výroku autority. 

Zpověď chlapce z Břeclavi ze dne 25. května má čtyřminutovou stopáž s prvním 

místem v relaci. Moderátorka láká na rozhovor, start reportáže začíná přímou výpovědí 

chlapce, proč si útok vymyslel. Prostor dostala i Petrova matka. Moderátor se ptá 

reportérky na pocit z obou hlavních postav, redaktorka podává subjektivní vyjádření: 

bylo vidět, že nic neskrývají a prožívají obrovský stres…; život připravil spoustu 

nástrah…; přišla další rána. Moderátor se ptá, proč se chlapec bál přiznat pravdu: Petr, 

tak jak na mě během rozhovoru působil, zřejmě nemá nic konkrétně proti Romům, jen to 

bylo první, co ho napadlo…;  lež o přepadení přišla vhodnější…; probděl několik nocí, 

se svěřil, že ho to trápení moc trápilo…; vzhledem k tomu, že na patnáctiletého kluka 

byl měsíc ve stresu a lži, tak trošku moc. Reportáž nebyla útočná, jako předchozí, 

subjektivní pohled redaktorky je v pořádku. 



Bude mít lež právní důsledky?„Stopáž přes tři minuty, druhé místo v relaci, 26. 

dubna. Moderátor a redaktorka uvádí reportáž expresivním sdělením: rozbouřené 

emoce; rodina se sice omluvila, ale; prožívají zřejmě nejhorší období života; zatímco je 

měl národ za hrdiny, Petr bojoval s těžkým svědomím. Výpověď chlapcova svědomí, 

výpověď matky, první zmínka o krytí lži Petrovými kamarády. Ke slovu se dostává 

advokát a konečně i Romové. Informace, že se případem zabývá státní zastupitelství 

v Břeclavi. Redaktorka reportáž uzavírá slovy: Romové prahnou po trestu…; není jisté, 

zda je nebezpečí zažehnáno. Reportáž dala slovo všem“zúčastněným. 

4.3.5 Dílčí závěr analýzy agendy Televizních novin 

V hlavním„večerním zpravodajském pořadu televize Nova bylo ve sledovaném 

období odvysíláno čtrnáct příspěvků, přičemž převážná většina z nich byla zařazena 

mezi hlavní zprávy dne a dostala tak přední místo v relaci. Televizní noviny o události 

informovaly zpočátku každý den, poté přišlo zhruba měsíční meziobdobí, kdy se občas 

objevila krátká reportáž, zařazená zhruba do poloviny relace. V této době se v médiích 

objevila spekulace, zda za událostí nestála marihuana. Petrův příběh se dostal znova 

do popředí zájmu v souvislosti s jeho propuštěním, kdy se objevila informace, že si Petr 

napadení“vymyslel. Televize se opět události věnovala denně a příspěvky řadila 

na přední místa relace.  

Sledované období lze tematicky pojmout ze dvou pohledů – prvá část bylo období, 

kdy byl chlapec „za hrdinu“ a reportáže byly expresivně podbarveny sugestivními 

vyjádřeními a hodnotícími výrazy na hlavu neznámých útočníků, přičemž tito byli 

považováni za Romy. Druhá vlna reportáží se nesla v duchu „lži, zpochybnění 

a zesměšnění“ Petrovy situace ze strany tvůrců. V prezentaci kauzy tak dochází 

k velkému posunu. Nejprve byl chlapec vyobrazen jako oběť, poté jako hrdina 

a nakonec jako lhář.  

Za celou dobu, než vyšlo najevo, že Petr o napadení lhal, se v reportážích vyjádřilo 

několik osob: Petr, jeho matka, lidé od policie, pohoršení obyvatelé Břeclavi, starosta 

Břeclavi a Michal David. Romové dostali prostor pouze ve dvou reportážích: první 

z nich byla reportáž: Do Břeclavi se chystají extremisté, kde se nechali slyšet, že 

uspořádají pro chlapce sbírku. Druhá reportáž Jednání s Romy ztroskotala, nesla 

pouze emotivní, vulgární a jednoduché názory Romů vykřikujících na jednání, což 



podněcuje příjemce v utvoření si obrazu jejich ne/vzdělanosti, řekneme-li to s negativní 

konotací, tak „hlouposti“.  

Z„pohledu sémiotiky si televize nedokázala odpustit hodnotící výrazy a přívlastky 

s názorovou konotací, přičemž po celou dobu vycházela z nepotvrzené informace, tedy 

jen z výpovědi chlapce. Bohužel na tuto skutečnost v žádném z příspěvků neupozornila. 

Po rozuzlení kauzy přístup k události otočila. Za závažnou chybu lze považovat 

názornost, vysoké užití negativních intenzifikátorů a expresivní zesílení negativity celé 

události. Analýza objektivity nabídla podobné výsledky. Nelze si nevšimnout 

hodnotícího a zaujatého postoje (např. A začneme neskutečnou lží…), působících 

persvazivně. Za největší prohřešek z hlediska objektivity lze označit utváření závěrů 

pouze na základě výpovědi chlapce, bez toho aniž by redaktor připomenul, že je tato 

informace nepotvrzená. Tímto se televize dopustila pochybení v základních principech 

novinářské práce.“ 

Televize„Nova zůstala trnem v oku „druhé strany“, tedy Romům. Televizní noviny 

patří mezi dlouhodobě nejsledovanější pořady, nemusí se řídit závaznými kodexy 

a mohou si dovolit informovat s nádechem bulvarizace. Celá událost vyvolala 

obrovskou bouři reakcí v celé zemi. Není tedy divu, že si ona strana stojící za Romy na 

televizi Nova stěžovala také u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). 

Konkrétně občanské sdružení Konexe zaslalo stížnost, kde na konci uvádí: „Chápeme 

obchodní strategii komerční televize, které se pomocí smyšlených zpráv o romských 

útocích a trestných činech daří uměle zvyšovat svou sledovanost a prodávat pak dráže 

svůj reklamní čas. Chceme Vás však upozornit na vysokou společenskou nebezpečnost 

takového počínání. Kam až podobná mediální kampaň může zajít, nám může přinést 

analýza role německých médií v 30. letech 20. století v sousedním Německu 

na rozpoutání protižidovských pogromů.“
160

 RRTV poté vypracovala obsáhlou zprávu, 

ve které detailně definovala např. roli médií, zpravodajské hodnoty, objektivitu, 

stereotypizaci či politickou korektnost. RRTV upozornila na složitost analýzy 

porušování objektivity, zejména také proto, že TV Nova se nemusí řídit kodexy. Podle 

ní ale sice plnila informační povinnost, nicméně potvrdila, že počínání TV Nova „je 

cílené vyhledávání a zaměření se na informování o negativních událostech, v nichž 

figurují zástupci romského etnika, a zejména pak způsob informování, který má 
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tendenci zevšeobecňovat sklony Romů k trestné činnosti, zneužívání sociálních dávek 

apod.“
161

 V každém případě TV Nova vytvořila svým pojetím reportáží dezinformaci 

o napadení chlapce, vytvořila obraz reality, kterou předkládala“adresátům. 

4.4 Porovnání poznatků analýzy a shrnutí výsledků 

Na základě empirického studia reportáží obou zpravodajských relací byly zjištěny 

skutečně velké odlišnosti. Přístup obou organizací byl rozdílný.  

Pokud začneme s četností příspěvků, dospějeme k výsledku 14:9 pro televizi Nova, 

která události přikládala mnohem větší evaluaci. Pro ni byl příběh tahounem celých 

zpráv. V České televizi se případem zabývala zejména regionální odnož Události 

v regionech Brno. Toto zpravodajství však nebylo předmětem zkoumání. Dále televize 

Nova řadila událost vždy mezi do první poloviny večerní relace, zatímco Česká televize 

průměrně do poloviny relace. To vychází právě i z pojetí události. 

Každá z televizí totiž k příběhu přistupovala jinak. Česká televize informovala 

především o situaci a společenské náladě ve městě a také o chystaných demonstracích. 

Nechala hovořit na kameru všechny zúčastněné: matku a v jednom případě i syna, 

starostu, odborníky i policii. Odborníci i policie měli prostor v živém vstupu 

v rozhovoru s moderátory. Nova se zaměřila převážně na mladíka, nechala jej hovořit 

na kameru a jeho výpověď v každé reportáži opakovala. Dala slovo i jeho matce, která 

se za syna postavila, starostovi, policii, odborníky vynechala a Romové promluvili jen 

ve dvou příspěvcích, ze kterých však bylo patrné spíše jejich rozčilení, věty byly úsečné 

a vytržené z kontextu. Zajímavým aktérem byl Michal David, který uspořádal koncert 

a výtěžek z něj věnoval chlapci. I celebrita však může působit na adresáta persvazivně, 

svým pozitivním gestem mohl v adresátech vzbudit soucit s chlapcem.  

Česká televize od samého počátku měla v události zájem na ilustraci demonstrace, 

redaktoři přinášeli informace, nijak emocionálně zabarvené, podávali čistá fakta, která 

netrpěla subjektivním názorem reportéra. Nova se zaměřila na emocionalitu 

a expresivně vyobrazovala chlapce, jeho neštěstí a nastínila i jeho budoucnost, 

ne boxera, jak by si přál, ale člověka bez ledviny, který už nikdy nebude žít tak, jak žil 

dosud. Také životu bez ledviny se jedna reportáž věnovala. Nejspíš již sepisovala 

                                                           

161
 Tamtéž. 



chlapci scénář do života. Zajímavá byla role chlapce, jak ji Nova vyobrazila. Zpočátku 

byla rolí oběti, záhy byl hrdinou a po přiznání se chlapec stal lhářem. Že ale televize 

opomněla adresátovi sdělit, že celou dobu sledovaného období čerpala jen z jeho 

výpovědi, která nebyla podložena důkazy ani svědectvím, jí nedodalo kuráže se 

divákům za předkládané dezinformace a neobjektivní počínání omluvit.  

Televize Nova nedokázala oddělit informace od fakt. Z tohoto důvodu je při 

posouzení objektivity a kredibility její zpravodajství ne zcela reprezentativní. Na rozdíl 

od Událostí mají Televizní noviny téměř o polovinu větší sledovanost, a tím i v rukou 

moc a možnost působit na adresáta manipulativně. Protože lidé přirozeně tíhnou 

k informovanosti prostřednictvím obrazů, neverbální komunikaci a informaci 

emocionálně podbarvené, Televizní noviny vyhovují více. Využívají srozumitelného 

jazyka a nabízí drama, šťastné i nešťastné závěry. Z pohledu objektivity však 

v konkrétním sledovaném souboru došlo ze strany TV Nova k pochybení, a proto tímto 

kapitolu uzavírám s výsledkem, který ve zpravodajství Televizních novin postrádá 

kredibilitu. Zpravodajství funguje na dezinformaci a senzacechtivosti, v závislosti 

na sledování vlastního cíle, jímž je co možná nejvyšší sledovanost, potažmo zisk. 

Je třeba však připomenout, že se jedná o případovou studii abstraktní modelové situace, 

výsledky analýzy tedy nelze aplikovat na širší soubor. 



5 ZÁVĚR 

Problematika objektivity médií, tedy zprostředkování obrazu světa prostřednictvím 

mediálních organizací, je otázkou visící ve větru diskuzí mnohých odborníků, těch 

na média, sociologů, filozofů, psychologů… a jiných, přičemž tito se obvykle nemohou 

shodnout na konkrétní definici a ani na ohraničení problému. Odborníci si kladou 

otázku, zdali jsou média dobrým sluhou či zlým pánem. Protože však ani oni neznají 

správnou odpověď, tak ani tato diplomová práce nenašla rozuzlení problému 

objektivity. Otázka v úvodu zněla: jak dalece jsou média na českém mediálním trhu 

objektivní? Do jaké míry přinášejí vyvážené zpravodajství? Odpověď na tyto otázky 

přichází až v poslední kapitole, která se věnovala právě oné analýze objektivity.  

Jinými slovy: cílem této diplomové práce bylo zjistit, do jaké míry je vyváženo 

zpravodajství českých televizních stanic. Analyzovány byly Události České televize 

jako zástupce veřejnoprávního média a na straně druhé Televizní noviny televize Nova 

jako zástupce soukromoprávního média. Analyzovaným vzorkem byla kauza Břeclav, 

jak byla médii souhrnně nazývána. Na konkrétním souboru dat byla provedena 

kvalitativní obsahová analýza, a sice analýza objektivity a sémiotická analýza. Protože 

v tomto neexistuje žádná přesná metodika zkoumání, je analýza zaměřena na rovinu 

jazykovou, lexikální, přičemž důraz byl kladen na sugesci vyjádření a hlavně na to, 

do jaké míry tato média ověřovala informace. Výsledek byl v obou případech odlišný 

a je prezentován v dílčích závěrech předchozí kapitoly, komparace výsledků pak 

v kapitole 4. 4. Cíle práce bylo tedy dosaženo. Výsledky jasně dokazují, že Česká 

televize, která má být zástupcem objektivního a vyváženého zpravodajství, skutečně 

poskytovala informace, přičemž připomínala, že výpovědi jsou důkazy a svědectvím 

nepodloženy. Tímto se nedopouštěla dezinformace a nevytvářela v adresátech iluzi 

jasného závěru a rozuzlení události, ba ani neužila persvazivních sdělení, expresivně 

zabarvených slov, nevyvolávala emoce a nedopouštěla se subjektivního hodnocení. 

Naproti tomu komerční televize Nova své zpravodajství na emocionalitě zakládá, 

a proto pohled na celou kauzu pojala jinak, způsobem jí vlastním. Tedy znovu opakuji: 

důraz na emoce, užití negativních intenzifikátorů, hyperbola, přesvědčující a zesílený 

význam, osobní zaujetí a výstup na základě nepodložených informací. Také se nedá říci, 

že přístup k události byl nestranný. O tom vypovídá také fakt, že pojetí kauzy řešila 

i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Ze závěru zprávy sice vyplývá, že televize 



Nova zákon neporušila, avšak je nesporným faktem, že se přiživila na „společnost 

přitahujících“ situacích, neboť společenská poptávka hlaholí: „Černá kronika nás zajímá 

nejvíc, přemýšlíme emocemi a Romové jsou zlí.“ Není tedy vůbec divu, že břeclavská 

kauza byla v médiích, až na několik výjimek, propírána a ždímána. Tedy ne jen 

v televizi Nova, ale zejména na internetu. Jelikož se v celém případu neobjevili žádní 

svědci, měla média počkat do konce policejního vyšetřování, nebo připomínat, že jde o 

informace podložené pouze výpovědí chlapce. Také měla dát prostor i protistraně. 

To televize Nova neučinila. Celá událost bohužel měla negativní dopady na společnost a 

v mnohých zapalovala doutnající nenávist. Ale protože o nezákonnosti nemůže být řeč, 

tak média odpovědnost za tyto dopady neponesou. Píší přeci o tom, co společnost 

vyžaduje. Možná je nasnadě otázka, zda je skutečně chyba v novináři či  organizaci 

samotné, není chyba třeba v samotné společnosti? 

V dnešním medializovaném světě je více než žádoucí znát existenci procesů tvoření 

zpráv. Musíme vědět, že o pořadí jednotlivých témat či vůbec o jejich zařazení do relace 

rozhodují osoby k tomu kompetentní. Jde tedy stále o subjektivní výběr toho, co nám 

ne/chtějí sdělit. Některá zdůrazňují, jiná ignorují. Dramatické události jsou atraktivní, 

obyčejné a všední zůstávají nepovšimnuty. Výsledkem tohoto snažení je pak úspěch 

médií, publicita, současně s podílem na reklamním trhu. Pokud tedy chceme na základě 

mediálních sdělení utvářet své názory, musíme umět rozlišit fakta od názoru. 

Nemůžeme vnímat zpravodajství jako přesný odraz reality, nýbrž jako práci lidí, kteří 

přes veškeré technologické postupy a zásady žurnalistiky mohou vnášet svá osobní 

stanoviska do zpravodajských útvarů. Fakta mluví za sebe, jsou ale jen obalem, pokud 

nejsou uchopitelná, podložená. 

Dokud se tento stav nezmění, nezbývá než všechna sdělení přijímat obezřetně, 

z více zdrojů a bez emocí, jinak řečeno mít oči otevřené a nenechat se unést. Břeclavská 

kauza je toho dobrým příkladem. 
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