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Abstrakt
Bakalářská práce si klade za cíl na příkladu dvou případových studií porovnat,
jak se liší přístup českých a francouzských zpravodajských týdeníků k soukromí
vrcholných politiků. Pro potřeby této analýzy byly na základě řady kritérií zvoleny
časopisy Le Point z francouzského, respektive Týden z českého prostředí; z osobností
potom Nicolas Sarkozy a Mirek Topolánek. Úvodní teoretická část se zabývá
problematikou medializace soukromí politiků obecně, jejími příčinami (změny
v mediálním

prostředí,

personalizace

politiky),

průvodními

jevy a

následky

(celebritizace politiky). Zvláštní pozornost je potom věnována vývoji v obou
zkoumaných zemích, legislativním podmínkám, v jejichž rámci tamní týdeníky působí,
a vztahu Mirka Topolánka a Nicolase Sarkozyho k médiím. Analytická část metodou
narativní analýzy sleduje nejprve příběh Mirka Topolánka na stránkách časopisu Týden,
následně Nicolase Sarkozyho v časopise Le Point. Hlavními zkoumanými událostmi
jsou v obou případech rozvod, nový vztah, svatba a narození potomka, chronologicky
seřazené tak, jak to odpovídá sledu událostí. Obecným závěrem, ke kterému práce
dochází, je, že jakkoli existuje celá řada společných rysů v řadě ohledů, přístup obou
týdeníků se liší. Zejména v důrazu, který je na soukromí kladen (délka článků, jejich
umístění v rubrikách apod.), a způsobu prezentace tématu soukromí.

Abstract
This thesis aims to compare, based on two case studies, the approaches of Czech
and French weekly news magazines to the leading politician’s privacy. For this purpose,
magazines Le Point and Týden, from French and Czech environment respectively, were
selected, according to various criterions. Opening part is mainly theoretical and deals

with general terms as the publicizing of politician’s privacy, its causes (such as the
changes in media environment, personalization of politics etc.), development and
consequences (such as a celebritization of politicians). Special attention was devoted to
the development of privacy media coverage in both countries, legal conditions and
attitude of Mirek Topolánek and Nicolas Sarkozy towards media. The analytical part
follows the story of Topolánek in Týden, and of Sarkozy in Le Point, using the method
of narrative analysis. The main focus is on four events, in both cases lined up the way it
happened – divorce, new relationship, wedding and a birth of a child. General
conclusion of this thesis is that even though there are some similar aspects in
approaches in both countries, overall approach differed in style of presentation and the
emphasis given to the question of leading politicians’s privacy.
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Úvod
S informacemi o soukromí politických představitelů se v dnešní době na
stránkách tisku setkáváme běžně a v nejrůznějších podobách. Přesto způsob medializace
ovlivňuje celá řada faktorů a v různém prostředí může tento proces probíhat odlišně.
Tato práce si proto klade za cíl srovnat, jak se liší přístup k soukromí politiků v českém
a francouzském prostředí. Jako podklad pro případové studie budou použity osobní
příběhy dvou významných politiků, Nicolase Sarkozyho a Mirka Topolánka, jak byly
zachyceny na stránkách zpravodajských týdeníků Le Point a Týden.
Výběr dvou hlavních aktérů byl podmíněn značnou podobností jejich příběhu.
Jak Mirek Topolánek, tak Nicolas Sarkozy se dostali do čela vlád svých zemí za pomoci
a podpory svých dlouholetých manželek. Záhy po zvolení se však jejich vztahy
rozpadly. Zde se posloupnost událostí začíná lišit, nicméně v obou případech následoval
nový vztah, rozvod, svatba a narození dítěte. Právě tyto čtyři události a způsob jejich
zachycení ve vybraných týdenících budou tvořit jádro mé analýzy.
Samozřejmě jsem si vědoma dílčích rozdílů v příbězích i ve společenském
postavení obou politiků – Francie je poloprezidentským systémem, zatímco Česká
republika má parlamentní styl vlády. Domnívám se však, že pro potřeby této práce to
není překážkou a nebude problém vysledovat základní rozdíly v přístupu k soukromí
těchto vrcholných politiků.
Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První poskytuje teoretický úvod do
problematiky medializace soukromého života politiků a soustředí se na vysvětlení příčin
a důsledků personalizace politiky, a to nejprve v obecné rovině. Potom ve stručnosti
popisuje podmínky, v jakých tato medializace probíhá ve Francii a České republice –
pozornost je zaměřena zejména na historické tradice a legislativní rámec.
Druhou část tvoří samotná analýza. Pro větší přehlednost jsem se rozhodla
nejprve rozebrat každou zemi zvlášť a k samotnému srovnání potom přikročím až
v závěru. Práce je komparací dvou případových studií, zpracovaných metodou narativní
analýzy. V obou případech se budu držet stejného schématu - příběh jsem rozdělila na 4
události, chronologicky seřazené tak, jak šly u obou aktérů po sobě. U každé události
nejprve nastíním kontext, potom popíšu, jaké bylo vyznění jednotlivých článků, a
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ve třetí části se budu věnovat charakteristice hlavních postav příběhu, jak ji poskytuje
daný časopis. Na základě tohoto schématu se pokusím popsat, v jakých kontextech se
informace o soukromí objevují nejčastěji, a čemu je věnována největší pozornost.
V závěru práce srovnám způsob, s jakým se k otázce soukromí vrcholných
politiků v obou zemích přistupuje. Mou výchozí tezí je, že přes změny v poslední době
zůstává francouzský přístup daleko konzervativnější a soukromí politiků není věnována
tak velká pozornost.
Rozdělení práce na dvě hlavní části odpovídá i odlišná práce se zdroji. V první
části jsem pracovala se sekundární literaturou – vzhledem k povaze tématu jsem
využívala velmi širokou škálou textů, zaměřených na nejrůznější aspekty medializace
soukromí. Pro obecnou charakteristiku tématu mi největší oporou byly práce mediálního
teoretika Neila Postmana Ubavit se k smrti, nizozemské profesorky mediálních studií
Lisbeth van Zoonen Entertaining the Citizen a články odborníků na politickou
komunikaci Raymonda Kuhna a Iana McAllistera.1 Z velké části jsem vycházela
z článků získaných prostřednictvím databází.
V samotné analýze se práce opírá o primární prameny. Rozhodla jsem se
zabývat přístupem zpravodajských týdeníků, u kterých je na rozdíl od společenských
časopisů menší pravděpodobnost, že v touze po senzaci sáhnou ke zkreslování
skutečnosti. Pro potřeby srovnání jsem proto zvolila z českého prostředí časopis Týden,
z francouzského potom Le Point. V původních tezích jsem počítala s variantou, že bych
pracovala se dvěma českými a dvěma francouzskými týdeníky – z důvodu přehlednosti
a rozsahu práce jsem se však nakonec rozhodla pouze pro tuto dvojici. Její výběr není
nahodilý – francouzské týdeníky Le Point, Le Nouvel Observateur a L’Express jsou si
stylem poměrně podobné, vybírala jsem proto český týdeník, který by nejvíce odpovídal
jejich vzoru. Instinkt jsem vyřadila, protože jeho obsah směřuje stále více k zábavní než
informační funkci. Reflex naopak klade velký důraz na osobnosti autorů a jejich názory
– časopis Týden proto svou strukturou a orientací na zpravodajství nejlépe odpovídá
1

např. Raymond Kuhn, „The Mediatisation of the Public/Private Interface in Contemporary France“,
Conference Papers -- Midwestern Political Science Association 2008 Annual Meeting, s. 1-19,
http://search.ebscohost.com/ (staženo 30. 8. 2012); Rymond Kuhn, “‘Vive La Différence’? The Mediation
of Politicians’ Public Images and Private Lives in France“, Parliamentary Affairs (leden 2004), roč. 57, č.
1, s. 24- 40.; Raymond Kuhn, „Les médias, c’est moi“, http://search.ebscohost.com/ (staženo 30. 8.
2012); Ian McAllister, „The personalization of politics“, in Oxford handbook of political behavior, R.
Dalton, & H. Klingemann (eds.)(Oxford: Oxford University Press, 2007)
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francouzskému typu. Časopis Le Point jsem poté zvolila s ohledem na jeho dostupnost
(L’Express je v České Republice těžko k sehnání) a rozsah (Le Nouvel Observateur má
v průměru poloviční počet stránek než český Týden).
Oba dva se prezentují jako zpravodajské týdeníky a jsou spíše pravicového
zaměření.2 Časopisy mají také podobnou strukturu a rubriky- rozdělení na domácí a
zahraniční aktuality, informace z oblasti vědy, ekonomie, technologií, kultury, zdraví a
v závěru čísla i společnosti. Součástí také zpravidla bývá rozhovor.
Oproti původním tezím došlo v práci k řadě změn – zejména se změnilo pojetí
teoretické části, které si vyžádalo bližší seznámení s tématem v průběhu zpracování.
Více než na konstrukci mediální aféry a společenský kontext jsem se zaměřila na
příčiny a důsledky personalizace politiky a medializaci soukromého života jejích aktérů.
Z výše popsaných důvodů jsem vybrala jiné zkoumané časopisy. Změnila se i metoda,
z historické analýzy na analýzu narativní. Hlavním důvodem bylo rozhodnutí klást větší
důraz na samotné pojetí příběhu než na historické souvislosti a okolnosti jeho
publikování.

2

http://www.presseurop.eu/cs/content/source-profile/604-le-point (staženo 10. 12. 2012),
Milena Jelínková,“Srovnání mediálního obrazu vlád premiérů Topolánka, Fischera a Nečase v časopisu
Týden.“(diplomová práce, Universita Karlova, 2011), s. 2.
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1. Teoretická část
1.1. Veřejná a soukromá sféra života
Rozdělení života na soukromou a veřejnou sféru existuje v lidské společnosti již
od starověku. Římské právo znalo oblasti, které byly předmětem všeobecného zájmu, a
proto každý občan měl právo se k nim vyjádřit – tyto oblasti byly upravovány veřejným
právem. Z této doby také pochází základní definice „veřejného“ – jedná se o ty
záležitosti, které se týkají všech členů dané společenské skupiny a jsou jim otevřeně
přístupné. Podle Ireny Reifové je potom veřejný prostor takový, kde může být jedinec
pozorován a posuzován, kde jsou jeho názory, pověst atd. vystaveny všeobecné
diskuzi.3 Protikladem je potom sféra soukromá, někdy označovaná jako privátní.
Výrazné proměny v pojetí veřejnosti přineslo osvícenství a postupný rozmach
tisku jako masového média v 19. století. V demokratických společnostech se veřejný
prostor stal klíčovým pro fungování právního státu a demokracie samotné. Chápání
soukromé a veřejné sféry se v čase postupně proměňovalo, s nástupem nových
mediálních platforem i změn v myšlení společnosti.4 Výrazným mezníkem z poslední
doby byl potom nástup interaktivních platforem webu 2.0 – hranice mezi jednotlivými
sférami se stala ještě nečitelnější
V současné době neexistuje všeobecný konsenzus, kde leží hranice mezi
soukromou a veřejnou sférou života. Odlišně se tento problém posuzuje u veřejně
činných osob, situace se liší i stát od státu, resp. kultura od kultury.

1.2. Medializace politiky
Vztah masových médií a politiky prošel od počátku 20. století zásadním
vývojem – vzájemná závislost se zejména v posledních desetiletích posílila natolik, že
se někdy hovoří až o „media-demokracii“ nebo „mediokracii“. Představa o
dominantním vlivu médií byla populární zejména v 80. a 90. letech. Na přelomu
tisíciletí se objevila studie Gianpetra Mazzoleniho a Winfieda Schulze (1999), která
3

4

Irena Reifová a kol., Slovník mediální komunikace (Praha: Portál, 2004), s. 226 -227.
k tomuto tématu více např. Jurgen Habermas, Strukturální přeměna veřejnosti (Praha: Filosofia, 2000).
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popisuje roli médií jako nezastupitelnou, ale relativně vymezenou. Politické instituce si
podle nich zachovávají své funkce, přestože jsou stále více závislé na masmédiích.5
„Charakteristickým rysem konceptu medializace politiky je skutečnost, že politika ztrácí
svou autonomii a ve svých hlavních funkcích se stává na médiích vskutku závislou.
Není však určována médii, nýbrž se projevuje v interakci s médii.“6 Masová média tak
jsou hlavním komunikačním kanálem mezi vládnoucí elitou a voliči.
Podle britského profesora Ryamonda Kuhna lze medializaci soukromého života
politiků chápat jako proces, kterého se účastní tři hlavní skupiny aktérů – politici, média
(resp. novináři) a veřejnost (v dvojí roli voličů a publika). Zároveň jejich vzájemné
vztahy definují povahu tohoto procesu.7
K novému způsobu zobrazování politiky v médiích v průběhu století přispěly
změny obou hlavních aktérů (masmédií i politiky) a jejich stále větší provázanost.
Dnešní masové politické strany se svým charakterem zásadně liší od svých
předchůdkyň z 19. století, stejně jako je současné mediální prostředí nepoměrně
pestřejší, než tomu bývalo. S nástupem elektronických médií a modelu zpravodajství
24/7 se změnil styl, jakým média o politice informují. Výsledkem těchto změn je větší
individualizace, personalizace politiky. Abstraktní politické procesy a špatně
uchopitelné instituce nahradily před televizní kamerou - a postupně i v ostatních
masových médiích - individuální osobnosti a jejich projevy, vztahy a emoce. Pro voliče
– a zároveň publikum - je to mnohem atraktivnější a srozumitelnější přístup, zejména
v parlamentních systémech.

1.2.1. Personalizace politiky
Personalizace politiky je jev, který se ve 20. století prosadil v podstatě ve všech
západních demokraciích. Jde o situaci, kdy je na osobnost politika kladen větší důraz
než na zavedené institucionální procesy. Jako zajímavá ilustrace může posloužit
proměna podoby volebních kampaní - původní stranické symboly vystřídaly v průběhu
5

Jan Jirák, Blanka Říchová, Politická komunikace a média (Praha: Karolinum, 2000), s. 17.
Ibid.
7
Raymond Kuhn, „The Mediatisation of the Public/Private Interface in Contemporary France“,
Conference Papers -- Midwestern Political Science Association 2008 Annual Meeting, s. 1-19,
http://search.ebscohost.com/ (staženo 30. 8. 2012)
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let na plakátech a billboardech tváře volebních lídrů.8 Stejně tak v televizním
zpravodajství a publicistice jsou strany reprezentovány svými lídry nebo výraznými
osobnostmi. Jiný příklad uvádí Ian McAllister – v poslední době se stalo běžným
pojmenovávat jednotlivé vlády podle jejich předsedů, nikoli podle stran, které je
utvořily.9 Zejména v parlamentním systému by to jistě dávalo větší smysl, přesto
mluvíme o období první a druhé Topolánkovy vlády, nikoli o vládě ODS, resp. koaliční
vládě ODS, KDU-ČSL a Strany zelených.
Důraz na osobu politika je typický zejména pro prezidentské systémy. Je to
logické, přímo volená hlava státu stojí zároveň v čele vlády, a tak je na něj přirozeně
upřena největší pozornost. McAllister ale upozorňuje, že v parlamentních demokraciích
se trend personalizace projevuje ve stejné, dokonce možná vyšší míře, a to přibližně od
80. let. Často v této souvislosti mluví až o „prezidencializaci“ politiky.10 Autor zmiňuje
studii z počátku 90. let, podle které je kandidát v prezidentských systémech chápán jako
reprezentant svojí strany, a je s ní proto z pohledu lidí úzce spjatý. Jeho hodnocení proto
do velké míry závisí na programových bodech, na rozdíl od parlamentního systému, kde
tradičně ukotvené politické strany nesou velkou část odpovědnosti za program samy.
Politik v parlamentním systému je tak více hodnocen na základě svých osobních
vlastností a charakteristik.11 Jakkoli je samozřejmě nutné vzít v úvahu specifika daných
zemí, kampaní i lídrů, dá se podle McAllistera říci, že voliči v parlamentních systémech
jsou více zaměřeni na postavu lídra, než v případě systémů prezidentských.12

Velmi rychle se personalizace politiky prosadila i v nových demokraciích
postkomunistické střední a východní Evropy. Kromě toho, že média rychle přejala
západní modely prezentace politiky, sehrál svou roli také fakt, že důvěra v tradiční
státní instituce byla podkopána čtyřicetiletou existencí komunistických režimů a lidé se

8

Diego Garzia, „The personalization of politics in Western democracies: Causes and consequences on
leader–follower relationships“, The Leadership Quarterly (2011), 10.1016/j.leaqua.2011.05.010 (staženo
30. 8. 2012)
9
Ian McAllister, „The personalization of politics“, in Oxford handbook of political behavior, R. Dalton,
& H. Klingemann (eds.)(Oxford: Oxford University Press, 2007), s. 571.
10
Ibid.
11
Ibid., s. 574.
12
Ibid.
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proto přirozeně upínali spíše na konkrétné osobnosti.13 Navíc i v tomto prostředí se
hlavní politické strany brzy přiblížily modelu catch all.14

1.2.1.1. Příčiny – proměny politické scény a nástup nových médií
Proměnám politické komunikace v poválečném období se věnuje dvojice autorů
Blumler, Kavanagh.15 Upozorňují, že změna, kterou v tomto období prošla společnost,
se odrazila i na principu fungování médií. Jako obecné trendy, které lze v poválečné
politické komunikaci vysledovat, uvádí mimo jiné individualizaci, fragmentaci a
estetizaci. Média se stávají nepostradatelnou součástí politického procesu – v centru
pozornosti se ale zároveň ocitají i konkrétní osobnosti politiků.
Blumer a Kavanagh rozlišují v poválečném období tři stádia vývoje. První
zahrnuje zhruba dvě dekády, do počátku 60. let. Pro tuto etapu bylo typické ještě
poměrně silné postavení politických stran, přestože i jejich charakter se po válce
proměňoval.

Proměnu politiky jako jeden z prvních zachytil v padesátých letech

Rakušan Otto Kirchheimer, když přišel s teorií catch all parties. 16Popisuje nový typ
univerzální politické strany, reagující na proměny, kterými společnost prošla v důsledku
rozbití tradičních sociálních hranic, růstu sociální mobility, životní úrovně a rozšíření
nových komunikačních prostředků, zejména televize. Do čela takovýchto stran se proto
dostávali politici více na základě svých osobních a manažerských kvalit, než díky
ideologickému přesvědčení nebo sociálnímu původu, jako tomu často bylo dříve.
Zároveň v souboji o voliče začaly rozhodovat spíše iracionální faktory jako
přesvědčivost, charisma a sympatie než samotné programové body. 17 Hlavní role catch
all stran potom podle Kirchheimera spočívá v nominaci lídrů, kteří se stávají klíčovými
politickými představiteli.

13

Ibid., s. 584.
Více např. Tomáš Jarmara: http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/Politologica1/Politologica3.pdf (staženo
30.8.2012)
15
Jay G. Blumer, Dennis Kavanagh, „The third age of political communication: Influences and features“,
Political Communication, č. 16 (1999).
16
Kirchheimer na své teorii pracoval až do své smrti v roce 1965 a nejucelenější a nejčastěji citovaná
verze vyšla až po jeho smrti, v roce 1966. Více např. Vít Hloušek a Lubomír Kopeček, Politické strany:
Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě (Praha: Grada, 2010), s. 11.
17
Andre Krouwel, „Otto Kirchheimer and the catch-all party“, West European politics, 1. 4. 2003,
http://www.highbeam.com/doc/1G1-103473767.html (staženo 30. 8. 2012).
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Druhé období zásadně poznamenal nástup televize v šedesátých letech. Televize
se velmi záhy stala nejvlivnějším médiem, prostřednictvím každodenních zpráv
oslovovala výrazně širší veřejnost a pochopitelně ovlivnila i způsob prezentování
politiky. Televize zároveň přinesla další zviditelnění politických lídrů – pro potřeby
tohoto média byla nutné najít konkrétní tvář, zjednodušující složité procesy na
srozumitelné příběhy. V prvních letech vysílání ale paradoxně politika v televizním
programu téměř nefigurovala – byla považována za téma, které se pro formát nového
média příliš nehodí. První průlom přišel ve Spojených státech v průběhu prezidentské
kampaně 1952, kdy televize vysílala volební spoty Dwighta Eisenhowera. V
parlamentních systémech západní Evropy trvalo o něco déle, než si televizní kamery
našly své tváře, ale od konce 60. let již bylo téměř nemyslitelné, že by politika a televize
mohly existovat odděleně.18
Za poslední období označují autoři situaci přibližně od 90. let – televize získala
konkurenci v podobě internetu, typickým znakem je 24 hodinového zpravodajství.
Medializace je plnohodnotnou součástí rozhodovacích procesů, politická komunikace
probíhá ve znamení permanentní kampaně. Potřeba zaujmout publikum je proto
mnohem větší, než tomu bylo v minulosti.

1.2.1.2. Následky – celebritizace a politický management
Personalizace sama o sobě není nijak kontroverzním tématem. Spojení konkrétní
tváře s funkcí nebo stranou je efektivním zjednodušením, které pomáhá médiím snáze
zprostředkovávat informace. Tato zkratka navíc z politiky dělá pro veřejnost výrazně
atraktivnější a uchopitelnější téma.19 Od padesátých let se ale stále více prosazuje obraz
politika jako celebrity, se vším, co tento status obnáší. Jako první na to upozornil Neil
Postman.20 Podle něj se politik-celebrita může objevit kdekoli a v jakémkoli kontextu a
nikoho to nezarazí. Politici ze samé podstaty své práce patří k lidem s privilegovaným
přístupem do médií, ale při chápání politika jako celebrity se tento vztah posouvá.
V tomto případě podle Postmana televize politiky „osvobozuje z omezeného pole jejich
18

McAllister, „The personalization of politics“, s. 575.
Veronika Frantová, „The celebritization of politicians“, in Europaeum Summer School 2010 (Bologna:
Europaeum, 2010).
20
Neil Postman, Ubavit se k smrti: Veřejná komunikace ve věku zábavy (Praha: Mladá fronta, 2010), s.
152.
19
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odbornosti“21 a dělá z nich celebrity. Zároveň však Postman upozorňuje, že rozhodně
neexistuje rovnítko mezi politikem a celebritou. Stále existují politici, kteří na „divadlo“
nechtějí přistoupit, nebo k tomu zkrátka nemají předpoklady. Politik-celebrita je podle
něj někdo, kdo tento svůj společenský statut cíleně buduje.22 Nizozemská mediální
analytička Lisbeth van Zoonen zase uvádí, že lidé hodnotí politiky většinou v pěti
kategoriích – kompetence, důvěryhodnost, integrita, charisma a osobnost. Poslední dvě
jmenované kategorie přitom s vlastním výkonem funkce nesouvisí a jsou tím „něčím“
navíc, co dnešní politik potřebuje.23
Od sedmdesátých let začalo pomalu mizet striktní rozdělení mediálních obsahů
na zpravodajství a zábavu – mluví se o takzvaném infotainmentu. Liesbet van Zoonen
uvádí, že televize změnila tvář politiky prostě tím, že ze zábavy udělala přirozený
formát pro prezentaci jakéhokoli tématu.

24

Neil Postman zase upozorňuje, že hranice

mezi tím, co ještě je a co už není zábava, se stále více stírá. 25
Prvky zábavy postupně pronikly i do zpravodajství.26 Do jisté míry se to dá
vysvětlit tím, že všechna média jsou závislá na prodeji, a proto logicky dávají přednost
těm informacím a formátům, které přitáhnou pozornost. Samotná „celebritizace“
(pojem, který doslova označuje prolínání politiky se světem celebrit) politiků vychází
z principů fungování popkultury – nepřekvapí proto, že v počátcích hrála hlavní roli
bulvární média. Ta přistupují k politikům jako ke každé jiné hvězdě showbyznysu zveřejňované informace často nemají absolutně žádnou souvislost s konkrétním postem,
který daný politik zastává. Média jednoduše využívají zájmu o známé osobnosti, jde o
obchodní tah, snahu přitáhnout čtenáře.27 Jakkoli pojetí politika jako celebrity vychází
z praxe bulvárních médií, jde o obecnější trend. I seriózní média často věnují pozornost
soukromým aktivitám politických představitelů – sice většinou v širším kontextu, ale
přece.

21

Ibid.
Ibid.
23
Lisbeth van Zoonen, Entertaining the citizen: when politics and popular culture converge,
(Lanham: Rowman & Littlefield, 2005), s. 72.
24
Ibid., s. 12.
25
Postman, Ubavit se k smrti: Veřejná komunikace ve věku zábavy, s. 116.
26
Brigitte Hipfl, „Politics of Media Celebrities: The Case of Jorge Haider“, in Populism and media
democracy, ed. Beata Ocieptka (Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005).
27
Frantová, „The celebritization of politicians“.
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Z pohledu některých autorů je trend celebritizace politiků velmi nebezpečný.
Podle Veroniky Frantové zájem o soukromý život politika do značné míry odvádí
pozornost od jeho práce.28 Brigitte Hipfl zase varuje, že infotainment a zavedení prvků
showbyznysu do politiky může vézt - a vede - k populismu. Svůj názor vysvětluje na
srovnání politiky s populární reality show Big Brother. V obou případech je „přežití“
jednotlivce závislé na získání sympatií voličů. A nejvíce hlasů získá ten, kdo osloví
nejvíce diváků, resp. voličů. Soustavná pozornosti médií tak podle Hipfl svádí k menší
zásadovosti.29
Téma soukromého života však není jen atraktivním mediálním obsahem – řada
politiků se s ním naučila pracovat a za pomoci svých nepolitických aktivit si budují
žádoucí image. Jak upozorňuje Donatella Campus z university v Bologni, v současné
politice je často image více než podstata a síla osobnosti vítězí nad ideologií.30
Medializace soukromého života politika se stala součástí dlouhodobé volební
kampaně

31

a je už nedílnou součástí politického marketingu. Každý politik se snaží

vytvořit pozitivní, zapamatovatelný obraz, image člověka, se kterým se voliči mohou
ztotožnit. Proto hlavní vlastnosti, které se politici snaží zdůraznit, jsou upřímnost,
poctivost, integrita, kompetentnost a důvěryhodnost.32 K vytvoření pozitivního image je
ale potřeba tyto vlastnosti demonstrovat opakovaně – tím pádem někteří politici
využívají každé příležitosti být viděn. Podle Raymonda Kuhna se proto politický
marketing ve své podstatě více řídí pravidly showbyznysu, než komerčního marketingu,
jak by se podle názvu nabízelo.33 Neil Postman ovšem upozorňuje, že politici
prostřednictvím televize nenabízí obraz sebe sama, nýbrž obraz takový, jaký lidé chtějí
vidět.34

28

Ibid.
Hipfl, „Politics of media celebrities: case study of Haider“.
30
Donatella Campus, „Mediatization and Personalization of Politics in Italy and France: The Cases of
Berlusconi and Sarkozy“, The International Journal of Press/Politics (duben 2010), s. 219-235.
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Existují názory, že v současných demokraciích se volební kampaň neomezuje jen na období
bezprostředně před volbami, nýbrž probíhá neustále. Více například Norman J. Ornstein, Thomas E.
Mann (eds.), The permanent campaign and its future (Washington, D.C.: American Enterprise Institute;
Brookings Institution, 2000).
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1.2.2. Medializace soukromí politiků
Zprávy týkající se soukromého života politiků lze podle profesora Kuhna
rozdělit do tří kategorií – za prvé jde o informace, které politici sdělují veřejnosti
dobrovolně, například prostřednictvím různých oficiálních cest- například tiskových
konferencí nebo prohlášení („public revelation“). Informace spadající do druhé
kategorie politici také poskytují dobrovolně, nikoli však prostřednictvím veřejných
procesů. To se týká například soukromých rozhovorů s novináři a Kuhn v tomto případě
mluví o „private revelation“. Poslední kategorie zahrnuje informace, které se na
veřejnost dostanou bez svolení nebo dokonce proti vůli politiků. Ať už prostřednictvím
úniku informací, investigativní prací novinářů nebo náhodou. Takovéto zprávy autor
označuje jako „public secret“.35 Kuhn ale upozorňuje, že toto rozdělení je spíše
orientační a jednotlivé kategorie jsou v praxi velmi provázané – často například únik
nějakých informací (public secret) vede politika k vydání upravujícího veřejného
prohlášení (public revelation).36
Lisbeth van Zoonen uvádí, že politik se souběžně pohybuje na třech pomyslných
scénách. V rámci své politické instituce, kde se prezentuje výkonem svěřené práce.
Druhou sféru představuje relativně problematický veřejný prostor. Třetí scénou je
potom soukromý život – životní styl, volnočasové aktivity, rodinný život, přátelské
vazby. Právě tato dříve výhradně privátní sféra se v posledních desetiletích stále častěji
dostává do centra pozornosti a aktivity sem spadající, jakkoli nemusí s politikou nijak
souviset, často ovlivňují celkový pohled na postavu politika.37
Z kontroverzních témat podle Kuhna největší emoce vyvolávají zprávy týkající
se peněz, zdraví, sexu a rodinných hodnot. Existuje v tomto případě veřejný zájem na
medializaci těchto informací? V otázce peněz je to relativně snadné – politici jsou
placeni z veřejných prostředků a jejich hospodaření by mělo být co nejtransparentnější.
Problematičtější jsou informace o zdravotním stavu politiků, zvláště není-li dobrý. Ve
Francii se tato otázka řešila v souvislosti s prezidentem Mitterandem – po jeho smrti se
objevily informace, že mu rakovina nebyla diagnostikována až v roce 1992, jak bylo
veřejně oznámeno, ale již v roce 1981, tzn. na počátku prvního volebního období.
34

Postman, Ubavit se k smrti: Veřejná komunikace ve věku zábavy, s. 155.
Raymond Kuhn, „The Mediatisation of the Public/Private Interface in Contemporary France“.
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Ibid., s. 5.
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Novináři prý tuto informaci měli k dispozici, ale rozhodli se ji nezveřejnit. Nakolik
mohl Mitterandův zdravotní stav ovlivnit jeho výkon funkce je dodnes nejasné. Co se
týče otázky sexu, ve většině případů se jedná o příběhy nevěry (komplikovaný příběh
Strausse Kahna nechme stranou

38

). Právě v medializaci těchto aspektů soukromého

života je mezi různými zeměmi velký rozdíl. Obecně ale platí, že informace o aférách
politiků bývají zveřejňovány až ve chvíli, kdy mohou být použity v nějakém kontextu.
Informace o milence sama o sobě je zajímavou zprávou jen pro bulvární média a z
dlouhodobého hlediska není zajímavá. Vztah k rodině, jako poslední kontroverzní téma,
se často zmiňuje v souvislosti s angažováním rodiny ve volebních kampaních, případně
při aktivním vystupování rodinných příslušníků na podporu politika.

1.3. Francie
1.3.1. Francouzské pojetí soukromí
Francouzská média byla dlouho považována za výjimečný případ pro způsob,
jakým důsledně oddělovala soukromý a pracovní život politiků39.

V zemi, kde se

dlouhodobě neuchytil žádný bulvár v tradičním slova smyslu,40 donedávna platilo, že
osobní záležitosti veřejných představitelů jsou tématem za hranicí zájmu médií. Ve
Francii sice vychází řada společenských magazínů – týdeníků (Paris-Match, Voici,
Gala…) se zaměřením na život známých osobností, ale jejich styl nedosahuje
klasických parametrů bulvárního tisku, jak existuje třeba ve Velké Británii nebo České
republice.
Klasickým, a v této souvislosti opakovaně zmiňovaným příkladem, je způsob,
jakým francouzská média informovala – respektive neinformovala - o soukromí
bývalého prezidenta Francoise Mitteranda.41 Existence jeho druhé rodiny - milenky

37

van Zoonen, Entertaining the citizen: when politics and popular culture converge, s. 74.
více např. John Swaine, „Dominique Strauss-Kahn: who said what and when about the maid's
allegations“, The Telegraph, 1. 7. 2011, http://www.telegraph.co.uk/finance/dominique-strausskahn/8610147/Dominique-Strauss-Kahn-who-said-what-and-when-about-the-maids-allegations.html
(staženo 22. 12. 2012).
39
např. Kuhn, „The Mediatisation of the Public/Private Interface in Contemporary France“, nebo Collard,
Le Monde and Mitterrand: challenging the 'yellow line, 'http://wjfms.ncl.ac.uk/collard.pdf (staženo 30. 8.
2012).
40
tzn. vychází denně, ve velkých nákladech a levném provedení
41
Ve funkci byl 1981 – 1995.
38
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Anne Pingeot a dcery Mazarine (narozena 1974), byla více než desetiletí veřejným
tajemstvím. Novináři o její existenci věděli, ale z různých důvodů spolupracovali
s prezidentem na ochraně soukromí jeho v té době nezletilé dcery. Její existence vyšla
najevo až v listopadu 1994, kdy týdeník Paris Match otiskl fotografie, na kterých otec
s dcerou opouští restauraci. Spekuluje se, že souhlas se zveřejněním fotografií dal sám
Mitterand.42 Soukromý život prezidenta se po tomto odhalení stal až do konce jeho
funkčního období hlavním tématem veřejné diskuze ve Francii. Hlavní byla otázka, kde
leží hranice mezi soukromým a veřejným životem – měli Francouzi právo o existenci
prezidentovi druhé rodiny vědět? Jedním z nejkontroverznějších faktorů bylo, že
prostředky na bydlení a bezpečnost Anne a Mazarine byly hrazeny ze státní kasy. Navíc
vyšlo najevo, že mezi lety 1983-86 policie na prezidentovu přímou žádost
odposlouchávala telefony spisovatele Jeana-Ederna Halliera, který chtěl o existenci
Mazarine napsat knihu.43
Situace kolem prezidentovy dcery byla pro mediální prostředí ve Francii
v mnoha ohledech přelomová. Poprvé za existence páté republiky se soukromí
prezidenta stalo celospolečensky diskutovaným problémem. Navíc nikoli jen na
stránkách společenských týdeníků typu Paris Match, hlavním nositelem boje proti
praktikám prezidenta Mitteranda se stal jeden z nejrespektovanějších denníků v zemi,
Le Monde. V polovině devadesátých let tak byla média ve Francii poprvé nucena
kriticky zhodnotit svůj přístup k soukromí předních představitelů. Další impulzy ale
přišly až po téměř deseti letech, zejména s vzestupem Nicolase Sarkozyho a nejnověji
potom s případem prezidenta MMF Dominiqua Strauss-Kahna. 44
Sami Francouzi tuto změnu v pojetí soukromí chápou jako něco typicky
amerického a staví se k němu opatrně.45 Dokonce existuje pojem, který tento fenomén
označuje – peopleisation (v jiných verzích také „la pipolisation“46). Le people znamená
ve francouzštině doslova osoba sledovaná médii. Tradičně se jednalo o postavy
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Sue Collard, Le Monde and Mitterrand: challenging the 'yellow line', http://wjfms.ncl.ac.uk/collard.pdf
(staženo 30. 8. 2012).
43
Ibid.
44
např. Martin Weiss, „Presumpce neviny“, Lidové noviny (24. 8. 2011). Adéla Dražanová, „Co je vám
do jeho soukromí?“, MF Dnes (21. 5. 2011).
45
Adam Gopnik, „Love and politics“, New Yorker; 28. 1. 2008, Vol. 83, č. 45, s. 23-24,
http://search.ebscohost.com/ (staženo 30. 8. 2012).
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showbyznysu nebo známé sportovce. Od prezidentských voleb 2007 do této kategorie
spadají také někteří politici.47

1.3.2. Legislativní rámec
Fakt, že soukromí veřejně známých osob ve Francii není na stránkách tisku tolik
propíráno, je daný i výrazně přísnější legislativou. Právo na ochranu dobrého jména se
poprvé objevilo v judikátu už v roce 1858. Dnešní podoba zákona na ochranu
soukromého života byla do občanského zákoníku včleněna 17. července 1970, z popudu
tehdy nově zvoleného prezidenta George Pompidoua.48 Článek 9 říká, že každý má
právo na respektování svého soukromého života. Zákon nicméně nedefinuje, co
„soukromý život“ znamená a výklad ponechává v pravomoci soudů. Během let byl
zákon vztažen na zdravotní stav, dobré jméno, náboženské vyznání nebo osobní a
rodinné vztahy.49 Je zakázáno zveřejňovat jakýkoli důvěrně sdělený obsah, nahrávat
nebo fotografovat osoby v soukromí, publikovat osobní fotografie, videa nebo jiný
obsah bez svolení dané osoby atd. Zákon zakazuje také publikování jakýchkoli montáží
a překroucených tvrzení.
Kdokoli se cítí být postižený neoprávněným zásahem do svého soukromí, může
se obrátit na soud. Ten může rozhodnout o potrestání daného média – v úvahu připadá
publikování omluvy, ukončení kampaně nebo zaplacení pokuty za způsobení
nemajetkové újmy. V praxi to znamená, že média si raději dávají pozor, aby se
případným soudním sporům vyhnula – soudy ve Francii se totiž většinou přiklánějí na
stranu postiženého.50 Zároveň byly do trestního zákoníku včleněny články, které
vymezují postihy pro jednotlivce – v případě porušení zákona hrozí trest odnětí svobody
až na jeden rok nebo pokuta do výše 300 000 Franků. Právě výše možných postihů dělá
z Francie jednu ze zemí s nejvyšší mírou legislativní ochrany vůbec.
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Hugh Schofield, „French politics takes popular plunge“, BBC, 10. 8. 2006,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4778923.stm (staženo 30. 8. 2012).
47
Ibid.
48
Na konci roku 1968 se jméno Pompidouovy manželky Claude dostalo do souvislosti se smrtí mladého
Jugoslávce Stefana Marcoviče – podle výpovědi jiného Jugoslávce Marcovič vypomáhal na nevázaných
večírcích, kterých se účastnila i Claude. Impulzem k přijetí zákona tak byla do jisté míry jeho osobní
zkušenost. – A. Chauveau,“Scandales et vie privée des hommes publics“, in Presse à scandale, scandale
de presse, ed. D. Ruellan (Paris: L’Harmattan, 2001).
49
http://www.senat.fr/lc/lc33/lc330.html (staženo 21. 10. 2012).
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1.3.3. Nicolas Sarkozy a média
Prezident, volený od roku 1965 přímo, je v poloprezidentském francouzském
systému přirozeným terčem pozornosti médií, ať už o to stojí či nikoli. Přesto míra,
s jakou se v médiích objevoval Nicolas Sarkozy, byla naprosto bezprecedentní.
Již od počátku své politické kariéry jako starosta pařížského předměstí Neuillysur-Seine budoval Sarkozy své vazby na vlivné osobnosti mediální scény. S jejich
pomocí si postupně budoval image aktivního politika – vrcholem v tomto směr byly
prezidentské volby v roce 2007, které podle názoru mnoha odborníků zásadně
proměnily mediální prostředí ve Francii.51 V prvních několika měsících v Elysejském
paláci pak Sarkozy doslova okupoval mediální prostor, až si vysloužil označení „le
télépresident“. Jeho vztah k médiím byl na francouzské poměry neobvykle vstřícný,
zároveň však Sarkozy více než kterýkoli jiný politik média kontroloval.
Tento ambivalentní vztah se projevoval i ve vztahu Sarkozyho k novinářům.
S oblibou je údajně oslovoval křestním jménem, tykal jim a obecně se choval přátelsky.
Jakmile však došlo na kontroverznější témata, nezdráhal se vyhrožovat a poukazovat na
své kontakty s majiteli a šéfredaktory.52 Nemluvil do větru – svou moc neváhal
uplatňovat. Například na základě jeho stížnosti byl z listu Paris Match odstraněn editor
Alain Genestar, který stál za zveřejněním fotografií manželky Cecilie s jejím novým
přítelem poté, co Sarkozyho v roce 2005 na čas opustila.53
Sarkozy si důležitost médií pro politickou kariéru uvědomil velmi záhy. Při
vytváření kontaktů mu pomohl i fakt, že řada mediálních koncernů má svá sídla právě
v luxusní čtvrti Neuilly, kde byl Sarkozy starostou. Mezi Sarkozyho blízké přátele
z tohoto období patří například Arnaud Legardére (společnost Legardére group vlastní
například týdeníky Paris Match, Le journal du Dimanche nebo rádio Evropa 1), Bernard
Arnauet (vlastní mimo jiné Moet Hennessy a Louis Vuitton, ale také finanční deník Les
50

Rymond Kuhn, “‘Vive La Différence’? The Mediation of Politicians’ Public Images and Private Lives
in France“, Parliamentary Affairs (leden 2004), roč. 57, č. 1, s. 24- 40.
51
více třeba Kuhn, „Vive La diference“, nebo „Les médias, c’est moi“.
52
Julia Belluz, „Sarko vs. the presse“, Maclean's. 123, č. 50 (27. 12. 2010), Academic Search Complete
(staženo 30. 8. 2012)
53
Kuhn, „les médias, c’est moi“, s. 10.
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Échos), Vincent Bolloré (majitel televizního kanálu Direct 8) nebo Martin Bouygnes,
majitel hlavní komerční televize, TF1. Mezi jeho známé patří také senátor za UMP a
vlastník konzervativního deníku Le Figaro, Serge Dassault.54
Od počátku také Sarkozy využíval pro budování svého mediálního obrazu
rodinu. S radostí prezentoval šťastné manželství s druhou ženou Cecilií,55 nejmladšího
syna Louise dokonce angažoval v kampani, když v roce 2004 usiloval o pozici předsedy
UMP.56 Kuhn přesto upozorňuje, že ani ve Francii Sarkozy nebyl první, kdo zapojil
svou rodinu do politické kampaně. Příkladem může být případ Bernadette Chirac, která
v období před prezidentskými volbami v roce 2002 vydala knihu o svém životě
s manželem, dosavadním prezidentem Jacquesem Chiracem. Nicméně ochota, s jakou
Sarkozy své rodinné štěstí prezentoval v médiích, byla ve Francii dosud nevídaná.
Adam Gopnik z New Yorkeru situaci charakterizoval následovně: „Sarkozy chce, aby
lidé mluvili o jeho sexuálním životě, asi stejným způsobem, jako si Bill Clinton přál,
aby na ten jeho vůbec nemysleli.“57
Tento velmi otevřený přístup k chápání soukromí však měl i své stinné stránky –
média projevovala stejný zájem i v okamžicích, které Sarkozy nikterak prezentovat
netoužil - například když ho žena Cecilia v roce 2005 opustila, aby začala žít se svým
milencem (a budoucím manželem) Richardem Attiasem v New Yorku.

Opětovné

usmíření manželů však bylo opět prezentováno na titulních stránkách. Ani ne o dva
roky později pro změnu Sarkozy obvinil média, že měla na rozpadu jeho manželství
podíl. Jenže podrobnosti o vývoji nového vztahu s modelkou a zpěvačkou italského
původu zase novinářům velmi ochotně sděloval, a dokonce na toto téma poskytoval
tiskové konference. Dá se tedy říci, že jakkoli se Sarkozy občas cítil být obětí médií,
stále si velmi silně uvědomoval jejich důležitost při vytváření image moderního
politika.58
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Ibid., s. 3.
Cecilia a Nicolas byly manželé v letech 1996- 2007.
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Ibid., s. 8.
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Jeho autoritativní a hyperaktivní přístup se ale nakonec ukázal být do značné
míry kontraproduktivní. Na počátku roku 2008, krátce po svém zvolení do úřadu, začal
nový prezident rychle ztrácet popularitu – podle průzkumů veřejného mínění dospěli
Francouzi k názoru, že nový prezident věnuje větší pozornost svému osobnímu životu,
než problémům vládnutí.59

1.4. Česká republika
1.4.1. České prostředí
Tradice medializace soukromého života veřejně činných osob v České republice
je výrazně kratší než ve Francii. Alespoň v té podobě, jak ji chápeme dnes, protože
média za komunistického režimu fungovala odlišným způsobem. Postupná změna přišla
po roce 1989 – s nástupem komerčního tisku a pluralitního demokratického systému se
politici začali dostávat do stejného postavení, jako tomu už léta bylo v západní Evropě.
Hlavním nositelem celebritizace politiky, jak jsem ji popsala v dřívější kapitole,
jsou v Česku bulvární média. Nejvíce kauz je spojeno s titulem Blesk, který vychází od
roku 1992 a je nejčtenějším deníkem vůbec.60 Soukromí politiků je tématem i pro jiná
bulvární média - deník Super vycházel sice jen krátce,61 nicméně kauza zveřejnění
soukromých fotografií tehdejší místopředsedkyně sněmovny Petry Buzkové, jak se na
dovolené koupe bez vrchního dílu plavek, vyvolala v roce 2001 v českém prostředí
poprvé vážnou debatu o hranicích mezi soukromým a veřejným životem politika.62 Tato
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James D. Rosener, „Sarkozy One Year Later: Is His Mind on France, or Carla?“ The Journal of
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22. 12. 2012).
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témata se objevují i na stránkách seriózních médií – většinou ale až sekundárně. Přesto
se i v českém prostředí mluví o bulvarizaci seriózních médií.63

1.4.2. Legislativní rámec
Stejně jako ve francouzském případě, i v Česku je právo na soukromí zaručeno
na několika úrovních. Listina základních práv a svobod poskytuje pouze nejobecnější
ustanovení. Dílčí rozpracování a sankční mechanismy pak lze nalézt v řadě zákonů.
Občanský zákoník ustavuje právo na ochranu občanské cti a soukromí, přičemž na
základě občanskoprávní žaloby má poškozený právo žádat upuštění od nepřiměřených
zásahů do soukromí, přiměřené zadostiučinění a v některých případech také náhradu
nemajetkové újmy v penězích. Další úpravy stanovuje tiskový zákon (současný vstoupil
v platnost v roce 2000) nebo zákon o ochraně osobních údajů. 64
Právo na ochranu soukromí je ale často v konfliktu s jinými právy (na informace,
svobodu slova), a proto je to vždy soud, který rozhoduje o povaze konkrétního případu.
Podle rozhodnutí ústavního soudu totiž svoboda projevu a právo na ochranu osobnosti
stojí na stejné úrovni a mimořádný význam má tak v tomto případě rozhodovací praxe.
Obecně ale platí, že v případě veřejně činných osob (a politiků zejména) postupují
soudy jinak, než v případě řadových občanů. Právník Petr Hajn uvádí, že „umělci,
sportovci, politici a jiné osoby veřejného zájmu, zvláště pokud se těmito osobami stali
úmyslně, ztrácí „právo na vlastní tvář“ a zásahy do jejich osobnostních práv je proto
třeba posuzovat benevolentněji, zejména u politiků, kde jsou některé z těchto zásahů
odůvodněny i veřejnou kontrolou.“65 Politici také podle právníků66 svým vstupem do
veřejného života vystavili svou osobu zvýšené pozornosti veřejnosti a musí proto snést
větší porci kritiky a pozornosti. Ve stejném duchu se nese i klíčové rozhodnutí
ústavního soudu67 - osoba veřejně činná se snadným přístupem do médií musí snést
větší míru zásahů do soukromí ze strany hromadných sdělovacích prostředků.
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1.4.3. Mirek Topolánek a média
Mirek Topolánek je do jisté míry pravým opakem svého francouzského
protějšku.68 Angažovat v politice se začal až v po roce 1989, kdy se stal členem ODS.
V roce 1996 byl zvolen senátorem, o šest let později převzal po Václavu Klausovi
předsednictví strany a v roce 2006 ODS pod jeho vedením vyhrála volby do Poslanecké
sněmovny. Topolánek se tak stal poslancem a byl pověřen sestavením vlády. 69
Topolánkův vztah k médiím je také výrazně horší než Sarkozyho. Bývalý
předseda ODS se s médii nikdy nenaučil efektivně pracovat a naopak proti nim vedl
letitou válku. Opakovaně upozorňoval na zkreslování skutečností, ke kterému v médiích
dochází, nechal se slyšet, že „média nesleduje, protože jako vrcholný politik má lepší
zdroje“70 a kritizoval stav českého zpravodajství.71
Přestože Topolánek velmi často kritizoval zásahy do svého soukromí, také on
angažoval svou rodinu ve volební kampani. V roce 2002 například jeho žena Pavla
vystoupila na stranickém sjezdu ve Františkových Lázních – její emotivní projev sice
Topolánek podle svých slov neschvaloval,72 nicméně zřejmě i díky němu nakonec získal
post předsedy ODS. Před volbami v roce 2006 angažoval v kampani celou svou rodinu
– na billboardech pózoval s manželkou a třemi dětmi. Pozornost médií ale přitáhl hlavně
rozpad premiérova manželství, stejně jako v případě Sarkozyho těsně po volbách,73 a
následné narození nemanželského syna.
Důraz na ochranu soukromí neváhal Topolánek dovézt až do krajnosti. Když se
například v roce 2008 fotograf Blesku pokusil vyfotit jeho tehdy ročního syna Nicolase,
premiér ho udeřil pěstí do obličeje. Přesto, stejně jako Sarkozy, i Topolánek si
uvědomoval, že mu poodhalení soukromí může přinést politické body. Při příležitosti
narození svého syna Nicolase tak dokonce pozval novináře do bytu své partnerky

68

Topolánek byl premiérem, zatímco Sarkozy prezidentem, nicméně pro potřeby této práce je podstatné,
že oba dva stáli v čele de facto v čele exekutivy a byla na ně proto soustředěna největší pozornost.
69
Na rozdíl od Sarkozyho, který byl v letech 2002-2004 a 2005-2007 ministrem vnitra.
70
Martin Zvěřina, „Osamělý génius“, Lidové noviny (30. 4. 2009).
71
Petr Žantovský, Mirek Topolánek osobně (Praha: Mladá fronta, 2006), s. 139.
72
ibid., s. 48.
73
Pavla a Mirek Topolánkovi se rozvedli až v únoru 2010. O jejich odluce a Topolánkově nové partnerce
se však začalo psát již v roce 2006.
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Talmanové, aby jim synka ukázal. Celá akce byla o to absurdnější, že se odehrála týden
poté, co se Topolánek nechal pro Reflex slyšet, že „veřejnosti je do jeho syna hovno.“74
Vztah Mirka Topolánka k médiím byl problematický po celou dobu jeho aktivní
politické kariéry a ve stejném duchu se nesl i jeho odchod z politické scény. Když 1.
dubna 2010 ohlašoval svou rezignaci na post volebního lídra ODS, nechal se slyšet, že
ho „ho média poslední čtyři roky postupně likvidují.“75

74
75

Jan Kubita, „Premiér ukázal syna, do kterého "nikomu nic není", Hospodářské noviny (30. 7. 2007).
„Topolánkovi došla trpělivost. Napadl fotografa a bránil mu v práci“, lidovky.cz (1. 4. 2010).
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2. Analytická část
2.1. Příběh Mirka Topolánka na stránkách časopisu Týden
V následujících kapitolách se budu sledovat, jak docházelo k prezentaci
soukromého života Mirka Topolánka v časopise Týden. Nejprve vždy uvedu stručný
kontext, potom se budu věnovat rozboru konkrétních článků k tématu a v závěru každé
podkapitoly nastíním, jak byli popisováni hlavní aktéři příběhu v daném období.
V souvislosti s medializací nového vztahu premiéra budu zkoumat období od
léta 2006 do léta 2007. Od srpna 2007 do konce téhož roku se většina článků objevovala
zejména v souvislosti s narozením premiérova nemanželského syna, čemuž se bude
věnovat další kapitola. Období rozvodu jsem vymezila od začátku ledna 2010 do konce
března. Články věnované svatbě s Lucií Talmanovou potom vyšly během června roku
2010.

2.1.1. Nový vztah
Kontext

Když ODS v roce 2006 vyhrála parlamentní volby, Mirek Topolánek byl
pověřen sestavením vlády. Již předtím byl senátorem a stál v čele ODS, ale s pozicí
premiéra se zájem médií o jeho osobu, a tím i soukromý život, výrazně zvýšil.
Topolánkova manželka a jejich tři děti nebyly tou dobou veřejnosti zcela neznámé –
částečně se angažovaly už v předvolební kampani. Na mítincích se často objevovala
zejména Pavla Topolánková, která dlouhodobě působila jako manželova asistentka.76
Bylo proto poněkud překvapivé, když se několik měsíců po volbách objevily první
spekulace o jeho vztahu s tehdejší poslankyní za ODS, Lucií Talmanovou.77 Ani jeden
z trojice aktérů však v této době informaci nepotvrdil – naopak, Pavla Topolánková se
ještě dlouho snažila udržet iluzi fungujícího manželství.78 Přesto to byla právě ona, kdo
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Miroslav Korecký, „Paroubek v. Topolánek: rozhodne rodinná karta?“, Týden, 28. 7. 2009,
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/paroubek-v-topolanek-rozhodne-rodinna-karta_131146.html
(staženo 10. 12. 2012).
77
Jana Blažková, „„Hillary“ Topolánková v rádiu laškovala s politikou“, iDnes.cz, 22. 6. 2006,
http://zpravy.idnes.cz/hillary-topolankova-v-radiu-laskovala-s-politikou-fw4/domaci.aspx?c=A060622_082825_domaci_mr (staženo 10. 12. 2012).
78
viz např. Ondřej Bílek, „Vlastně se nic nestalo“, Instinkt, 9. 11. 2006.
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dal velmi zásadním způsobem najevo, že vše není úplně v pořádku. V senátních
volbách, konaných na podzim téhož roku, se totiž rozhodla sama kandidovat – jenže
nikoli za manželovu ODS, nýbrž za stranu Politika 21. Jakkoli svůj krok vysvětlovala
jako zcela pragmatické rozhodnutí, založené na dlouhodobých ambicích (a tudíž
nezávislé na manželově nevěře), komunikace partnerů přes média mluvila sama za
sebe.79 Přesto Topolánek nový vztah potvrdil až na počátku ledna následujícího roku.80
Talmanová v té době označila svůj vztah k Topolánkovi za „velmi blízký“ a „velké
přátelství“.81
Způsob prezentace
Celkově se časopis Týden problematikou vztahů v Topolánkově rodině příliš
nezabýval. Přitom v tomto případě byly dopady soukromých událostí veskrze veřejné.
Premiérova milenka se v srpnu 2006 stala místopředsedkyní Poslanecké sněmovny nechci spekulovat o důvodech jejího zvolení ani zákulisních procesech, faktem nicméně
zůstává, že šlo o vysoce postavenou aktivní političku. Jen o pár dní později oznámila
Topolánkova manželka svou kandidaturu do senátu za jinou politickou stranu. Jde
přesně o situaci popsanou v kapitole 1.2.1.2. Následky - Celebritizace a politický
management – hranice mezi soukromým a veřejným je v tomto případě velmi nejasná.
Právě proto je poněkud zarážející, že na rozdíl třeba od podobně zaměřeného Instinktu,
Týden tyto události nijak výrazněji nemapoval.
V období od léta 2006 do léta 2007 se sice toto téma dostalo dvakrát na titulní
stránku časopisu,82 nicméně v obou případech šlo o články zaměřené na širší téma než
soukromí. Příběh se dostal na titulní strany vždy v létě. Bylo to logickým důsledkem
načasování událostí, ale dá se to chápat i tak, že se jedná o typicky „letní“ námět –
odpočinkový, zábavný a lehce bulvární. Celkově se téma Topolánkova soukromého
života v tomto období objevilo „jen“ v devíti textech pěti čísel. 83 Rubriky, ve kterých
79

„Pavla Topolánková kandiduje do senátu“, Aktuálně.cz, 14. 8. 2006,
http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=215698 (staženo 10. 12. 2012).
80
„Topolánek přiznal, že bydlí s Talmanovou“, Novinky.cz, 5. 1. 2007,
http://www.novinky.cz/domaci/105768-topolanek-priznal-ze-bydli-s-talmanovou.html (staženo 10. 12.
2012).
81
Miroslav Korecký, „Mirek Topolánek: na vrcholu i v nesnázích“, Týden, č. 34, 21. 8. 2006, s. 18, 20.
82
Týden č. 34/2006 (21. 8. 2006), Týden č. 28/2007 (9. 7. 2007)
83
Zde schválně nepoužívám slovo článek, protože jak vysvětlím dále, v některých případech šlo
komentáře, glosy nebo krátké poznámky.
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bylo možné na střípky příběhu narazit, byly různé – úvodní satirický Periskop, Glosář,
Sloupek a také zmíněné dva hlavní články. Převažovaly však kratší texty, převážně
hodnotícího typu – Glosář a Sloupek hovoří samy za sebe, Periskop byla mezi lety 2006
a 2008 rubrika, kde každý týden vycházel jeden článek různých autorů – pracoval se
zcela smyšlenými informacemi, které jen volně navazovaly na nějaké aktuální téma.
Delší články, které se částečně věnovaly novému vztahu Mirka Topolánka, vyšly
v daném období dva – a oba doprovázely fotografie na titulní straně. V prvním případě84
nesla obálka časopisu titulek Topolánkova volba. Byl na ní zobrazen premiér, kterému
za rameny vykukuje manželka a milenka. Soukromý ráz této volby narušuje postava
Jiřího Paroubka, který na titulku přináší politický kontext. Osmi stránkový speciál
uvnitř čísla nesl název „Mirek Topolánek: Na vrcholu i v nesnázích“ a jeho hlavním
tématem bylo problematické sestavování vlády. Na tomto příkladě je dobře vidět
koncept personalizace politiky (viz kapitola 1.2.1.) – článek o sestavování vlády je
spojen jen s postavou premiéra. I rozhovor s Topolánkem se točil primárně kolem
politických problémů, otázky na soukromí přišly až v závěru. Problematika soukromí,
uváděná na obálce jako hlavní téma, je tak v podstatě doplňkem. Speciální rámeček
rozebírá „vzpouru“ manželky Pavly rozebírá - popisuje ji jako oběť, oblíbenou
ostravskou kantorku, která „obětovala tomu (práci pro manžela, pozn. aut.) vlastní
kariéru“.85 Autorka naznačuje, že zájem Topolánkové o vlastní kariéru inicioval právě
manželův vztah s Lucií Talmanovou – a potvrzuje to citací senátora za ODS Václava
Roubíčka, který říká, že celá záležitost s kandidaturou je vlastně premiérova chyba –
kdyby on sám podpořil ambice své ženy, neměla by potřebu kandidovat za jinou
stranu.86
Druhý z obsáhlejších článků vyšel v létě 2007, v čísle s titulní stranou Výměna
manželek.87 Obálka zobrazovala čtveřici žen Topolánková, Talmanová, Paroubková a
Kováčová.88 Ani tentokrát však nešlo o text striktně zaměřený na konkrétní případ - na
příkladu rozvodu tehdejšího šéfa opoziční ČSSD a jemu podobných je popisován
fenomén mužů ve středních letech, kteří opustí dlouholetou partnerku kvůli mladší ženě.
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Týden č. 34/2006 (21. 8. 2006)
Hana Čápová, „Vzpoura Pavly Topolánkové“, Týden, č. 34/2006, 21. 8. 2006, s. 17-18.
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Ibid.
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Týden č. 28/ 2007 (19. 7. 2007).
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Situace Mirka Topolánka je tu použita jako doplnění k Paroubkovu příběhu – přestože
byl Topolánek stále premiérem, v jeho případě šlo už o rok starou záležitost. Autor
zmiňuje řadu paralel mezi oběma příběhy- v obou případech vystupuje žena, která
„provází muže na cestě k úspěchu, snáší s ním dobré i zlé, a když choť vyšplhá na
vrchol kariéry, stává se nepohodlnou.“89 Manželky politiků jsou tu tudíž opět jasně
stavěny do role obětí. Pavla Topolánková je potom znovu v roli silné zraněné ženy,
která „rozluku nesla statečně, ale těžce, (a nyní) tráví čas s dětmi“.90 Naproti tomu Lucie
Talmanová je bez dalších detailů označena jako ta, která za měsíc přivede na svět
Topolánkova syna.
Mezitím se objevila řada kratších textů. V říjnu roku 2006 více než výsledek
voleb do senátu Týden zaujal fakt, že jednání o podpoře vládě sledovala jak Talmanová,
tak Topolánková. I tato informace to ale dotáhla pouze mezi novinky z Poslanecké
sněmovny.91 Zajímavá byla reakce na sloupek Jiřího Peňase o Topolánkovi obklopeném
vlivnými ženami92 - k textu s názvem „Znepokojující marast“,93 publikovanému v sekci
Dopisy, byly totiž docela nestandardně připojeny fotografie všech tří aktérů. Vyznění
obou příspěvků je docela jednoznačné-reflektují znechucení nad současnou morálkou.
Charakteristika hlavních aktérů
Hlavní postavou ve sledovaném období byl Mirek Topolánek – byl to on, kdo
stál mezi dvěma ženami. Roli ale jistě hrál také fakt, že bylo krátce po volbách a
Topolánek pracně dával dohromady svůj kabinet – tudíž na něj logicky byla upřena
značná pozornost. Primárně byl vždy prezentován jako politik – zmínky o rodinných
poměrech byly vždy druhotné.94Nicméně jakkoli titulky naznačovaly, že hlavní roli má
právě on, samotné texty věnované soukromí se povětšinou týkaly jeho manželky. Jako
příklad může posloužit právě Topolánkova volba z léta 2006. Samotný text o jeho
postoji nijak nehovoří, zmiňuje pouze motivace manželky. Na způsobu prezentace
premiérových aktivit je také dobře vidět, jak v tomto případě dochází k prolínání
jednotlivých sfér působení, jak je popisuje Lisbeth van Zoonen (viz. kapitola 1.2.2.
88

Šlo o reakci na rozvod Jiřího Paroubka a jeho nový vztah s tlumočnicí Petrou Kováčovou.
Denisa Hanusková, Jaroslava Synáčová, „U nás v rozvodově“, Týden, č. 28, 19. 7. 2007, s. 14.
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ibid., s. 15.
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Zápisník, Týden, č. 41, 9. 10. 2006, s. 35
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Jiří Peňas, „Rádkyně pana premiéra“, Týden, č. 6, 5. 2. 2007, s. 75.
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„Znepokojující marast“, Týden, č. 8, s. 7.
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Medializace soukromí politiků) – rozdělení na pracovní, veřejnou a soukromou sféru je
tu velmi komplikované.
Druhou nejdůležitější postavou je Pavla Topolánková. Jen rolí zhrzené manželky
by pravděpodobně příliš mediálního prostoru nezískala, v srpnu 2006 však svým
rozhodnutím kandidovat do senátu za stranu Politika 21 přešla do pozice aktivního
hráče. V periskopu Martina Fendrycha „Když to nejde po dobrém“95 si proto vysloužila
zobrazení sice zraněné, ale stále dominantní ženy. Obraz silné ženy se opakuje i
v jiných textech - často je zmiňováno, že neexistuje důvod, proč by manželka politika
musela sdílet jeho politické směřování.96
Lucie Talmanová, jakkoli jinak důležitá postava trojúhelníku, nebyla v Týdnu
nijak zdůrazňována. Je to vidět na tématech textů, z nichž ani jeden nebyl věnován
přímo jí, zatímco Pavla Topolánková byla hlavní postavou hned čtyř – byť zejména
v souvislosti se svou kandidaturou. Vypovídající je také počet fotografií – zatímco
obrázek Talmanové se v kontextu vztahu s premiérem objevil jen třikrát, Topolánková
byla vyobrazena osmkrát. Přitom Talmanová je osobnost, jejíž životní příběh je možná
nejzajímavější z trojice. Jedenáct let vychovávala děti svého ovdovělého přítele, a toto
téma bylo klíčové i v rozhovorech, které poskytla například Instinktu nebo MF Dnes. 97
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viz. např. rozhovor Korecký, „Mirek Topolánek: na vrcholu i v nesnázích“
Martin Fendrych, „Pavla Topolánková: Když to nejde po dobrém“, Týden, č. 34, 21. 8. 2006, s. 9.
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Topolánkové“
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Karel Knap, Jan Mates, „Lucie Talmanová: Topolánka jsem nevolila“, iDnes.cz, 19. 8. 2006,
http://ona.idnes.cz/lucie-talmanova-topolanka-jsem-nevolila-fda/spolecnost.aspx?c=A060818_145958_ona_ony_jup (staženo 10. 12. 2012).
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2.1.2. Narození potomka
Kontext
První informace, že Lucie Talmanová čeká dítě, se objevila na počátku roku
2007. Ona sama ji záhy potvrdila, nicméně jméno otce uvést nechtěla.98 Mirek
Topolánek sice v této době přiznal, že od manželky odešel a bydlí s přítelkyní,
k otcovství jejího dítěte se ale přiznal až o čtyři měsíce později, na počátku dubna.99
Nicolas Topolánek se narodil 24. července 2007. Většina textů věnovaných
tomuto tématu proto opět vyšla v létě, v průběhu srpna. Na podzim se v souvislosti se
soukromím premiéra staly hlavním tématem finanční záležitosti – otázka původu peněž,
za které koupil od své přítelkyně Vovlo, získala výrazně větší míru pozornosti než
narození nemanželského syna. Souvisí to pochopitelně s charakterem události a
zpravodajskými hodnotami – jednorázová záležitost jako narození dítěte byla tématem
jednoho čísla v létě,100 naproti tomu kauza s autem se na stránky vracela po celé září a
říjen.101Zároveň to potvrzuje Kuhnovu teorii, že peníze jsou v kontextu soukromí
politiků jedním z nejdiskutovanějších témat. (viz kapitola 1.2.2. Medializace soukromí
politiků)
Způsob prezentace
Téma narození premiérova syna se objevilo, stejně jako informace o novém
vztahu, hlavně v názorově orientovaných textech – ať už to byl Periskop, Glosář nebo
Zápisník z Malé Strany. I oznámení v rubrice Lidé bylo pojato velmi odlehčeně - hraje
si se jmény „Talma-nová“ a „Pavla-Stará“.102 Ve výsledku časopis Týden přinesl
k tomuto tématu jediný čistě informativní text, a to nenápadný box zařazený v rubrice
aktuálně, který v návaznosti na úvodní debatu o jméně Nicolas rozebírá, kolik jmenovců
dítě má.103

98

„Talmanová potvrdila své těhotenství“, Novinky.cz, 6. 1. 2007, http://www.novinky.cz/domaci/105834talmanova-potvrdila-sve-tehotenstvi.html (staženo 10. 12. 2012).
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Charakteristika hlavních postav
Obraz Mirka Topolánka je v tomto období spíše negativní. Týden upozorňuje na
jeho vulgární styl vyjadřování,104 podivné veletoče kolem přístupu k médiím, kde
nejprve novinářům oznámil, že jim do jeho soukromí nic není a později jim na
mimořádné tiskové konferenci rozdával DVD s fotografiemi svého novorozeného
syna.105
Z příběhu v tomto bodě v podstatě mizí Pavla Topolánková. V souvislosti
s narozením Nicolase je zmíněna jen dvakrát – a pokaždé oficiální manželka, která se
nechce nechat rozvést a komplikuje tak svému muži život.106
Naopak relativně více pozornosti oproti minulému roku získala logicky Lucie
Talmanová. Stály za tím dvě věci – hlavní bylo narození syna (na stránkách Týdne se
objevila její fotografie se synem z porodnice107 i z odchodu domů – na ní je zobrazena
s přítelem a synem108). Druhým mezníkem, který se do zpráv dostal na podzim, bylo její
jmenování do funkce předsedkyně nově založeného Výboru pro slaďování rodinného a
profesního života. Stejně jako o rok dříve u Pavly Topolánkové, i v tomto případě si
autoři satirického Periskopu vybrali právě politické působení žen, ze kterého si dělají
legraci.109
Nově se objevuje Nicolas Topolánek – jakkoli těžko mohl cokoli aktivně
ovlivnit, jméno kojence se hned ve třech případech110 dostalo do titulku a často právě
v souvislosti s ním jsou prezentovány negativní vlastnosti jeho rodičů.

Zcela

nezaviněně se tak dítě v tomto období dostalo do centra pozornosti – Týden se
pozastavuje nad jeho jménem111 (v rubrice Periskop se objevila myšlenka, že ho jeho
ambiciózní otec pojmenoval po francouzském prezidentovi), dělá si legraci z jeho
104
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„návštěv“ ve sněmovně a pozastavuje se nad tím, jak je možné, že děti politiků také
nemají imunitu.112 Dítě je v podstatě představováno přesně v duchu titulku,
oznamujícího jeho narození, „Já jsem pupek světa“.113 A trochu paradoxně tak v podání
Týdne schytává vinu za své rodiče.

2.1.3. Rozvod
Kontext
Rozvod manželů Topolánkových byl velmi zdlouhavou záležitostí. Více než tři
roky žili pouze v odluce a právní ukončení manželství se z různých důvodů neustále
odkládalo. Nakonec k němu došlo až ve chvíli, kdy již Mirek Topolánek nestál v čele
vlády114a nebyl už ani poslancem115. Nicméně stále byl předsedou ODS, a tím pádem
politikem na nejvyšší úrovni. Po průtazích, způsobených zejména problematickým
majetkovým uspořádáním, bylo manželství definitivně rozvedeno 22. února 2010.
Způsob prezentace
Časopis Týden věnoval průběhu rozvodu jen nepatrnou pozornost, ve srovnání
například s denním tiskem – vzhledem k periodicitě časopisu je to pochopitelné.116
Velký článek o rozvodech známých politiků vyšel v lednu,117těsně po prvním
rozvodovém stání (které proběhlo 18. ledna, soud tehdy rozvod odročil). Úvodní část
tradičně obecnějšího článku „Rozvody: Bezmoc mocných“ je věnovaná právě případu
Topolánkových. Zmiňuje, že premiér již den po narození Nicolase slíbil, že manželce
přenechá veškeré společně nabyté jmění. Proto si autoři kladou otázku, o co vlastně
Pavle Topolánkové jde – manžel jí už dal všechno a víc získat nemůže. Nabízí se
varianta, že věděla o nějakém nepřiznaném majetku. Těmto spekulacím napomáhal i
fakt, že manželé majetkové vypořádání řešili mezi čtyřma očima, i bez vědomí svých
právníků. Pro ODS byla tato situace v období těsně před volbami velmi nepříjemná,
112
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případný skandál kolem rozvodu nebo nepřiznaného majetku jejího předsedy by ji mohl
výrazně poškodit.
Samotný únorový rozvod ale Týden nijak nekomentoval. V prvním březnovém
čísle (tedy prvním možném) se objevila jen zmínka o tom, jak rozvod komentovala
německá agentura DPA.118Ze všech zahraničních reakcí byla vybrána ta, která zmiňuje,
že sám bývalý premiér si přál rychlý rozvod, nicméně jeho žena tomu bránila.
Další zmínka přišla o čtrnáct dní později, ale jen jako úvodní poznámka k článku, který
se primárně věnoval rozvodu jiného politika, Michaela Kocába. 119 V textu se autor
omezil na konstatování, že k rozvodu expremiéra došlo.
Charakteristika hlavních postav
Pavla Topolánková je v období rozvodu konzistentně popisovaná jako ta, která
stála v cestě klidnému uspořádání záležitostí. Předseda ODS Týdnu odmítl odpovědět
na jakékoli otázky týkající se finančního vyrovnání, což podnítilo úvahy o možných
nepřiznaných vedlejších příjmech a do jisté míry ohrozilo jeho důvěryhodnost. Zase se
tak vrací otázka peněz. Jméno Lucie Talmanové a jejího syna padlo jen jednou, a to
v souvislosti s výrokem Mirka Topolánka o přenechání majetku manželce. Článek
„Bezmoc mocných“ ale doplňovala jejich téměř tři roky stará fotografie z příchodu do
sněmovny.

2.1.4. Svatba
Kontext
Ke svatbě Mirka Topolánka s Lucií Talmanovou došlo krátce po ukončení jeho
předchozího manželství, 3. června 2010. V té době sestup bývalého premiéra
z politického výsluní pokročil ještě dále – po kontroverzních výrocích pro časopis LUI
nejprve skončil jako volební lídr ODS a později, 13. dubna, definitivně rezignoval i na
post předsedy ODS.
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mandát místopředsedkyně poslanecké sněmovny skočil 3. června, symbolicky přesně
v den, kdy se provdala za Topolánka. Plánovala sice kandidovat v podzimních senátních
volbách, nicméně ve svém obvodu neuspěla.
Způsob prezentace
Článek o svatbě vyšel v Týdnu hned o čtyři dny později 121a poprvé se informace
o Topolánkově soukromí dostala do sekce Aktuálně, kde byla zpracovaná jen sama o
sobě a nikoli s ironickým podtextem. V perexu článku, který doplňuje fotografie páru
v průběhu obřadu, autor zdůrazňuje, že ke sňatku došlo „pouhé tři měsíce po rozvodu
s manželkou Pavlou (…).“122Po několika detailech z obřadu - oddávala kamarádka
Talmanové ze zastupitelstva Prahy 1, omylem byl na svatbě málem i Ivan langer, který
den předtím Topolánka označil za strůjce své volební porážky apod. – následuje asi
nejzajímavější část. Autor symbolicky celý příběh uzavírá tím, že se jedná o zásadní
předěl a Mirek Topolánek začíná zcela nový život. Ke svatbě totiž podle něj mohlo dojít
právě díky tomu, že se bývalý šéf ODS nijak neangažoval v nových volbách ani
povolebním jednání. Je příznačné, že článek je zakončen exkurzí do finančního zázemí
novomanželů. Výběr aristokraticky zařízeného pětihvězdičkového hotelu prý přesně
odpovídá luxusnímu stylu, na který je pár zvyklý. Paralela s vyznavačem
luxusu Nicolasem Sarkozym se nabízí.

Charakteristika postav
Lucii Talmanovou autor označuje jako „dlouholetou přítelkyni a matku tříletého
Nicolase“ – nikoli už tedy jako„paralelní ženu“123 nebo „milenku“.124 Vztah páru je
potom onačen jako „láska ze sněmovny, která dostává oficiální punc.“125
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2.2. Příběh Nicolase Sarkozyho na stánkách časopisu Le Point
V následujícím rozboru příběhu Nicolase Sarkozyho v týdeníku Le Point se
budu držet stejného schématu jako u předchozí části. Zaměřím se na čtyři události (v
tomto případě chronologicky jdoucí po sobě v pořadí rozvod, nový vztah, svatba, dítě),
u nichž nejprve nastíním kontext, poté rozeberu samotné články a popíšu, jak se mění
pojetí hlavních aktérů.
Časové vymezení událostí jsem zvolila následující. Z období od zvolení
Sarkozyho prezidentem v květnu do listopadu 2007 pochází články věnované rozvodu.
Kapitola nový vztah pokrývá časový úsek od prosince 2007 do ledna 2008. Plynule
navazuje kapitola věnovaná svatbě, sledující čísla od konce ledna do konce února.
Články, se kterými jsem pracovala v kapitole o narození potomka, vyšly od května do
října 2011.

2.2.1. Rozvod
Kontext
Vztah Nicolase Sarkozyho a jeho druhé ženy Cécilie se dostal na stránky tisku
už v roce 2005, kdy Cécilia od manžela odešla. Žila pak nějaký čas v New Yorku
s podnikatelem Richardem Attiasem. Manželé se k sobě na počátku roku 2006 vrátili a
budoucí francouzský prezident se dokonce nechal slyšet, že „tentokrát už spolu budou
navždy“.126 Prezidentské kampaně se ale Cécilia účastnila jen občas – a sama často
prohlašovala, že se na funkci první dámy nehodí.

127

Rozruch vyvolala i informace, že

nešla volit v druhém kole prezidentských voleb. Během prvního půl roku manželova
funkčního období se při oficiálních příležitostech příliš často neobjevovala. Zprávu o
rozchodu prezidentského páru přinesl Le Point až ve chvíli, kdy prezidentský pár
„rozluku“ oficiálně potvrdil.

Způsob prezentace
126

Adéla Dražanová, „Sarkozy potvrdil rozvod, bouřlivá léta s Cecílií končí“, iDnes.cz, 18. 10.
2007,http://zpravy.idnes.cz/sarkozy-potvrdil-rozvod-bourliva-leta-s-cecilii-konci-p1d/zahranicni.aspx?c=A071018_133656_zahranicni_ad (staženo 11. 12. 2012).
127
„Les conditions de Cécilia“, Le Point, č. 1809, 17. 5. 2007, s.33.

33
V prvních měsících po Sarkozyho nástupu do úřadu se otázka jeho soukromí
omezila na občasné zmínky o Cécilii a její funkci první dámy. 128 Časopis ani nijak
nekomentoval rané fámy kolem rozpadu manželství. V tomto kontextu je zajímavé
zmínit, že jako první o rozvodu manželů informoval Le Nouvel Observateur,129 taktéž
zpravodajský časopis. Zpráva o konci manželství se na stránkách Le Point objevila ve
čtvrtek 18. října 2007, tedy přesně v den, kdy prezidentský pár rozchod potvrdil. Le
Point s informací ještě nemohl pracovat jako se stoprocentně jistou, proto se v textu
objevila například formulace, že „fáma o rozluce prezidentského páru zřejmě nebyla jen
bublinou. Zdá se, že informaci nyní potvrdil i sám prezident.“130Množství neurčitých
výrazů odpovídá načasování zprávy. Na titulní stránce se objevil jen titulek „Šok
z oznámeného rozchodu“. Uvnitř čísla následoval čtyřstránkový článek,131 psaný velmi
literárním stylem. Objevují se v něm spojení jako „šílený týden plný hluku a vzteku“,
„otázka, která visela na rtech všech zúčastněných“, „surrealistická situace, ve které je
ponořená Francouzská republika“ a další.132 Příběh prezidentova rozvodu je tu
prokládán informacemi o pracovních jednáních – neustále je tak zdůrazňováno, že
„něco se sice nepovedlo, ale zemi je stále potřeba řídit“.133 Autorka zdůrazňuje, že
jakkoli samotná informace o konci vztahu není žádným velkým překvapením (v tomto
bodě si poněkud protiřečí s titulkem…), je pro Francouze historickou událostí - poprvé
v dějinách Francie se rozváděl prezident během svého mandátu. V závěru článku se
objevuje informace, že Francouzi nemají tendenci soudit politiky podle jejich
manželství (více kapitola 1.3. Francie).
Rozvodu prvního páru se komplexněji věnovalo další číslo. Obálka zobrazovala
prezidenta s titulkem „Prezidentova samota“134 a uvnitř byl desetistránkový speciál
věnovaný rozvodu, následovaný třemi stránkami věnovanými osobnosti Cécilie.135
Rozvodu se týkal i úvodník zakladatele časopisu, Claude Imberta. Ten zdůrazňuje, že
jakkoli se může zdát, že informací o rozvodu je přehršel, v duchu francouzské tradice
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(viz kapitola 1.3.) byly zveřejněny jen ty informace, které nešly utajit. Imbert podotýká,
že „naštěstí neví nic intimního“.136
Článek „Prezidentova samota“ se zabývá zejména cestou prvního páru k rozvodu
a jeho průběhem. V tomto případě si nejsem úplně jistá původem informací – například
když autoři doslova přepisují poslední rozhovor Sarkozyho s Cécilií noc před podpisem
rozvodových papírů. K článku je také připojena řada tematických boxů. V nich najdeme
například rozhovor s bulvárním novinářem, který popisuje, jak se po rozvodu změní
přitažlivost páru pro média,137nebo vyjádření izraelského velvyslance, který vyjadřuje
své obavy nad stále větší „amerikanizací“ francouzské společnosti.138

Charakteristika hlavních postav
Z logiky věci vyplývá, že hlavní postavou celého příběhu je Nicolas Sarkozy.
Nový prezident, kterého již po druhé opouští žena. Přestože první článek zmiňuje, že
k odluce došlo „po vzájemné domluvě“139, o iniciátorovi rozvodu má Le Point jasno.
V textech se opakovaně objevuje, že prezident si rozvod nepřál a snažil se mu za každou
cenu zabránit.140Tento postoj potvrzuje i zveřejněný výrok Cécilie, původně pro časopis
Elle, který byl vybrán do rubriky Výroky týdne (Les points de la semaine)– „Dnes
neodcházím kvůli nikomu jinému. Jsem mrtvá strachy, jako žena, která ví, že skáče do
prázdna“.141
V prvním článku,„Šok z oznámeného rozchodu“, jsou oba dosavadní manželé
popisováni jako klidní, přijímající situaci s kamennou tváří.142O týden později se již
interpretace trochu mění – Nicolas Sarkozy podle týdeníku trpí, uzavřel se světu a se
svými problémy se vypořádává sám. Zajímavá je i volba ilustračních historek - v textu
se například objevuje příběh z jisté konference, kde Sarkozy přednášel projev o samotě
135
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ve světě. Během řeči pak „hledá pohled jediného přítele“ v sále plném lidí, které
jmenovali již jeho předchůdci.143 Opakovaně se objevuje, že prezident svou bolest
zahání prací, resp. „hyperaktivitou, svou věčnou drogou“.144 V závěru článku je potom
kladena otázka, jestli nový prezident i přes své osobní problémy bude schopný zemi
vést. Oproti názoru bývalého premiéra Villepina, že „kdo si nedokáže udržet ženu,
neměl by vládnout Francii,“

145

jsou staveny názory tří blízkých spolupracovníků

prezidenta, kteří říkají, že jestli se prezidentův přístup k práci změní, pak jedině
k lepšímu. „Je mu dobře, jediný rozdíl mezi předtím a teď je, že není pořád přilepený na
svém telefonu“146 – na výroku Pierra Charona autoři ukazují, že Cécilia byla pro
prezidenta „achillovou patou, jeho silou i limitem“147.
Cécilia je v hlavních textech popisována jako Sarkozyho osudová žena, „Cécilia
s „c“jako cocaine.“148Právě jí je kladen za vinu rozpad manželství, ale není nutně
stavěna do nijak negativního světla – je popisována jako žena, která se pro tuto funkci
prostě nehodila. Le Point se pokouší její motivace rozklíčovat v samostatném článku.
Autorka Anna Bitton zde o ní píše jako o ženě, která se v zájmu vlastní svobody
„rozhodla vzdát toho, po čem všechny ostatní ženy sní.“ 149Jinde se zase píše, že
„Nicolas Sarkozy chtěl ze své ženy udělat Jackie Kennedyovou a ona to nesnášela.“150
Je ukazována jako žena, která Sarkozyho podporovala, ale politika jejím snem nikdy
nebyla.151
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2.2.2. Nový vztah
Kontext
S Carlou Bruni, původem italskou modelkou a zpěvačkou, se Sarkozy seznámil
krátce po rozvodu, na počátku listopadu 2008 na slavnostní večeři Jacquese Séguéla.152
První společné fotografie novináři pořídili v prosinci v Disneylandu.153 Pár se poté na
přelomu let 2007/2008 objevoval na veřejnosti často, mluvilo se zejména o jejich
dovolené v Egyptě, která proběhla mezi Sarkozyho pracovní návštěvami, což celé věci
dodalo kontroverznější podtext. Francouzský prezident se svým novým vztahem nijak
netajil – na tiskové konferenci dokonce novinářům oznámil, že vztah mezi ním a Carlou
„je vážný“.154
Způsob prezentace
První zmínka o prezidentově nové přítelkyni se v Le Pointu objevila
v prosincovém vánočním dvojčísle.155 V úvodním článku Patrick Besson, známý
francouzský novinář, představuje Carlu Bruni veřejnosti – a vyzdvihuje její kvality. Na
rozdíl od svých předchůdkyň prý jako bývalá modelka umí chodit a jako zpěvačka se
pohybovat ve společnosti. Článek končí zvoláním „Už nehledejte, pane prezidente. To
je ona!“156
V tom samém čísle vyšel čtyřstránkový článek nazvaný „Kráska a prezident“.
Popisuje průběh rychlého vztahu, odvolává se přitom na „blízkou přítelkyni Carly“.157
Objevila se již i zmínka o svatbě – byla prý „učiněna nabídka a mladá dáma má měsíc
na rozmyšlenou“.158 Článek se zabývá hlavně Carlou – její kariérou, původem (narodila
se v Turíně do bohaté rodiny) a také bývalými partnery. Tato otázka se stala předmětem
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pozornosti i zahraničních médií,159 a nevyhnul se jí ani Le Point. Nicméně již v této
době, při první zmínce o vztahu s prezidentem, se Carla Bruni dočkala označení „nová
první dáma“.160
Na počátku roku 2008 se v rubrice Fotografie týdne objevila momentka ze
společné dovolené v Egyptě.161 Připojený text znovu upozorňuje, že Sarkozy mění
zavedená pravidla oddělení veřejné a soukromé sféry. Dříve by takovéto fotografie
pravděpodobně na stránkách časopisu neskončily (více v kapitole 1.3.). Navíc jsou
zmíněny výtky opozice, že focení v kulisách pětihvězdičkového hotelu není vhodné –
odpovídá to ale Sarkozyho pověsti milovníka luxusu.162
Na počátku ledna pak Le Point reagoval na prudký pokles Sarkozyho popularity
v průzkumech veřejného mínění. Druhé lednové číslo vyšlo s názvem „Akrobat“ a
v článku věnovaném prezidentově klesající popularitě se objevuje často opakovaná
myšlenka, že za náhlou neoblíbeností může stát i přehnaná pozornost věnovaná jeho
osobnímu životu. Francouzi prostě na tyto věci nejsou zvyklí.
Zároveň se v tomto čísle objevuje znovu jméno Cécilie Sarkozy – Le Point
zařadil ukázky z jejího životopisu, který tou dobou vycházel.163
Charakteristika hlavních postav
V čísle, které se o novém vztahu zmiňuje poprvé, byla hlavní pozornost upřena
na prezidentovu novou přítelkyni, Carlu Bruni. Autoři článku „Kráska a prezident“ ji
popisují jako „šarmantní, svůdnou, nebezpečnou, nesnesitelnou bohatou dědičku.“164
Naopak po novém roce se pozornost opět upřela na jméno Nicolase Sarkozyho –
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zejména v souvislosti s poklesem popularity, který byl spojován právě s přehnanou
prezentací soukromého života na úkor pracovních záležitostí.165

2.2.3. Svatba
Kontext
Svatba proběhla 2. února 2008 v Paříži.166 Francie tak po třech měsících opět oficiálně
získala první dámu. Bylo to poprvé, kdy se ženil úřadující prezident (s výjimkou
prezidenta Gastona Doumergue ve 30. letech, který stihl uzavřít sňatek 12 dní před
odchodem z úřadu).167 Informace o sňatku se objevila až poté, co ceremoniál proběhl –
žádní novináři u samotného obřadu nebyli.
Způsob prezentace
První informace o svatbě se objevily už v článku „Akrobat“ z poloviny ledna.
Prezident tehdy oznámil, že““existuje jistá šance, že se to dozvíte až zpětně“, čímž de
facto potvrdil, že plány na sňatek existují.“168
Informace o samotném obřadu se objevila v čísle ze 7. února, které vyšlo
s fotografií Sarkozyho na obálce a titulkem„Co skrývá“. Na samotné titulní straně o
svatbě nepadlo ani slovo,169 v hlavním článku, „Co skrývá“, se ale tato informace
objevuje hned v perexu. Text byl opět psaný velmi expresním stylem - sňatek s Carlou
Bruni popisuje Le Point jako přelomovou událost, která v mandátu Nicolase Sarkozyho
značí „začátek nové éry“.170 Autor doslova říká, že prezident „“normalizoval“
situaci,(…)stal se oficiálním manželem“171 a nyní se může plně soustředit na svou práci.
Protože tím opravdovým mezníkem není ani tak svatba, jako poznání, že Sarkozyho
dosavadní styl voličům nevyhovuje.172
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Blíže se samotným obřadem zabývá článek „Tajný sňatek“. U obřadu nebyl
přítomný žádný novinář ani fotograf, takže časopis přináší alespoň několik informací z
„blízkých zdrojů“.173Obřadu se podle nich účastnili rodinní příslušníci obou
novomanželů a samotná ceremonie netrvala ani půl hodiny. Detailnější informace ale
třístránkový článek nepřináší.
Charakteristika hlavních postav
Svatba prezidentského páru stála ve stínu informací o výrazném poklesu
popularity prezidenta a to se projevilo nejen na prostoru, který byl této události
věnován, ale i na jejím celkovém vyznění. Le Point upozorňuje, že přílišná medializace
nového manželství by prezidentovi kladné body u voličů nepřinesla – jak se ukázalo,
pozornost upřená na jeho vztahy mu sympatie veřejnosti spíše ubírala.
V článku o tajném sňatku se objevují Carliny starší, spíše skeptické, výroky na
téma manželství („vášeň nepotřebuje smlouvy“, „manželství je jako astrologie, je tam
spousta věcí, kvůli kterým to nefunguje“174). Podle informací „přítomných“ z průběhu
obřadu se ale čtenář dozví, že nevěsta byla „očividně dojatá“.175 O rozpoložení
prezidenta během obřadu zmínka nepadla, nicméně v souvislosti s výsledky průzkumů
veřejného mínění se objevuje, že „tento hrdý člověk je tím (výsledky průzkumů, pozn.
aut.) očividně zasažen.“176

2.2.4. Narození potomka
Kontext
Prezidentský pár se rozhodl narození prvního společného dítěte nijak
nekomentovat. I těhotenství první dámy bylo dlouho předmětem spekulací, než ho
potvrdil otec prezidenta.177 Objevilo se, že by tato informace mohla pomoci zastavit
stále větší propad popularity Nicolase Sarkozyho. Přesto se Carla Bruni-Sarkozy
173
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nechala slyšet, že své dítě ukazovat novinářům nebude. Zřejmě tak učinila na radu
mediálních poradců – již rok 2007 ukázal, že medializace soukromého života
Sarkozymu spíše uškodila.

178

I narození dcery Giulie tak provázelo mlčení ze strany

Elysejského paláce. Pár vydal jen krátké oznámení a nadále se držel informačního
embarga. Francouzští novináři přání prezidentského páru z většiny respektovali, už
kvůli podmínkám ochrany soukromí, které jsou ve Francii velmi přísné. (více kapitola
1.3.2. Legislativní rámec)
Způsob prezentace
Když se první pár odmítl k těhotenství první dámy vyjadřovat, Le Point zaujal
podobnou strategii. Na jeho stránkách se objevily jen dvě fotografie Carly Bruni, na
kterých je jasně vidět její těhotenské bříško. Komentář jen krátce upozorňoval, že
zatímco na první fotografii se první dáma snažila své tvary zakrývat, na druhé již ne
(„snaží se nám tím něco říct?“179).
Na začátku června se už v článku „Proč jsou sazkozysté v oblacích?“ o
těhotenství prezidentovi ženy mluví jako o hotové věci, kterou není potřeba nijak
vysvětlovat – objevuje se tu právě úvaha, jestli očekávané narození potomka může
Sarkozymu nějak pomoci při vedení kampaně.180
V čísle z 9. června vyšel čtyřstránkový článek „Sarkozyho nová maska“, o tom,
jak kdysi až přehnaně sdílný prezident nasadil rok před volbami strategii „stažení a
diskrétnosti“181 a odmítá se vyjadřovat k otázkám jak o vlastním soukromí („„Je Carla
těhotná?“ – „Neřeknu.““), tak například k aférám Dominiquea Strauss-Kahna.182
V říjnu vyšel v Le Pointu článek o straších otcích, jediný obecnější text, ve
kterém se objevuje Sarkozyho příběh jako ilustrace k nějakému fenoménu. Zmiňuje i
fakt, že Sarkozy má děti se třemi různými ženami a už je dědečkem. 183
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Samotné narození dcery bylo oznámeno jen velmi krátkou zprávou z 27. října
2011. „Carla a Nicolas Sarkozy jsou rodiči Giulie, prvního prezidentského dítěte
narozeného během funkce v Elysejském paláci“.184 Holčička se narodila již ve středu
19. 10., ale dá se předpokládat, že z důvodu uzávěrky se tato informace mohla objevit
v Le Pointu až následující čtvrtek.
Charakteristika hlavních postav
Změnám v chování prezidenta rok před volbami se věnuje článek „Sarkozyho
nová maska“. Autor uvádí názory prezidentových spolupracovníků, kteří „se rozpačitě
dívají na své nehty, když potvrzují, že jejich patron již není, kým byl.“ 185 Prezident
podle autora upustil na veřejnosti od projevů nespokojenosti, již půl roku neměl záchvat
vzteku a zmizel i jeho typický rys fanfarónství – ilustrují to právě na příkladu
zdrženlivosti ve vztahu k soukromí.186
Carla Bruni se v tomto období na stránkách Le Pointu příliš neobjevovala. Mimo
zmíněných fotografií, v podání časopisu de facto oznamujících její těhotenství, se
výhradně jí nebo jejímu stavu žádný článek nevěnoval. Časopis nepřinesl ani informaci
o rozhodnutí páru držet dceru stranou médií.
Zajímavé je slovo porphyrogenese, které se v souvislosti s těhotenstvím první
dámy objevilo hned dvakrát – u prvních fotografií v květnu i poté u krátké noticky o
narození Giulie. Volně se dá vykládat jako očekávání narození dítěte modré krve, což
v podobě Le Pointu není nic překvapivého – odkazy na královskou tradici Francie a
některé monarchistické rysy Sarkozyho vlády lze na jeho stránkách objevit
opakovaně.187
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Závěr
Přístup českého a francouzského týdeníku k soukromí hlav exekutiv je odlišný
v mnoha ohledech. Navzdory výchozí hypotéze francouzský Le Point věnoval tématu
soukromí Nicolase Sarkozyho větší pozornost, než tomu bylo v případě Týdne a Mirka
Topolánka. Nešlo ani tak o samotný počet textů188, ve kterých se téma soukromí
objevilo (tady je celkový poměr 21 ku 19 ve prospěch Francie), jako spíš o jejich
zaměření a délku. Jako jeden z hlavních důvodů nepotvrzení původní teze je částečné
nedocenění rozdílu mezi politickými systémy obou zemí. Vycházela jsem
z předpokladu, že v danou chvíli oba politici stáli v čele exekutivy189a tudíž byli
v centru pozornosti. Ukázalo se však, že v českém prostředí je situace složitější.
Parlamentní systém s poměrně nestabilními vládami způsobuje, že osobnost lídra
opozice (a jiných politických stran) je přibližně stejně důležitá jako postava premiéra a
je mu věnována značná pozornost. Nikdy není jasné, jak dlouho premiér na svém postu
zůstane – a v případě Topolánkových dvou vlád je to opodstatněný přístup. Naopak ve
francouzském prostředí je postavení přímo voleného prezidenta po dobu mandátu velmi
stabilní. Svou roli hraje i silná tradice monarchismu, která ve Francii existuje (viz
kapitola 2.2.4. Narození potomka).
Liší se tak míra exkluzivity, které se jednotlivým lídrům dostává. V Týdnu se
čistě Topolánkovi a jeho rodině věnovalo jen 11 z celkových 19 článků, ve zbylých
osmi vystupovali i jiní politici (nejčastěji vůdce opozice Jiří Paroubek, v roce 2010 pak
Michael Kocáb, který se také rozváděl). Le Point naproti tomu ve všech případech
věnoval pozornost jen dění kolem prezidenta – s jedinou výjimkou, kterou představuje
článek o starších otcích z roku 2010. Rozdíl je i v prostoru, který je pro dané téma
vyhrazen. Zatímco v Týdnu se ve sledovaných obdobích objevily pouze čtyři články
delší než jedna strana, v Le Pointu to z celkového množství bylo 13.
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Zásadně rozdílné jsou i rubriky, ve kterých se téma soukromí objevovalo.
V případu Týdne převládají stálé rubriky (Glosář, Periskop, Lidé, Sloupek, Zápisník
z malé strany), ve kterých se objevují pouze kratší texty – a právě v nich vyšlo hned 12
ze zmiňovaných textů. Na plnohodnotné články tudíž připadá jen přibližně jedna třetina
veškerých zmínek. Naopak ve Francii je tento poměr opačný. Ve stálých rubrikách
s vlastními pravidly se Sarkozyho soukromé peripetie objevily pouze pětkrát, zbytek
textů představují tematické texty, často hlavní články čísla.
S volbou rubrik úzce souvisí stylistický přístup. Pro časopis Týden je typické, že
k Topolánkovu soukromí často přistupoval satiricky (což souvisí se samotnou
charakteristikou rubrik jako byl Periskop nebo stále je Glosář, Zápisník…). Vyznění
těchto textů je pak posměšné, negativní. Naproti tomu Le Point často v delších článcích
namísto zpravodajského stylu nabízí klasické vyprávění, včetně expresivních, až
knižních obratů (viz kapitola 2.2.3. Svatba). Autoři Le Pointu také v některých
případech používali nejrůznější přirovnání (Cécilia jako Marie Antoinetta, Sarkozy jako
monarcha, Carla jako Kráska…). Nic podobného jsem v Týdnu nezaznamenala.
V přístupu obou týdeníků však lze vysledovat i shodné rysy. Oba dva se tématu
soukromí politiků věnovaly kontinuálně, a přestože o některých událostech z různých
důvodů informovaly méně, nikdy se nestalo, že by některá prošla zcela bez povšimnutí.
Informace se také objevovaly v rámci možností redakčního cyklu aktuálně.
Otázky soukromí se také v obou případech jen výjimečně vyskytovaly samy o
sobě – časté je jejich zpracování v kontextu soudobých politických událostí. Politik je
stále primárně politikem, byť je pozornost upřena i na jiné než veřejné aktivity. Také o
jejich partnerkách se více psalo v souvislosti s jejich vlastní (politickou) aktivitou, než
v jakémkoli jiném kontextu. Osobní příběhy Cécilie i Carly Sarkozy, stejně jako Pavly
Topolánkové se dočkaly podrobnějšího zpracování, postava Lucie Talmanové nikoli.
Může, ale nemusí to souviset s jejím dlouhodobým postavením milenky ženatého muže,
které je pro společnost stále problematické.
Dalším shodným rysem dvou zpravodajských týdeníků je tendence upozorňovat
na obecný přístup médií k tématu soukromí politiků – uveřejňují informace o tom, jak to
chodí jinde, ale svůj vlastní přístup nijak neanalyzují.
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Obecně se ale dá říci, že jakkoli postupy v obou zemích vykazují některé
podobné znaky, pro francouzský Le Point byla ve sledovaném období postava Nicolase
Sarkozyho a jeho soukromí větším tématem, než tomu bylo v českém Týdnu v případě
Mirka Topolánka.

Summary
This thesis aimed to compare the approaches of Czech and French weekly
magazines to the leading politician’s privacy. It uses the method of a narrative analysis.
The initial proposition was that according to different tradition of approaches to
politicians’s privacy, Le Point will pay less attention to Nicolas Sarkozy’s family
affaires. This hypothesis was not confirmed, probably mainly because of the initial
underestimation of differences between the political systems in both countries. The
Czech Republic is a parliamentary system, where the prime minister’s position is not
stable, governments are often changing and as a result, other politicians (especially the
leader of an opposition) are also in the media spotlight. On the other hand, directly
voted French president has a stable position for the whole electoral period.
The two magazines put different emphasis on the topic of privacy itself. The
overall number of articles is not that different (19 to 21 for France), but Sarkozy’s
private life was mentioned in much longer and narrower articles. In Týden, almost one
third of articles dealt with not only Topolánek, but also other politicians – that never
happened in Le Point. Also, in Le Point, the topic of privacy was usually mentioned in
the main articles, while in Týden it usually appeared in permanent sections. This is
closely connected with the overall style of writing about privacy – in the Czech case,
mentioned sections are typically satirical and tend to use irony. In the French magazine,
narration is an often used structure and the language is much more expressive.
Therefore the main outcome is that even though the general approach is quite
similar (the differences are not diametrical ones), there are aspects that make the French
magazine, Le Point, much more profound than Týden in describing the private life of
the leader of an executive.
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