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Anotace
Bakalářská práce s názvem „Mediální reprezentace politiků ve zpravodajství“ se
zabývá zejména příčinami a důsledky zobrazování politiků ve zpravodajských obsazích.
Běžní občané totiž s politiky, kteří jsou na vrcholu hierarchie společnosti, nemají jiný kontakt
nežli přes sdělovací prostředky. Média jsou tedy jediným dostupným zdrojem poznání
o politice a volbou reprezentace politických představitelů formují chápání politického světa
veřejností. Za pozornost stojí i skutečnost, že média poskytují politikům prostřednictvím
svých obsahů důležitou zpětnou vazbu, a způsobují tak prolínání politické a veřejné agendy,
čímž vstupují do samotného politického procesu. Média se tedy aktivně podílejí na utváření
veřejného mínění o politice a skrze referování o něm pak politiku výrazně ovlivňují.
Cílem této práce je zjistit, jak média označují politiky, v jakých kontextech se
politické elity dostávají do zpravodajství a do jaké míry je zpravodajství schopno použitým
způsobem reprezentace posilovat, nebo naopak oslabovat společenský status politiků
a jednotlivé politické ideologie. Odpovědi na tyto otázky budou hledány v textech domácího
zpravodajství deníků Mladá fronta DNES a Právo vydaných v období od listopadu 2008 do
ledna 2009. Analýza se také pokusí odhalit, zdali zkoumané deníky využívají ustálených
způsobů reprezentace politických elit a zda se podílejí na konstruování určitých stereotypů.
Vzhledem k povaze tématu bude výzkum proveden metodou kvalitativní obsahové analýzy.

Annotation
The bachelor thesis called „Media Presentation of Politicians in the News“ deals with the
reasons and consequences of portraying politicians in the news contents. It is true that
ordinary citizens have no other contact with politicians at the top of hierarchy of the society
but through the media. The media are the only available source of political knowledge and by
their selection of presentation of political representatives they shape understanding the
political world by the public. It is also worth noting that the media provide politicians with an
important feedback by their contents, and cause the pervading of the political and the public
business and enter the political process itself. The media actively participate in the shaping of
opinions on politics and significantly influence politics by reporting on it.

The goal of this thesis is to determine how the media designate politicians, in what
contexts the political elites get to the news and to what extent the news is able to strengthen or
weaken the social status of politicians and individual political ideologies by the used method.
The answers to these questions will be searched for in domestic news texts of Mladá fronta
DNES and Právo issued between November 2008 and January 2009. The analysis will also try
to reveal whether the examined dailies use stable methods of presentation of political elites
and whether they participate in constructing certain stereotypes. With regard to the nature of
the topic, the survey will be carried out by means of the quantitative content analysis.
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Úvod
Politické

autority

jsou

součástí

procesu

politiky,

který

je

díky

svému

nezanedbatelnému celospolečenskému významu pravidelně v centru pozornosti médií. Politici
pak jako hlavní aktéři tohoto procesu jsou nejen nositeli politických idejí, ale i drţiteli
a vykonavateli politické moci. Média proto věnují nemalou pozornost jejich ideologii,
rozhodování i vztahu k občanovi. Výsledkem monitorování a zobrazování aktivit politiků
médii je přiblíţení velmi specifické oblasti politiky lidem a do jisté míry přecházení
a transformace politické agendy v agendu veřejnou.
Dalším z produktů mediálního zobrazování politiky a jejích zástupců je obraz politiky
i obraz jednotlivých politických představitelů v očích veřejnosti. Média jsou totiţ jediným
dostupným zdrojem informací (a nutno podotknout, ţe jiţ interpretovaných informací)
o politice i samotných politicích, a hrají proto velmi důleţitou roli v tom, jak bude politika
chápána a následně hodnocena. (např. Jirák, Köpplová, 2007) Média však nejen ţe formují
představy publika o politice, ale svou činností aktivně vstupují i do samotného politického
procesu. „Často se uvaţuje o tom, nakolik a jak média ovlivňují podobu dění ve ‚veřejném
prostoru„, zvláště procesy politického rozhodování. Médiím je přisuzován značný vliv na
podobu současných politických procesů ve stávajících demokraciích, protoţe reprezentují
veřejný, a tedy i politický ţivot, a to zvláštním způsobem, který odpovídá povaze mediální
produkce [...].“ (Jirák, Köpplová, 2007, s. 185, 186)
Vztah médií a politiky je velmi specifický a zasluhující pozornost. Mezi jedny
z jeho hlavních vlastností patři reciprocita a z ní vyplývající vliv na organizaci
a fungování celé společnosti. Ze zájmu o tento vztah se nakonec zrodil i námět této bakalářské
práce. Kvůli lepší uchopitelnosti tématu bude jak část teoretická, tak část výzkumná
soustředěna pouze na oblast mediální reprezentace politiků ve zpravodajství. Interes o toto
téma pramení mimo jiné z přesvědčení, ţe je důleţité nejen mediální obsahy přijímat
a vyuţívat je jako zdroje poznání o světě politiky, ale i se zabývat konkrétními příčinami
a rovněţ důsledky rozmanité reprezentace politických autorit.
Původně tato práce měla být věnována prostředkům, jakými je konstruován obraz
politických představitelů, měla si všímat, kdo má přístup do zpráv a v jakém kontextu,
12
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a zabývat se i tím, do jaké míry jsou analyzované deníky nestranné. Po hlubší úvaze a ve
snaze získat více ucelených závěrů se ukázalo jako vhodné zúţit výzkumné otázky pouze na
to, jak média označují politiky a v jakých kontextech se politici dostávají do zpravodajství.
Samotný výzkum vzhledem k povaze tématu vyuţívá kvalitativní analýzu reprezentace.
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1. Politici a média
Politici společně se sdělovacími prostředky disponují mocí určovat agendu veřejného
ţivota, definují společenská témata a jejich význam a distribuují je širokému publiku.
V důsledku toho mají schopnost nastolovat témata (agenda-setting), tedy ovlivňovat, jaké
informace a v jakém podání se dostanou k příjemcům a co budou příjemci vnímat jako
důleţité a co ne. (McCombs, 2004) „Veřejnost si na základě mediálních podnětů utváří a třídí
vlastní agendu a přiřazuje jednotlivým tématům důleţitost. Témata, na něţ média ve svém
zpravodajství kladou důraz, veřejnost vnímá jako ta nejdůleţitější. Agenda zpravodajství tak
ve velké míře přechází v agendou veřejnou.“ (tamtéţ, s. 2)
Média, která pravidelně politiky obsazují jako aktéry do svých obsahů, jsou zároveň
skrze svůj dosah a šíření hodnot a jednotlivých politických konceptů schopna společně
s politiky podporovat dominantní ideologii ve společnosti. „Zpravodajské obsahy
zprostředkovávají myšlenky, ideje a hodnoty těch, kteří mají přístup do zpravodajských
obsahů.“ (Trampota, 2006, s. 165) Jsou ale také jediným prostředkem na poli politické
komunikace, přes nějţ lze oslovovat širokou veřejnost. „Ve věku všeobecného volebního
práva a tudíţ velké masy voličů musí politické strany umět zacházet s masovými médii.“
(McNair, 2003, s. 7) Politici proto přímo vyuţívají kódy pouţívané při mediální produkci, a to
i přesto, ţe většina z nich ví, ţe různá publika mohou tato sdělení číst různým způsobem.
Z jejich hlediska a v závislosti na předchozích zkušenostech s médii však není jiná jistější
metoda, jak sdělení předat. Politici cítí, ţe neexistuje ţádná alternativa k této komunikační
strategii a nemají k dispozici ţádnou jinou cestu přístupu k lidem neţli média. (Meyer, 2002,
s. 53) I kdyţ je provázanost mezi fenomény masové a politické komunikace mnohdy
nesamozřejmá a konfliktní, je rovněţ těsná, komplexní, vzájemná a především nutná. (Jirák,
Říchová, 2000, s. 6)
Motivace politiků pro mediální výstupy a s nimi související spolupráci s médii je
podle Thomase Meyera dvojího charakteru. Zaprvé, politické elity cítí potřebu legitimity,
která způsobuje nutkání stále ospravedlňovat jejich aktivity a dokonce i je samotné. Zadruhé
je motivuje touha mít náskok před jejich politickými rivaly na poli veřejného mínění, které se
snaţí ovlivnit kultivací vlastního mediálního obrazu. (Meyer, 2002, s. 59) Závislost politiků
a jejich politického ţivota na médiích způsobuje i skutečnost, ţe lidé jsou „mimo politickou
14
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kontrolu stran a neprojevují sklony k přijetí kolektivní identity. Jejich názory a preference
proto ve stále větší míře utvářejí média a autority, které jsou médii podporovány.“ (Jablonski
a kol., 2006, s. 109) Publikace Politický marketing (2006) autorů Jablonski a kol. upozorňuje
také na fakt, ţe „vzhledem k silné konkurenci na politickém trhu je udrţování zájmu okolního
prostředí pro politickou stranu existenční otázkou.“ (tamtéţ, s. 119) Mnohé politické elity,
případně celá politická uskupení, si proto najímají experty z oblasti public a media relations,
kteří jim pomáhají budovat a následně udrţovat kontakty se zástupci médií. Publicita je pro
politiky v mnoha ohledech velmi uţitečná a má nenahraditelnou roli při distribuci moci. (např.
Gans, 2004)
„Politická logika je zaměřena na vyuţití médií drţiteli moci a uchazeči o postavení
a směřuje ke zvoleným cílům. [...] Obecně pracuje politická logika proti autonomii masových
médií [...].“ (McQuail, 2007, s. 409) Politici mají potřebu prosadit do mediálních obsahů své
myšlenky, chtějí poskytovat komentáře k událostem, které vnímají jako součást svého resortu
a svých kompetencí. Logika politická se ale v případě reprezentace politiky ve sdělovacích
prostředcích musí podřizovat logice mediální. Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma logikami
spočívá v organizaci času. Média pracují v rychlém tempu, zatímco politický proces vyţaduje
mnohem více času. Politika se zakládá na rozvaze a její výstupy jsou vţdy nejisté, coţ je ve
vztahu vůči médiím její slabinou. Média navíc mají tendenci si z politického procesu vybírat
kontroverzní a nové momenty. Pakliţe takové momenty politický proces postrádá, média jej
ignorují jako celek. (Meyer, 2002, s. 47, 48)
Hegemonie mediálního času nad časem politickým však ukazuje na jednu velmi
důleţitou skutečnost. Časově náročný politický proces je politiky často ve snaze získat
pozornost médií obcházen. Politici nechtějí přicházet o šance ovlivňovat to, jakým způsobem
o nich budou média referovat, jsou si vědomi toho, ţe jejich mediální obraz bude mít jistý
dopad na veřejnost. (tamtéţ, s. 45, 46) S tím souvisí i politiky méně oblíbená funkce médií
jako „hlídacího psa demokracie“. Média jsou svým vlivem schopna politikům zajistit prostor
a čas, skrz nějţ mohou politicky a ideologicky manipulovat lidmi ve snaze získat jejich
preference. Na stranu druhou však média pracují i takovými tématy, jejichţ zpracováním
vznikají takzvané „social disorder news“, tj. zprávy o narušování sociálního pořádku,
a „moral disorder news“, tj. zprávy o narušování morálního pořadku. (Gans, 2004, s. 141)
15
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Moral disorders news jsou pak podle Ganse ty zprávy, které informují o prohřešcích elit,
včetně politických.
Pro politika je v takovém případě, kdy má poskytnout vyjádření do mediálního
obsahu, který se zabývá jeho morálním přestupkem, existenčně důleţité, aby uvedl takový
komentář, který bude v souladu s normativními očekáváními jak koncového publika, tak
novinářů. Ti mají totiţ tu moc v případě neuspokojení svých očekávání se tématem dále
zabývat a dále ovlivňovat politikovo rozhodování. Politika tedy pozbývá své nezávislosti
a „ve svých hlavních funkcích se stává na médiích závislou. Není však určována médii, nýbrţ
se formuje v interakci s médii. V tomto smyslu také média ovlivňují podstatou svého chování
i politické rozhodování. Stávají se dominantními tvůrci veřejné sféry a jejich jednání v mnoha
ohledech ovlivňuje vývoj politické komunikace.“ (Jirák, Říchová, 2000, s. 17)
Případy, kdy média referují o prohřešcích politických elit, mají za následek do jisté
míry konfliktní vztah a jistou tenzi mezi komunikací mediální a politickou. „Politici pouţívají
ochotně média tehdy, kdyţ jim to přijde vhod, avšak velmi často odmítají médiím přiznat
právo informovat a právo zajímat se o konkrétní fakta v případě, ţe se jim to nehodí.“
(Jablonski a kol., 2006, s. 120)
Témata, o kterých se bude hovořit, však vybírají média stejně tak jako zdroje, kterým
se dá prostor, a načasování zveřejnění informací. Kdyţ politici zkouší reţírovat svůj vlastní
mediální výstup, jejich taktika vytrhává samotnou politiku z kontextu a ta pak působí jako
vyprázdněná. (Meyer, 2002,

s. 134) I přesto ale uvnitř této iluze zůstává tvrdé jádro

opravdové politiky, to jest promyšlená strategie zaměřená na získávání či udrţování legitimní
moci. V průběhu mediálních vystoupení se politici zaobírají především vlastními zájmy, jejich
snaţení však podléhá mediálním pravidlům, díky čemuţ je politika v pozici kolonizované
provincie médií. (tamtéţ) Médii nabízená interpretace politických procesů tudíţ politiky více
či méně nutí přizpůsobovat se mediální logice, mezi jejíţ nástroje patří mimo jiné
personalizace politiky, její dramatizace či konfliktnost a depolitizace politiky, tedy
vytěsňování meritorních politických diskusí a celková trivializace politických témat. (Jirák,
Köpplová, 2007, s. 186)
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Součástí mediální logiky je i vyuţívání stereotypů. Média politickým elitám a jejich
hodnotám přisuzují na základě všeobecné sociální empirie konkrétní stereotypy. Skrze ně pak
mají moţnost určovat sociální standardy a definovat, co je normální. „Komfort jisté rigidity,
který stereotypy poskytují, posiluje přesvědčení, ţe existující mocenské vztahy ve společnosti
jsou nezbytné a pevné.“ (Pickering, 2001, s. 3) Lidé, jichţ se daný stereotyp týká, se pak
v myslích mas řadí do určitých kategorií, čímţ získávají jisté místo v sociální hierarchii.
„Stereotypy chrání naše zvyky a umoţňují nám prakticky neohroţeně zůstávat v pozici, v níţ
se nacházíme.“ (Lippmann, 1990, s. 96) Pro politiky jako drţitele moci, případně jako
uchazeče o moc, můţe být proces stereotypizace v jistém smyslu výhodný, neboť jim
umoţňuje vyuţívat pevné pozice a výsady autorit. (např. Pickering, 2001)
„Stereotypizace tak jako psychický a současně sociální mechanismus představuje na
jedné straně určitý konsenzus v pohledu na svět, konsenzus usnadňující skrze sdílení sociální
orientaci, ale na straně druhé determinuje vnímání i hodnocení určitých skupin jevů
a ovlivňuje postoje a chování vůči nim. V tomto rámci lze stereotypizaci chápat jako nástroj
reprodukce mocenských vztahů, a případně tedy i jako výraz dominantní ideologie, který
pomáhá naturalizovat status quo.“ 1
Stereotypyzice uţívaná v mediálních obsazích nejen ţe reprezentuje, posiluje či mění
stávající obecně zaţité stereotypy, ale disponuje i mocí tvořit stereotypy nové. Tím vším
formuje realitu do podoby, v jaké se nakonec dostane k příjemcům. Podobně realitu formují
(nebo spíše deformují) i předsudky zástupců médií a novinářů a jejich politické postoje
a profesionální pravidla. (Jirák, Říchová, 2000, s. 29)
Mediální obsahy jsou jediným zdrojem poznání o politicích a politických procesech,
jsou tedy hlavním prostředkem ovlivňujícím volební chování občanů. „Média zkoumají
charakter i kompetenci mocných, média si vybírají, koho osloví, koho pozvou, koho učiní
neviditelným, koho znemoţní. [...] Volič se nerozhoduje na základě vlastního podílu na

1

VLADYKA, Milan. Stereotypizace. Revue pro média [online]. 2004. č. 9 [cit. 2009-02-21]. Dostupný z
WWW: <http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Heslar/stereotypizace.htm> .
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veřejné diskusi, nýbrţ na základě mediální inscenované politické diskuse, v níţ podstatnou
roli hraje předvýběr kandidátů prováděný samotnými médii.“ 2

2

JIRÁK, Jan. Pro pár hlasů navíc. Revue pro média [online]. 2002. č. 3 [cit. 2009-02-21]. Dostupný z WWW:
<http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Revue03/glosa_jirak_03.htm>
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2. Politici a zpravodajství
Zpravodajství jako sociální fenomén masové komunikace představuje pro politiky
hlavní pilíř jejich kontaktu s veřejností. Politici vystupují v médiích i mimo zpravodajské
obsahy, nicméně právě zpravodajské obsahy jsou formou a svým způsobem práce
s informacemi pro reprezentaci politických elit a politických procesů ţánrově nejvhodnější.
Politická profese je navíc natolik elitní a autoritativní, ţe jejího nositele novinář a priori
povaţuje za relevantní zdroj. (např. Hartley, 1995) Vyuţívání politiků jako zdrojů bývá
zároveň jedním z poţadavků vedoucích zástupců médií a stává se tak zpravodajskou rutinou.
Mezi nejdůleţitější momenty vztahu politiků a zpravodajství patří skutečnost, ţe
proces mediace politické události nebo určité fáze politického procesu můţe pracovat s dvojí
mocí: s mocí politickou (schopnost organizovat a řídit lidi a sociální vztahy) a mocí mediální
(schopnost šířit informace a ideje a mít nějaký vliv).

2.1 Politici a zpravodajství ve vztahu mediální symbiózy
Jedním z pohledů na vztah zpravodajství a politiků je chápaní jejich spolupráce jako
oboustranně výhodného procesu. Zpravodajství potřebuje pro relevantnost svých obsahů
autority, které vykonávají politickou moc, a politici potřebují zpravodajství jako prostředek
utváření jejich obrazu v očích veřejnosti. „Médium potřebuje politiky jako zdroje informací,
jako známé tváře (jimiţ se však staly jen díky médiím!), jeţ mohou přitáhnout publikum,
a konečně jako osobnosti, které dodávají mediovaným sdělením na věrohodnosti. A politik se
potřebuje objevovat v médiích, aby se vtiskl do povědomí, prezentoval svoje názory a postoje
a také aby si dodal na věrohodnosti, a to jak před stranickými kolegy, tak před voliči.“
(Burton, Jirák, 2001, s. 135, 136)
„Zástupci moci, strany a politici potřebují média pro komunikaci s masami, pro prezentaci
svých výsledků a plánů, pro formování svých vizí v mysli mas. Na druhé straně média hledají
informace mediálního rozměru, ‚ţhavé novinky„.“ (Jablonski a kol., 2006, s. 119, 120)
V politické logice se publicita rovná úspěchu, politici proto ochotně plánují události
a oznámení různých rozhodnutí tak obratně, aby bylo co nejvíce pravděpodobné, ţe vyvolají
zájem médií. Do značné míry se tak chovají způsobem odpovídajícím mediální logice, jejich
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sebeprezentace je mnohdy důleţitější neţ samotná ideologie a kořeny stranické politiky.
(Meyer, 2002)
Lidé totiţ reagují na mediální sdělení nejen tím, ţe si utvářejí více či méně kritický
politický úsudek, ale mohou mít také tendenci si spojovat události s konkrétními osobami a na
základě toho si k nim vytvářet asociace. Mediální texty tedy hrají rozhodující úlohu při
formování jejich chápání politického světa. „Schopnost politických zdrojů prosadit se do
zpráv se svým tématem je pro ně téměř ţivotně důleţitá [...] Politická aréna je
charakterizovaná soutěţením mezi politickými tématy, událostmi, sděleními a aktéry o co
největší dominanci ve veřejné aréně.“ (Trampota, 2006, s. 85)
Vztah mediálního světa a světa politického se dá charakterizovat i jako vztah dvou
konkurentů snaţících se ovládnout prostor veřejné sféry. Média ale na rozdíl od politiků
v tomto souboji disponují značným potenciálem, jak uplatňovat moc. Jsou schopna ovlivňovat
pozornost příjemců, manipulovat veřejným míněním, ovlivňují chování, definují vnímání
reality, propůjčují status a legitimitu a v krátkém čase šíří informace. (McQuail, 2007, s. 92)
Zpravodajství je také pro politiky jako pro jedince s vysokým statusem a přístupem
k mnoha informacím zdrojem moţnosti vyjádřit se jako první k určitému tématu. Takzvaná
primární definice pak jednou z hlavních sloţek celé zpravodajské události a definice dalších
zdrojů vstupujících do zpravodajského obsahu je příjemci vnímána jako sekundární.
„Privilegované zdroje se stávají primárními definujícími témat.“ (Hall et al., 1978) To je další
dostatečně silný motivační prvek pro politické elity více se soustředit jak na svá vystoupení ve
zpravodajských obsazích, tak i na přípravu těchto vystoupení. Politici jsou si totiţ vědomi
důleţitosti mediálního vystavení v kaţdé fázi politického procesu, od fáze politické
identifikace, přes implementaci politické strategie aţ po způsob, jak ovlivnit svůj následný
mediální obraz. (Meyer, 2002) Zároveň s médii počítají v boji o moc a snaţí se tak vyuţít ve
svůj prospěch skutečnost, ţe média konstruují realitu. To je vede ke snaze vstupovat do tohoto
procesu a aktivně a systematicky formovat svůj obraz v mediálních sděleních a mít přehled
a jistou kontrolu nad tím, co se dostane na veřejnost. (např. Jirák, Köpplová, 2007)
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Politici a politické strany i z tohoto důvodu pěstují takzvané media relations (vztahy
s médii). „Media relations jsou zaloţena na udrţování kaţdodenních příznivých kontaktů se
zástupci médií a také na tom, ţe jsou jim poskytovány správné, úplné a atraktivní informace
o organizaci. Všechny poučky, jeţ jsou určeny praktikům PR, hovoří o tom, ţe by praktikové
PR měli s novináři udrţovat přátelské vztahy a zároveň připomínají, ţe přáteli nejsou.“
(Jablonski a kol., 2006, s. 119)
Poutat pozornost ve chvíli, kdy sám chci, a na téma, které si sám určím, je pro politiky
klíčovou záleţitostí jejich politického ţivota. Mnohé politické elity a strany proto generují
vlastní populární lídry. Ti by měli být médii i veřejností vnímáni jako osobnosti, jejichţ hlas
má určitou váhu, a zároveň by měli být schopni srozumitelné, stručné a věrohodné
sebeprezentace. (tamtéţ) Neil Postman na příkladu televizní debaty před americkými
prezidentskými volbami v roce 1984, jíţ se účastnil Ronald Reagan a Walter Mondale,
poukazuje na fakt, ţe „důleţitější neţ argumentace bylo pro účastníky udělat dojem.“ „Kaţdý
kandidát dostal pět minut na to, aby reagoval na otázky typu: Jaká je (nebo by byla) vaše
politika vůči Střední Americe? Jeho protivník měl půl minuty na to, aby s jeho slovy
polemizoval. Za těchto okolností nemohou komplexnost, průkaznost a logika hrát ţádnou roli
a v několika případech šla skutečně stranou dokonce i větná skladba.“ (Postman, 1999, s. 105)
Udělat dojem a dokázat poutat pozornost médií i koncového publika, ať uţ jako
jednotlivec nebo jako skupina, můţe mít za následek snazší a častější přístup do
zpravodajských obsahů. Novináři navíc takové zdroje preferují, vyuţívají jejich hlas a vytváří
si s nimi pevné vazby. „Zpravodajové mají své vlastní zdroje, jimţ dávají přednost, a navíc
z titulu své profese přicházejí do styku z řadou prominentů [...] Náš obraz světa viděný očima
médií je často výsledkem nahodilých setkání či neformálních informačních sítí vybudovaných
lidmi, kteří v médiích pracují.“ (McQuail, 2007, s. 243, 244)
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2.2 Politik jako aktér zpravodajství s charakteristickými rysy
celebrity
Politik jako jedinec bojující o přízeň a podporu veřejnosti prostřednictvím mediálních
obsahů se svým chováním podobá v určitém ohledu populárním osobnostem z nepolitických
oblastí, lze jej charakterizovat jistými rysy celebrity. Politik stejně jako celebrity touţí po
publicitě, popularitě a z nich plynoucích privilegií. Mnoho zástupců politického světa proto
neváhá vyjadřovat se i k tématům, která s politikou nesouvisí. „Početná skupina politiků se
ráda a často ukazuje ve světle reflektorů a pronáší názory na všechna moţná témata jenom
proto, aby byli tito politici v médiích přítomni a zafixovali svoji image do povědomí
veřejnosti [...].“ (Jablonski a kol., 2006, s. 120) Na druhou stranu média potřebují atraktivní
obsahy, v nichţ vystupují atraktivní osobnosti, pozornost a mediální uspokojení příjemce totiţ
sehrává významnou roli při prosazování se na mediálním trhu. (např. Trampota, 2006) „Vliv,
kterým celebrita můţe disponovat, záleţí jednak na publiku a jednak na konkrétních úmyslech
médií prezentovat určitý status a povahu jednotlivých celebrit. [...] Masová média jsou jak
tvůrci, tak v jistém slova smyslu spotřebiteli celebrit, hltají informace o vzestupech a pádech
slavných jedinců.“ (Drake, 2007, s. 219, 228)
Kromě takzvaných moral disorders news, které informují o prohřešcích elit (viz.
kapitola 1) a dotčenému poskytují téměř výhradně negativní publicitu, zpravodajství
zpracovává i témata bulvárního charakteru, která mohou poskytovat jak publicitu pozitivní,
tak negativní. Politici pak ve snaze vyjádřit se byť k jakkoliv kontroverznímu tématu bojují
o prostor v médiích, o moţnost poskytnout komentář k tématu takovým způsobem, který
bude v ideálním případě korespondovat s normativními očekáváními většiny příjemců,
a o výslednou publicitu. „Pozornost bývá povaţována za bezprostřední cíl a je pak často brána
jako měřítko úspěchu či selhání. [...] Skutečnost, ţe je něco známé, je mnohdy důleţitější neţ
obsah toho, co příjemci vědí, a například pro veřejně známé osoby (celebrity) je nezbytnou
podmínkou existence.“ (McQuail, 2007, s. 74)
S fenoménem „celebritizace“ politiků souvisí i nový přístup médií k práci
s informacemi z oblasti politiky. Média mají v důsledku snahy získat a udrţet pozornost
příjemce tendenci politická témata prezentovat zábavnou formou (tzv. politainment).
Politainment se vyznačuje „určitou formou veřejného, masmediálního zprostředkování
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informací, v níţ politická témata, aktéři, procesy, vzory výkladu či vysvětlení, identita
a předváděné významy se způsobem zábavy proměňují v novou, tedy jinou politickou realitu.
A tato nová realita zakládá nový prostor pro zkušenost, v němţ je občanům sloţitý svět
politiky přístupný.“

3

Podle Postmana byla i televizní debata v rámci kampaně k americkým

prezidentským volbám v roce 1984 reţírována zábavnou formou ‒ „jako boxerský zápas,
přičemţ podstatnou otázkou bylo: Kdo koho knokautoval? Odpověď závisela na ‚stylu„
účinkujících ‒ na tom, jak vypadali, zda hleděli pevně a zpříma, jak se usmívali a jak sršeli
vtipnými bonmoty.“ (Postman, 1999, s. 105) Ronald Reagan tehdy dokázal pohotově a vtipně
zareagovat na dotaz týkající se jeho věku a deníky druhý den referovaly o tom, ţe svým
vtipem „odrovnal“ svého rivala. (tamtéţ, s. 106) „Toto vše vypovídá o tom, ţe naše kultura
přešla na nový způsob organizace svých záleţitostí, především těch důleţitých. Povaha
komunikace se mění s tím, jak se den ode dne stírá demarkační čára mezi tím, co je a co není
zábavní průmysl.“ (Postman, 1999, s. 106)
John B. Thompson upozorňuje, ţe pokud političtí vůdci přehlíţejí či upozaďují vlastní
zviditelňování, činí tak ku vlastní škodě. „Management zviditelňování prostřednictví médií
ovšem není činnost, která by se rozmáhala jen v politicky vypjatých obdobích volebních
kampaní, nýbrţ je kaţdodenní součástí samotného procesu vlády. Výkon vlády totiţ vyţaduje
průběţné přijímání rozhodnutí, co se zveřejní, pro koho a jak.“ (Thompson, 2004, s. 113)
Média přistupují k politainmentu také s ohledem na skutečnost, ţe lidé uţívají masová
média primárně k rozptýlení, zábavě a vyplnění času. „Snaţí se trávit čas ‚s médii„, aby unikli
kaţdodenní realitě.“ (McQuail, 2007, s. 75) Politik stejně tak jako média se musí tomuto
aspektu vnímání médií příjemci přizpůsobovat, chce-li mít v mediálních obsazích jisté
„angaţmá“. Politici se proto velmi často účastní různých nepolitických akcí, o nichţ vědí, ţe
vzbudí zájem médií, a zároveň se rádi vyskytují v blízkosti populárních osobností. A stejně
jako u populárních osobností, tak i u politiků se média velmi ráda soustřeďují na zachycování
různých uřeknutí, emočních výbuchů nebo skandálů (Thompson, 2004). „Fakt, ţe nemohou
proces zviditelňování bezvýhradně ovládat je pro politické představitele zdrojem vytrvalých
obtíţí. Neustále se musí hlídat a dávat se velmi bedlivý pozor na to, co dělají a říkají, jelikoţ
3

HVÍŢĎALA, Karel. Jak média změnila politiku. Xantypa [online]. 2005. č. O6 [cit. 2009-03-05]. Dostupný z
WWW: < http://www.xantypa.cz/articles.asp?idk=842&ida=1717>
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nevhodný čin či špatně odhadnutá poznámka mohou mít ničivé důsledky, pokud se to někomu
podaří zaznamenat a nabídnout milionům diváků.“ (Thompson, 2004, s. 115)
S celebritami z oblastí nepolitických politiky pojí nejen jejich zájem o to být často
a ideálně řízeně a vědomě středem pozornosti médií, ale i zájem o výsledný příjemcův dojem
z politikova vystoupení. Politici proto stejně jako veřejně známé osobnosti kulturního nebo
sportovního světa dbají na svůj projev jak verbální tak neverbální. Součástí tohoto projevu je
i určitá image, kterou si politik vytváří například účesem či volbou barev svého šatníku jako
jistých prostředků vizuální identity. „Barva představuje svého druhu jazyk, který přímo
zasahuje podvědomí a ovlivňuje emoce jednotlivce. Barvy mají vlastní symboliku, jeţ závisí
na historických či kulturních podmínkách, případně na emocionálně-symbolických
asociacích.“ (Jablonski a kol., 2006, s. 126) Prostřednictvím barev oblečení či designu loga
a dalších nonverbálních forem přenosu informací jako jsou například gesta či mimika si
politici vytváří svou specifickou vizuální identitu.
Mediální prezentace politiků a politických procesů se v závislosti na moţnostech,
kterými média disponují, a cílech, kterých chtějí dosahovat, ubírá směrem zezábavňování
a trivializace politiky jako takové. Politická témata jsou často publiku podávána povrchně,
média vyhledávají na politické scéně i v soukromém ţivotě politiků konfliktní momenty
a prezentované události se snaţí maximálně personalizovat. (např. Jirák, Köpplová, 2007)
„Zpravodajství je často spíše referováním o tom, co o událostech řekly významně postavené
osoby neţ referováním o událostech samých.“ (McQuail, 2007, s. 243)
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3. Potřeba hlasu politické instituce jako novinářská rutina
Politik má z titulu své profese a svého sociálního postavení téměř vţdy přístup do
zpravodajských obsahů. Je na vrcholu hierarchie společnosti, proto mediální organizace ţádají
hlasy politických autorit do svých zpravodajských obsahů; přístup do zpráv tak reflektuje
hierarchii společnosti. (Gans, 2004)
Na přístup politiků do zpravodajství pak mají vliv zejména pravidelné vzorce chování a práce
novinářů ‒ novinářské rutiny, které stanovují postupy a metody ţurnalistické práce dané
mediální organizace. (např. Tuchmanová, 1978) „Ve většině případů industrializované
mediální produkce představují všechny fáze řetězce obrovský objem práce, která se postupem
času a pod tlakem nutnosti ustálila do podoby zaběhnuté rutiny. [...] Pravidelnosti v chování
a myšlení způsobené touto rutinou dávají vzniknout empiricky podloţeným zobecněním
zkušeností a umoţňují přemítat o tom, co se vlastně děje, v teoretické rovině.“ (McQuail,
2007, s. 241) Novinářské rutiny však deformují výstupy mediální produkce (novináři
vybírají témata uplatňováním zpravodajských hodnot a zpracovávají je do jasně daných
zpravodajských ţánrů). (Meyer, 2002, s. 27) Jednou z novinářských rutin je i práce se zdroji.
Zdroj, který je podnětný, disponuje mocí, je schopen novináře zásobovat informacemi
a je pro novináře dostupný jak vzdálenostně, tak sociálně, má podle Ganse (2004, s. 117 ‒
126) všechny zásadní předpoklady pro to dostat se k novináři. Je-li navíc schopen obstát jako
relevantní, produktivní, spolehlivý a důvěryhodný zdroj, je-li veřejností vnímán jako sociální
autorita a má-li dobré vyjadřovací schopnosti, je vysoce pravděpodobné, ţe takový zdroj bude
novináři vyuţíván pravidelně. (Gans, 2004, s. 129 ‒ 131) Taková rutina je ve výsledku
výhodná jak pro ţurnalistu, který můţe na základě předchozích zkušeností počítat
s informacemi takového zdroje jako se součástí mnoha příštích zpráv, tak pro zdroj (v tomto
případě politika), který si součinností s novinářem zajistí kontinuální publicitu, jeţ je důleţitá
pro dosahování politických cílů a realizaci politických záměrů. „Cílem subjektů politické
soutěţe není jenom jednorázové vítězství, ale především organizační přetrvání a snaha
o zvýšení svého politického vlivu.“ (Jablonski a kol., 2006, s. 25)
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Dalším projevem rutinní práce novinářů s informacemi a se zdroji je vyuţívání
takzvaných zpravodajských sítí. (Tuchmanová, 1978) Zpravodajská síť je podle Tuchmanové
mimo jiné hierarchicky uspořádaný systém „sběračů informací“, kteří se orientují na určitý
resort. Reportéři tak mají přehled o událostech v dané sledované oblasti a jsou schopni
zachytit veškeré podstatné momenty, které se mohou stát zprávou. Zpravodajská síť
usnadňuje práci novinářů a dává ji do určitého pevného a téměř neměnného rámce. Samotné
zprávy jsou pak tvořeny rutinním postupem a jejich zdroje, obsah i forma opakovaně vychází
ze stejných principů. Zpravodajská síť akcentuje rozloţení moci a sil ve společnosti,
poukazuje na témata, osobnosti a organizace, které mají ve společnosti určitý význam.
(Tuchmanová, 1978)
Politici se tak v rámci organizačních a pracovních rutin novinářů stávají informačními
zdroji s velkou přístupovou mocí do zpravodajských obsahů. Takové zdroje John Hartley
(1995) označil termínem accessed voices (hlasy s přístupem) ‒ lidé, kteří mají snadný
a privilegovaný přístup do mediálních sdělení. Mimo úředníky, vědce a dále například
celebrity mezi ně patří i politici. Tím, ţe zdroj s politickým vlivem získá moc přístupu do
zpráv a stane se součástí novinářské rutiny, můţe dát podnět ke vzniku nové rutiny i ve svém
chování a myšlení. Pakliţe nalezne rovnováhu mezi politickou a mediální logikou a osvojí si
principy mediální logiky, je zde moţnost, ţe se pro něj stane komunikace s médii rutinní
záleţitostí.
Součástí uţívání zaběhnutých rutin v mediálních organizacích je i práce se stereotypy,
zaţitými šablonami, které ovlivňují celý proces vnímání světa. Na základě nich jsme schopni
si představit většinu věcí i bez vlastní zkušenosti. Stereotypy třídí věci, lidi a sociální skupiny
na důvěrně známé a cizí, přičemţ částečně známé je ve stereotypním chápání a priori vnímáno
jako důvěrně známé a poněkud cizí jako jednoznačně cizí. (Lippmann, 1990, s. 90) Stereotypy
se snaţí kategorizovat společnost a jednotlivým skupinám opakovaně připisovat určité
charakteristiky. Pokud jsou následně společností vnímány jako přirozené, proces
stereotypizace je dovršen. (např. Pickering, 2001)
Média proto vzhledem ke snaze zjednodušit si práci a maximalizovat hodnocení
vyuţívají velmi často například stereotypu politika coby morálně pokleslého člověka
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upřednostňujícího své zájmy před zájmy občanů. Politik se tak mnohdy a priori dostává do
situace, kdy je konfrontován s hypotézami a závěry (pseudozávěry) novinářů odvozenými
například ze zmíněného stereotypu. Politikův hlas ve zpravodajském obsahu je pak pouze
reakcí na informace získané z jiného zdroje a uchopené stereotypním myšlením. Politik by
proto měl počítat jednak s dvojím rutinním způsobem práce médií se zdroji, tj. zdroj jako
iniciátor zprávy a zdroj jako součást odezvy na jiţ získané informace, a jednak s formováním
mediálních sdělení způsobem odpovídajícím masově zaţitým a neměnným vzorcům
reprezentace ‒ stereotypům. „Veřejnost čte zprávy, které nejsou stejně objektivní jako
vstupní fakta, jsou to fakta chápaná stereotypem přiklánějícím se k určitému vzoru chování.“
(Lippmann, 1990, s. 243)
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4.

Důsledky

vystupování

politiků

ve

zpravodajství

v kontextu daných témat
Pro politickou autoritu je zásadní, k jakým tématům dostane ve zpravodajských
obsazích prostor ke komentáři a je-li schopna poskytnout takové vyjádření, které bude
v ideálním případě odpovídat většině normativních očekávání příjemců, tedy potenciálních
sympatizantů a voličů. Politická komunikace interpretovaná médii je jedním z nejdůleţitějších
faktorů rozhodujícím o politické budoucnosti jednotlivých politických elit či uskupení. „Navíc
je politická komunikace spojena s posilováním a rozvojem politických symbolů (nebo jejich
rušením), které dávají lidem pocit sounáleţitosti, a přispívá k rozvoji jejich identity. Politická
komunikace je proto povaţována za základní pojítko většiny společnosti.“ (Jirák, Říchová,
2000, s. 8)
Selekce témat a zdrojů, které budou ve zpravodajském obsahu k tématu vystupovat,
můţe vytvářet mezi tématy a aktéry zpráv určité vazby. Politik si tak kolem sebe svým
vystupováním ve zpravodajství do jisté míry formuje určitý okruh kompetencí. Novinář pak
politickým autoritám, kterým dává moţnost vstupu do zpravodajství, můţe vymezovat oblast
témat, k nimţ bude politikův hlas pravidelně ţádat. Média tak nejenţe nastolují témata
(agenda-setting), ale zároveň je mohou propojovat s určitými osobnostmi a jejich míněním,
a podílet se tak na utváření mínění veřejného. (např. McCombs, 2004)
Maxwell McCombs jako příklad vlivu sdělovacích prostředků na veřejné mínění uvádí
parlamentní volby ve Španělsku v roce 1996 a vítězství lidoveckého kandidáta José María
Aznara. Aznar se utkal s předsedou socialistů a dlouholetým španělským premiérem Felipem
Gonzálezem a Juliem Anguitou, který reprezentoval takzvanou Sjednocenou levici, koalici
levicově zaměřených stran. McCombs poukazuje na fakt, ţe na rozhodování voličů mělo
významný vliv zobrazování politiků ve zpravodajství v kontextu daných společenských témat.
Masová média si pro popis jednotlivých kandidátů zvolila několik zásadních charakteristik,
mezi nimi i poctivost a bezúhonnost. Jako jediné kritérium těchto vlastností pak média
nabídla vztah politiků ke korupci. Sdělení kandidáta popisovala buď jako úplatného či jako
neúplatného a naráţela na hlavní problém dosavadní socialistické vlády, jímţ byly korupční
skandály. Rozhořela se tak veřejná diskuse, nakolik je do korupce zapojen i sám premiér
osobně. González zobrazovaný médií v souvislosti s korupcí nakonec volby prohrál a po
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dvanácti letech musel post španělského ministerského předsedy opustit. (McCombs, 2004,
s. 73) Média, a zejména pak zpravodajství, se významně a přímo účastní politického procesu,
velkou měrou se podílí na definici politických témat a mají nezastupitelnou roli na růstu
kariéry i popularity jednotlivých politických elit. Politici pak obvykle neuspějí ve volbách,
pokud nejsou schopni ve svém myšlení a jednání reflektovat kromě svého programu
i zkušenosti a poţadavky obyčejných lidí. (Manning, 2001, s. 135)
Zpravodajské obsahy hrají významnou úlohu v politickém procesu i proto, ţe fungují
jako distributoři podnětů od občanů k jejich politickým zástupcům. Média proto mnohdy
a ráda zaujímají pozici reprezentanta veřejného mínění, přičemţ názory občanů jsou médii
šířeny v sociální hierarchii mimo jiné i směrem vzhůru. Často pak lze pozorovat účinky
tohoto chování mediálních organizací na chování politických stran. (McNair, 2003, s. 14)
Politické organizace i samotné politické osobnosti jsou si vědomi reálné moci médií formovat
veřejné mínění a buď sami či prostřednictvím oddělení public relations ve snaze kontrolovat
četnost i kontext svých mediálních výstupů shromaţďují a analyzují veškeré informace, které
o nich masová média zveřejnila. „Metody vyhodnocování výchozí situace spočívají ve: [...]
zkoumání toho, jakou image má organizace v okolním prostředí; jaké je povědomí o její
existenci, jaké jsou asociace s ní spojené, jaká je její popularita i podpora, hodnocení její
činnosti, její pozice vůči konkurenci [...]“ (Jablonski a kol., 2006, s. 111)
Výstupy politiků ve zpravodajských obsazích v kontextu daných témat by se daly
mimo jiné charakterizovat jako médii záměrně a politiky do jisté míry mimovolně vytvářená
reklamní sdělení, reakce a chování příjemců pak jako spotřebitelské chování. Funkcí
reklamního sdělení je primárně distribuce informací od výrobce produktu (v tomto případě
politika) ke spotřebiteli (voliči) a sekundárně jistá persvaze. Zobrazování politiků ve
zpravodajství v širším kontextu společenských i politických témat distribuuje různým
publikům a různými kódy informace o povaze politikových aktivit, vlastností, schopností
a v neposlední řadě i o politikově síti kontaktů na osobnosti, s nimiţ bývá médii zachycen či
dáván do souvislostí. Výsledný mediální obraz politické autority pak příjemce informuje
o tom, kdo je v jaké pozici a co je schopen občanům nabídnout v daných politických
podmínkách. (např. McNair, 2003)
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5. Analýza deníků Mladá fronta DNES a Právo
Téma mediální reprezentace politiků ve zpravodajství jsem se rozhodla zkoumat
metodou kvalitativní obsahové analýzy reprezentace 4, přičemţ zkoumaným materiálem je
domácí zpravodajství deníků Mladá fronta DNES a Právo vydaných v období od listopadu
2008 do ledna 2009. Výzkum si klade za cíl zjistit, jak vybrané deníky označují politiky
a v jakých kontextech o nich píší.

5.1 Deskripce deníků ‒ postavení deníků na českém mediálním trhu
V roce 2008 podle výzkumu Media projekt agentury Median, který se zabývá
odhadem čtenosti tisku, byl deník Mladá fronta DNES druhým nejčtenějším celostátním
deníkem v České republice. Media projekt uvádí, ţe v daném roce četlo jedno vydání Mladé
fronty DNES 1 076 000 obyvatel České republiky, průměrný prodaný náklad za leden 2008 aţ
prosinec 2008 činil 291 711 kusů výtisků. Nejčtenějším deníkem v roce 2008 byl deník Blesk.
(čtenost: 1 477 000, prodaný náklad: 435 505) Mladá fronta DNES se pak společně s deníkem
Blesk a s regionálními deníky sdruţenými pod značkou Deník řadí k jediným titulům, u nichţ
čtenost překračuje jeden milion čtenářů.
Deník Právo byl třetím nejčtenějším celostátním deníkem v České republice. Podle
Media projektu četlo v roce 2008 jedno vydání Práva 411 000 lidí a průměrný prodaný náklad
za leden aţ prosinec téhoţ roku dosáhl na hodnotu 145 032 kusů výtisků.
Mladá fronta DNES a Právo se však neliší pouze hodnotami čtenosti a prodaného
nákladu, ale i svou politickou orientací. Podle Veroniky Němcové, která se ve zabývala
politickým zaměřením deníků Mladá fronta DNES a Právo a jejíţ práce byla publikována ve
sborníku Politické kampaně, volby a politický marketing (2007), je patrná jistá tendence
4

Druhy reprezentace: 1. Typy - s kategorií „typů“ pracují například některé literární směry - v beletrii lze na
jednotlivé postavy nahlíţet jako na typ kupce, typ hostinského, typ učitele. Typy jako postavy jsou prezentovány
jak jedinečné lidské bytosti, ale charakteristické jsou více tím, co reprezentují (tedy „typizují“), neţ tím, ţe by to
byly jedinečné lidské bytosti; 2. Stereotypy - jsou zjednodušenou reprezentací nějakého lidského projevu, rysu či
postoje. Stereotyp se ustavuje tím, ţe se po řadu let objevuje jako re-prezentace téhoţ, ať v médiích či v
kaţdodenní konverzaci; 3. Archetypy - velmi vyhraněné typy hluboko zakořeněné v jednotlivých kulturách.
Hrdinové či padouchové, kteří ztělesňují nejhlubší přesvědčení, představy, hodnoty a případně i předsudky
platné v celé kultuře. (Burton, Jirák, 2003, s. 188 - 191)
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Mladé fronty DNES „stranit“ pravici a Práva „stranit“ levici. (Šaradín, 2007, s. 139) Autorka
do výzkumu vstupovala s hypotézou, ţe Mladá fronta DNES je deník „politicky neutrální, ale
je mu přisuzováno pravicové zaměření“ a Právo je „nezávislý levicově orientovaný tisk.“
(Šaradín, 2007, s. 113, 114) Své předpoklady pak ověřovala na základě analýzy novinových
titulků a na uţití výrazových prostředků v jednotlivých novinových textech týkajících se
politických témat. Němcová nakonec dospěla k závěru, ţe deníky pouţívají rozdílné jazykové
prostředky při popisu politických osobností. „Poukázali jsme především na přítomnost
označení ‚socialista„ či ‚rudá koalice„ v deníku Mladá fronta DNES. Výskyt těchto
jazykových prostředků, které vyvolávají negativní konotace, povaţujeme za explicitní
‚stranění„ Mladé fronty DNES pravici. [...] Deníky některé skutečnosti neuvádějí či o nich píší
‚jinak„, odlišným způsobem ve svých zprávách označují pravicové a jiným způsobem
levicové politiky.“ (Šaradín, 2007, s. 139, 140)

5.2 Analyzovaný materiál
Analýza pracuje se vzorkem 203 článku z Mladé fronty DNES a 369 článků z deníku
Právo, přičemţ jednotkou měření je vţdy textová část článku, tzn. titulek, podtitulek, vlastní
text článku. Všechny analyzované články jsou umístěny v rubrice domácího zpravodajství
a mají politický makrorámec. I přesto, ţe oba deníky byly shromaţďovány za stejné období
(kvartál 11/2008 - 01/2009), textů Práva je znatelně více. Je to dáno zejména kratším
rozsahem jednotlivých textů, díky čemuţ se na jednu tiskovou stranu vejde více článků.

5.3 Analýza deníku Mladá fronta DNES
Při zkoumání stanoveného vzorku jsem se soustřeďovala zejména na politické autority
exekutivy, tedy vládu a prezidenta republiky, a opoziční zákonodárce, zvláště dolní komory
Parlamentu. K tomuto kroku jsem přistoupila ve snaze získat více ucelenějších
a podrobnějších poznatků o reprezentaci politiků ve zpravodajství.
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5.3.1 Politika jako souboj
Jedním z dominantních způsobů reprezentace politiky v deníku Mladá fronta DNES je
zobrazování politiky jako souboje a politických představitelů jako rivalů. Kromě popisování
politicky přirozeného a očekávaného ideologického nesouladu mezi koalicí a opozicí list
poukazuje i na disharmonii a myšlenkový rozpor v jednotlivých stranách. Tendence referovat
o politických stranách jako o nekonzistentních a o politicích jako o soupeřích je patrná
zejména před kongresem největší vládní strany ODS. Mladá fronta DNES v tomto období
(listopad 2008) akcentuje volbou i koncepcí jednotlivých zpravodajských událostí mimo
úlohu vládních autorit i úlohu premiéra a předsedy ODS Mirka Topolánka. Premiér je
prezentován převáţně jako vytíţený a cílevědomý politik, který je schopen zásadních
rozhodnutí.
Titulky, které se v deníku objevují v souvislosti s Topolánkem před kongresem ODS,
nepřímo stávajícího předsedu strany podporují. Články z počátku listopadu 2008 nadepsané
slovy „Neodejdu, budu razantnější“ (Mladá fronta DNES, 3. 11. 2008, s. A1) či „Nechci
utíkat od práce v poločase“ (Mladá fronta DNES, 3. 11. 2008, s. A2), jasně deklarují, ţe
premiér má ambice udrţet se v pozici předsedy strany, hodlá být tvrdším politikem a chce
pokračovat v rozdělané práci. Premiér v textech slibuje, ţe obmění část vlády a zestabilizuje
a zakceschopní svůj kabinet.
Druhý kandidát na předsedu ODS praţský primátor Pavel Bém je listem označován
jako Topolánkův hlavní soupeř, stranický rival, vyzývatel a outsider. Deník praţského
primátora Béma kromě jeho funkcí označuje také jako chráněnce prezidenta Václava Klause,
čímţ ho svým způsobem staví do pozice zranitelného a slabého politika, který potřebuje
„ochranná křídla“ a který kopíruje ideologické hodnoty silnějšího a mocnějšího.
Na určitou rozdílnost obou politiků poukazuje i článek s titulkem „25 otázek, jen 12
stejných odpovědí“. (Mladá fronta DNES, 19. 11. 2008, s. A5) Text, v němţ byly oběma
politikům poloţeny tytéţ otázky, začíná větou „Jako by ani nebyli z jedné strany“ a popisuje,
v čem se oba politici rozcházejí. Na konci článku nechybí zmínka o tom, ţe Topolánek nad
Bémem zvyšuje náskok v primárních stranických volbách, kde členové okresních buněk
strany nominují svého favorita na předsedu ODS. Premiér Mirek Topolánek je v Mladé frontě
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DNES zobrazován jako průběţný vítěz a jako člověk názorově nezávislý, navíc diametrálně
se rozcházející s postoji prezidenta Klause. Naopak Pavel Bém je listem s prezidentem
spojován velmi často.
Za povšimnutí stojí i skutečnost, ţe deník v době před kongresem rozebírá témata
financování horských výprav praţského primátora, náklady na oslavu jeho narozenin a také
jeho několikery luxusní hodinky. List počítá jeho oficiální příjmy a ukazuje, ţe z nich není
moţné uhradit politikovy běţné výdaje i poţitky. Na čtenáři pak nechává, aby přemýšlel
o tom, jak nejspíš Bém k penězům nad rámec platu přišel. Deník tak Pavla Béma staví do
pozice, která není příznivá pro ţádného politika, a sice do pozice, kdy nechce nebo není
schopen vysvětlit své příjmy. Nelze se ubránit dojmu, ţe deník je v otázce nového předsedy
ODS nakloněn více Mirku Topolánkovi a Pavla Béma dává do kontextu s tématy, která
mohou mít na jeho politické renomé negativní vliv.

5.3.2 Politika jako práce
Mladá fronta DNES v období po kongresu ODS a taktéţ v době českého předsednictví
v Radě Evropské unie (pozn. autora: začalo 1. ledna 2009) poukazuje na významnou roli
české vlády a jejího premiéra. Ministerský předseda je deníkem reprezentován jako vysoká
politická autorita s kompetencemi na různých úrovních a list uznává a podporuje jeho
politickou ideologii a z ní vyplývající politická rozhodnutí. Po kongresu občanských
demokratů, z nějţ jako předseda strany vzešel Mirek Topolánek, je premiér zobrazován jako
politik, který „i přes drtivou poráţku strany v krajských a senátních volbách bez problém
uhájil funkci předsedy.“ (Mladá fronta DNES, 8. 12. 2008, s. A1) Deník zde vytváří
premiérovi a staronovému předsedovi ODS obraz muţe, jenţ je schopen dosahovat
vytyčených cílů.
Politiku na úrovni vlády pak list v období ledna 2009 reprezentuje převáţně jako
zodpovědnou práci a premiéra jako pilného a vytíţeného politika. Tomuto obrazu přispívají
například i texty s titulky „Topolánkův diář ‒ válka, plyn, krize, vláda, ţena“ (Mladá fronta
DNES, 8. 1. 2009, s. A2) nebo „Topolánek: telefonní ústředna světa.“ (Mladá fronta DNES,
9. 1. 2009, s. A6) Ministerský předseda je v nich označován jako krizový manaţer, přičemţ
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deník píše, ţe „tolik problémů jako Topolánek neřešily během svého předsednictví ani velké
země jako Francie a Německo dohromady.“ List mimo jiné akcentuje nadnárodní úlohu
českého premiéra a toho času předsedu Rady Evropské unie v záleţitosti přerušených
dodávek plynu z Ruska. „Před deseti lety se Mirek Topolánek zabýval hlavně tím, aby mělo
kroměříţské sídliště přes zimu dost tepla. Dnes řeší totéţ, jenţe pro půlku Evropy,“ uvádí
Mladá fronta DNES.

5.3.3 Politik jako „rodič“
Výraznou osobností zkoumaného vzorku je mimo premiéra i prezident republiky
Václav Klaus. V listu se objevuje zejména v souvislosti s kongresem občanských demokratů,
na němţ se vzdal titulu čestného předsedy ODS, čímţ definitivně odešel ze strany. „ODS
opustil naštvaný prezident a její zakladatel [...],“ píše se v textu „ODS bez Klause, ale
postaru.“ (Mladá fronta DNES, 8. 12. 2008, s. A1) Podle deníku tak reagoval na to, ţe ODS
nevyměnila předsedu, s jehoţ politikou Klaus nesouhlasí. Prezidenta Václava Klause list pak
nejčastěji označuje jako otce zakladatele Občanské demokratické strany, čímţ podtrhuje roli
Klause jako původce a hlavního nositele ideologických hodnot strany a jeho politický odkaz.
Označení „otec“ zároveň dává roli zakladatele jistý emoční rozměr a straně přisuzuje status
Klausova dítěte.
Deník prezidenta touto reprezentací dostává nejen do pozice politika, který za svou
politickou kariéru něčeho dosáhl, ale také do pozice politika, který stál u zrodu ODS, po
dlouhá léta formoval myšlenky a cíle strany a v jistém slova smyslu vychovával své
následovníky. Jeho konec v ODS pak Mladá fronta DNES výrazně dokresluje emocemi, jeţ
prezidentův odchod ze strany doprovázely. V textu „Slzy i radost. Klaus končí“ (Mladá fronta
DNES, 8. 12. 2008, s. A2) list píše, ţe „to (pozn. autora: Klausovo loučení) připomínalo
končící sportovní hvězdu, která se naposledy obíhá stadion a loučí se s fanoušky.“ Atmosféru
určité ztráty navozuje i promluva poslankyně Evy Dundáčkové: „Cítím se jako sirotek.“
Klausovo rozhodnutí pak deník komentuje i slovy: „Podobné to je, kdyţ autoritativní učitel
opustí svou třídu. Jeho ‚šprti„ to nemohou dlouho rozdýchat, zatímco ‚raubíři„ si oddechnou,
ţe je konečně klid a uvolnila se atmosféra.“
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I kdyţ deník zmiňuje pár členů ODS, kteří jsou prezidentovým odchodem potěšeni,
převládá líčení emocí smutku a zklamání. Delegátka pláče, poslanec Jan Vidím má červené
opuchlé oči ještě hodinu po Klausově odchodu a kdyţ prezident odjede svou limuzínou, pár
stoupenců ještě chvíli postává venku, jako by tomu nechtěli uvěřit. Takto emotivně list
podbarvuje jinak zpravodajský text a obohacuje ho o poselství jisté ztráty.
Prezident je pak deníkem reprezentován jako pevný a zásadový politik, který je
schopen přetrhat pouto ke svému „dítěti“, domnívá-li se, ţe pozbylo základních hodnot, ke
kterým jej po léta vedl.

5.3.4 Politik jako špatný člověk
Dalším z velmi výrazných makrorámců zobrazování politiků v Mladé frontě DNES je
poukazování na jejich nedostatky, chyby a prohřešky. Nejvýraznějším dokladem této
tendence je reprezentace vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj z KDU-ČSL Jiřího Čunka,
jemuţ deník utváří prakticky zcela výlučně negativní obraz.
Čunek se objevuje obzvláště v textech o plánovaných personálních změnách na
ministerstvech. Deník o něm píše jako o politikovi, který si chce udrţet své funkce a který na
výměnu místo sebe navrhuje svého stranického kolegu a ministra financí Miroslava Kalouska.
Článek s titulkem „Čunek vyhazuje z vlády Kalouska“ (Mladá fronta DNES, 6. 1. 2009, s A1)
píše o tom, ţe „Čunek se snaţí vystrnadit svého hlavního stranického oponenta.“ V dalším
textu je pak Čunek deníkem označován jako „premiérův problém.“ Mladá fronta DNES
reprezentuje Jiřího Čunka jako regionálního politika, který byť se dostal do vlády, nebyl
schopen této skutečnosti přizpůsobit své politické chování. Výsledný Čunkův obraz se pak
s trochou nadsázky dá přirovnat k pověstnému slonu v porcelánu.
Poté, co lidovecký vicepremiér oznámil svou rezignaci, vyšel v Mladé frontě DNES
text bilancující jeho kariéru a pověst s nadpisem „Pět tváří ‚konzervativce„ Čunka.“ (Mladá
fronta DNES, 13. 1. 2009, s. A3) Čunkova reputace je v textu rozdělena do pěti charakteristik:
pověst korupčníka, pověst sukničkáře, sociální případ, pověst rasisty a neschopný ministr,
přičemţ kaţdý bod připomíná kontroverzní momenty kariéry tohoto politika. Jiný článek je
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nadepsán otázkou „Přinesl Čunek do politiky i něco dobrého?“ (Mladá fronta DNES, 14. 1.
2009, s. A2) a jako kladné vlastnosti vicepremiéra uvádí bezprostřednost a přímost. Politika
pak v tomto textu list označuje jako zlobivé dítě české výkonné moci a excentrického
lidoveckého předsedu. Deník podporuje stereotypní zobrazování Jiřího Čunka, rekapituluje
všechny jeho známé kauzy a recykluje témata, která politika při jeho profesních postupech
doprovázela a která zaznamenala určitý ohlas veřejnosti.
Negativní reprezentaci Mladé fronty DNES si vyslouţil i donedávna nepříliš známý
senátor ČSSD Vladimír Dryml, kdyţ se figurant najatý deníkem a vydávající se za pracovníka
detektivní agentury dozvěděl, ţe politik shání kompromitující materiály na svou stranickou
kolegyni. Senátor je listem zobrazován jako politik, který neváhá v politickém souboji pouţít
nekalých praktik. Mladá fronta DNES sleduje celý vývoj kauzy, reakce vedení strany, její
poţadavky i důsledky zveřejnění aféry pro samotného Drymla. Poté, co se ČSSD od senátora
distancovala, deník v článku „Drymla vyzývá k rezignaci celá sociální demokracie“ (Mladá
fronta DNES, 7. 1. 2009, s. A2) pro Drymla pouţil označení: „jako lovec, z něhoţ se během
chvíle stala lovená zvěř.“ Mladá fronta DNES reprezentuje Vladimíra Drymla jako
nemorálního, nečestného a pro politický profit všehoschopného jedince, pracuje se
stereotypem politika jako zkaţeného člověka.

5.3.5 Levice jako nebezpečí
Velmi vyhraněným způsobem zobrazuje Mladá fronta DNES zástupce levicového
politického spektra. Deník dokonce levici, která je v opozici, označuje jako nebezpečí. Z této
tendence lze usuzovat, ţe pracovníci listu vychází jistým způsobem z historické zkušenosti
Československa a stále citlivě vnímají události, které se děly před rokem 1989.
Převládajícím kontextem reprezentace představitelů opozičních stran je pak politická
situace po krajských a senátní volbách, které se konaly na podzim 2008 a v nichţ zvítězila
Česká strana sociálně demokratická. Po nich (pozn. autora: v listopadu) ČSSD začínala
utvářet v krajích vládní koalice za spolupráce KSČM. Mladá fronta DNES o politickém
střídání v krajích píše do jisté míry zaujatým způsobem a ve svých textech nepřímo, ale
vcelku jednoznačně, reflektuje své negativní stanovisko vůči výsledkům voleb. Dokládá to
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například text s titulkem „Rudá záře nad Českem, návrat komunistů.“ (Mladá fronta DNES,
6. 11. 2008, s. A1) V textu samotném pak zaznívají pojmy jako oranţovo-rudé spojenectví,
rudí komunisté, nebo socialisté, přičemţ označení sociálních demokratů jako socialistů můţe
mít díky historické zkušenosti naší země negativní konotace. Téma utváření krajských vlád
sociálními demokraty s komunisty deník reprezentuje články s expresivně laděnými titulky
„Návrat ‚papalášů„ z dob KSČ“ (Mladá fronta DNES, 10. 11. 2008, s. A1) nebo „Bývalí
soudruzi vítají ty současné.“ (Mladá fronta DNES, 10. 11. 2008, s. A3) V samotných textech
se pak často objevují označení jako rudí, rudí soudruzi či rudí aparátčíci. List velmi často
zmiňuje v souvislosti s levicí barevnou reprezentaci stran (oranţová a červená), pravicové
politiky přitom pomocí barev neoznačuje. Mladá fronta DNES navíc vyuţívá v reprezentaci
levicových politických subjektů příbuznost barev červené a oranţové a ideologickou
podobnost obou stran podtrhuje ve svých textech i jistou blízkostí jejich vizuální identity.
Výrazným rysem reprezentace levicových politiků ve zpravodajství Mladé fronty
DNES je pouţívaní slovních spojení jako personální čistky nebo mobilizace před levicovým
nebezpečím. Slova čistky a mobilizaci čtenáře mohou podvědomě vracet zpět do doby
komunistického Československa a představují názor, ţe levicová politika má negativní
charakter.
V jednom z textů se pak Mladá fronta DNES zaměřila výlučně na předsedu největší
opoziční strany Jiřího Paroubka. Článek z titulkem „2013: Paroubek prezidentem“ (Mladá
fronta DNES, 9. 12. 2008, s. A3) pracuje z fikcí a má ve čtenáři vzbudit obavy, ne-li dokonce
strach z předsedy ČSSD. Ač analyzuji pouze textovou část zkoumaného materiálu, v tomto
případě udělám výjimku a zmíním i část obrazovou. Celý článek je totiţ orámován dopisními
známkami s podobiznou Jiřího Paroubka jako prezidenta. Známky mají čtenáři patrně více
přiblíţit, jak by mohla vypadat budoucnost a ilustrují domnělé ohroţení, za které autor článku
povaţuje levicovou politiku a zejména pak předsedu sociálních demokratů Paroubka. Deník
také nechává k tématu promlouvat občanského demokrata a praţského primátora Pavla Béma,
který tvrdí, ţe se bojí a vyjadřuje své obavy z mocenského vzestupu levice.
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Paroubek je deníkem reprezentován jako hrozba a potenciální nebezpečí a deník před
ním varuje, čímţ nepřímo, ale přitom velmi neskrývaně podporuje pravicově orientovanou
politiku a posiluje politickou ideologii pravicového čtenáře.

5.4 Analýza deníku Právo
Ze stejného důvodu jako u výzkumu Mladé fronty DNES jsem se i u analýzy deníku
Právo soustřeďovala zejména na politické zástupce exekutivy a opoziční zákonodárce,
především dolní komory Parlamentu. Při analýze jsem se pak ve snaze odhalit zřetelné
odlišnosti v reprezentaci politiků zaměřila na stejné politické subjekty a politické autority jako
při výzkumu Mladé fronty DNES.

5.4.1 Politik jako člověk toužící po moci
Významnou a velmi charakteristickou reprezentací politiků deníkem Právo je
zobrazování premiéra české vlády Mirka Topolánka. List kontinuálně a systematicky
konstruuje ministerskému předsedovi obraz tvrdého a soutěţivého politika ve vedoucí pozici,
kterého musí ostatní poslouchat, zejména pak jeho spolustraníci.
Reprezentaci bojovníka ilustruje i text, který vyšel začátkem prosince 2008 (pozn.
autora: krátce před kongresem občanských demokratů) a který je nadepsán „Topolánek drtí
Béma v krajích 6:0.“ (Právo, 1. 12. 2008, s. 4) Premiér a protikandidát praţského primátora
Pavla Béma na předsedu občanských demokratů, který mohl volby v okresních buňkách
strany fakticky víceméně pouze sledovat, je zobrazován jako Bémův sok, který se aktivně
podílí na dílčích výsledcích a je schopen jít takzvaně přes mrtvoly. Topolánkovu obrazu
drsného a po vítězství prahnoucího politika přispívají i slova jako „Topolánek získal Bémův
skalp“ či „drtí Béma.“ V produkci deníku je navíc patrná tendence zobrazovat premiéra jako
panovačného politika s charakterem autority, jejímţ poţadavkům se musí ostatní do velké
míry podřizovat. Důkazem tohoto trendu je například článek s titulkem „Šéf si přál Vodráţku
a Langera: splněno.“ (Právo, 8. 12. 2008, s. 2)
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Zvláštní pozornost a prostor věnuje deník uchazeči o post předsedy ODS
a konkurentovi Mirka Topolánka Pavlu Bémovi. Právo nechává Béma kritizovat premiéra a to
v na první pohled značném rozsahu. Dokládají to například texty, kde jediným
promlouvajícím a deníkem interpretovaným politikem je Bém, s titulky „Bém: Premiér šíří
strach a patos z minulosti“ (Právo, 3. 11. 2008, s. 2) nebo „Bém přirovnal Topolánka
k Jakešovi.“ (Právo, 20. 11. 2008, s. 3) Praţský primátor je listem zobrazován jako ztělesnění
naděje na změnu v ODS a politik, který se domnívá, ţe nabízí ODS jiný a lepší politický styl
neţ Topolánek. Právo však referuje i o reálných šancích Béma uspět na kongresu strany
a například v článku „Co kdyţ Bém prohraje, řeší praţská ODS“ (Právo, 4. 12. 2008, s. 3)
píše, ţe „Bém má před sebou nelehké období“ a označuje ho za outsidera.
Na druhou stranu deník publikuje texty, které jsou svou podstatou i výběrem zdrojů
Bémovi podporou, a akcentuje názory Topolánkových odpůrců jako kupříkladu odstupujícího
hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana. Článek otištěný pod názvem „Skokan:
S Topolánkem by ODS padla k 17 %“ (Právo, 4. 11. 2008, s. 3) přispívá k obrazu premiéra
jako nekvalitního a navíc neoblíbeného politika, který by byl pro občanské demokraty špatnou
volbou. Hejtman v textu dokonce tvrdí, ţe mu lidé za předsedu vlády nadávají. Z kontextů,
v jakých se v Právu hovoří o premiérovi Topolánkovi a primátoru Bémovi, je patrné, ţe je
Bém deníkem do jisté míry protěţován a ţe by list uvítal, kdyby v nejuţším vedení ODS
nastala změna.

5.4.2 Politik jako „škůdce“
Převáţně negativní obraz má v deníku Právo prezident České republiky Václav Klaus.
List o něm píše jako o politikovi, který škodí obrazu naší země ve světě, a odvolává se při tom
na průzkum agentury STEM, podle nějţ toto stanovisko zaujímá kaţdý druhý Čech. Text
s titulkem „STEM: Klaus škodí obrazu Česka, míní kaţdý druhý“ (Právo, 18. 11. 2008, s. 4)
časově navazuje na Klausovu návštěvu Irska, kde se prezident nechal slyšet, ţe se cítí být
disidentem Evropské unie, a na verdikt Ústavního soudu, který zamítl Klausovy námitky
ohledně Lisabonské smlouvy. Klausův euroskeptismus zmiňuje i článek „Bursík by Klause
z Hradu odvolal.“ (Právo, 26. 11. 2008, s. 2) Vicepremiér a ministr ţivotního prostředí Martin
Bursík v něm prohlašuje, ţe povaţuje prezidentovy názory za zcestné a upozorňuje, ţe
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„kdyby byla moţnost prezidenta odvolat, uvaţoval by, zda takový podnět nepodat.“ I tento
text reprezentuje Klause jako politika, který neprospívá reputaci České republiky, a toto
zobrazování umocňuje myšlenkami vysoce postaveného vládního činitele na odvolání
prezidenta.
Právo vyuţívá k negativnímu zobrazování prezidenta i zahraniční tisk, přičemţ
monitoruje vydání listu New York Times, které o Klausovi píše jako o kazisvětovi. Právo
uvádí, ţe deník popsal českého prezidenta jako „samozvaného obrazoborce s perfektně
zastřiţeným knírkem a s pisklavě šeptavým hlasem.“ Titulek, pod kterým je článek umístěn,
pak zní: „NYT: ‚Kazisvět„ Klaus je postrachem Evropy.“ (Právo, 27. 11. 2008, s. 2)
List v tomto případě vyuţívá jiţ publikovaného textu, který Klause velmi ostře
kritizuje a který ho reprezentuje jako politika s výrazně protiunijním smyšlením
a nerespektujícího zásady a pravidla Evropské unie. Právo tuto reprezentaci svým postojem
k zahraničnímu textu posiluje a volbou velmi expresivních slov jako „kazisvět“ a „postrach“
můţe čtenáře přivádět k myšlenkám, ţe Klaus nedělá České republice dobré jméno, ba naopak
ţe je politickým elementem, který destruuje většinový ideologický přístup k Evropské unii.
Jako politický „škůdce“ a osobnost, která není schopna adekvátním způsobem
vykonávat politiku, je do určité míry zobrazován i lidovecký vicepremiér a ministr pro místní
rozvoj Jiří Čunek, obzvláště pak v textech, v nichţ Právo nechává promlouvat předsedu vlády
Topolánka. Čunka jako politika, který neprospívá obrazu celé vlády, reprezentují články
„Topolánek: s Čunkem uţ vládnout nechci“ (Právo, 7. 1. 2009, s. 1) či „Čunek ven, škodí,
vzkázal Topolánek.“ (Právo, 9. 1. 2009, s. 2)

5.4.3 ČSSD jako kritik a usměrňovatel vlády
Téměř výhradně v pozitivním slova smyslu deník Právo reprezentuje politiku
největšího opozičního subjektu ČSSD včetně jejích zástupců. Předseda sociálních demokratů
Jiří Paroubek je zobrazován především jako politická autorita, která je nejkompetentnějším
politikem v zemi ve věcech kritiky a regulace kroků vlády a která rozhoduje o budoucnosti
kabinetu premiéra Mirka Topolánka. Dokládají to například texty „Paroubek: nebudou-li
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fatální chyby, necháme vládu do léta na pokoji“ (Právo, 3. 11. 2008, s. 1) nebo „Paroubek
koalici: Sáhnete-li do poplatků, je s vámi konec.“ (Právo, 23. 12. 2008, s. 1)
List navíc Paroubkovi dává pro vládní kritiku značný prostor. Předseda ČSSD
v deníku například otevřeně hodnotí politickou způsobilost ministryně obrany Vlasty
Parkanové a ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Dţamily Stehlíkové.
O Parkanové tvrdí, ţe její kvalifikací je pouze hezký zpěv, a o Stehlíkové, ţe je obětavá dáma.
Právo rovněţ Paroubkovi vytváří obraz politika, který je nakloněný spolupráci
s koalicí. Tato tendence listu je patrná třeba v textu z listopadu 2008 nadepsaném „Paroubek
podpořil předsednictví Unie.“ (Právo, 7. 11. 2008, s. 3) Článek zaznamenává Paroubkovo
prohlášení, ţe je ČSSD „připravena a ochotna převzít svůj díl odpovědnosti za úspěšné
zvládnutí předsednictví.“
Za povšimnutí však stojí i skutečnost, ţe list Paroubkovi přisuzuje také roli politika
vyjednavače, který je schopen spolupracovat mimo jiné s komunistickou stranou. Toto
zobrazování je pak dáváno do souvislosti s vítězstvím ČSSD v krajských volbách
a s následným sestavováním krajských vládních koalic. Paroubek v deníku sice tvrdí, ţe ze
sestavování krajských vlád za pomoci KSČM nemá radost, ale je ochoten se s tím smířit,
budou-li koalice funkční. Předsedu ČSSD kladný vztah k této politické strategii uvádí do
pozice politika, jenţ se řídí heslem „účel světí prostředky“ a pro nějţ je rozhodující naplňovat
body programového prohlášení strany bez ohledu na způsob jejich prosazování.

5.4.4 ČSSD jako nejpopulárnější politický subjekt
Deník Právo rovněţ sleduje agenturní průzkumy a sílící preference České strany
sociálně demokratické a hovoří o ní jako o potenciálním vítězi voleb do Poslanecké
sněmovny. Články uvádí číselné výsledky průzkumů voličských sympatií k jednotlivým
parlamentním stranám a převádí je do politické reality. Text z listopadu 2008 nadepsaný
titulkem „STEM: ČSSD by měla polovinu všech poslanců“ (Právo, 18. 11. 2008, s. 1) uvádí,
ţe po volebním vítězství sociálních demokratů v krajských a senátních volbách pokračuje
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„příklon občanů k soc. dem.“ a podle průzkumu agentury by straně scházel „jediný hlas
k tomu, aby ovládla Sněmovnu.“
List Českou stranu sociálně demokratickou reprezentuje jako sílící politickou stranu,
kterou podporuje stále větší procento voličů. Toto zobrazování navíc deník pravidelně
dokresluje moţným potenciálem sociální demokracie vládnout.
Naopak strany vládní koalice jsou na základě agenturních průzkumů označovány za
politické subjekty, kterým preference ubývají. Dokládají to například články „ODS uţ ztrácí
14 procent“ (Právo, 10. 12. 2008, s. 2) a „CVVM: Soc. dem. uţ vede nad ODS o 17,5
procenta.“ (Právo, 18. 12. 2008, s. 2) Deník píše, ţe v listopadu „by volby do Sněmovny
drtivě vyhrála soc. dem.“ a zmiňuje procentní náskok ČSSD před ODS. V druhém textu pak
akcentuje stoupající preference sociálních demokratů tvrzením, ţe pokud by se volby do
Sněmovny konaly v prosinci, ČSSD „by deklasovala ODS o celých 17,5 procenta a v dolní
komoře parlamentu by se přiblíţila k absolutní většině.“
Právo nárůst preferencí ČSSD a propad ODS dává do souvislosti s kongresem
občanských demokratů a s volbou delegátů, z níţ jako předseda strany vzešel Mirek
Topolánek. Premiéra a staronového předsedu ODS a jeho politiku tak list reprezentuje jako
přímou příčinu poklesu voličských preferencí největší vládní strany.
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Závěr
Mezi reprezentací politiků ve zpravodajství Mladé fronty DNES a deníku Právo jsou
zřetelně patrné diference, jejichţ charakter nejenţe formuje politickou orientaci listů, ale i cílí
na určitou čtenářskou obec a posiluje její ideologii. Mladá fronta DNES více inklinuje
k reprezentaci významu a úlohy vládních autorit a ve svých zpravodajských obsazích
akcentuje a podporuje ideologii pravicového politika. Naopak levicovou politiku zobrazuje
spíše s negativním zaujetím, čímţ přispívá k chápaní levice jako zdroje politické nestability
a v jistém slova smyslu i jako hrozby.
Lze se domnívat, ţe toto diametrálně odlišné pojetí různých stran politického spektra
vychází z konzervativního vnímání politické historie země a z tendence zachovat jistou
kontinuitu mezi chápáním levice před rokem 1898 a chápáním levice v přítomnosti. Deník
navíc historickou zkušenost vkomponovává do aktuálního zpravodajství a vyhledává
konkrétní shodné prvky v politice předrevoluční a politice současné. Tento trend dokládá
i fakt, ţe se deník soustřeďuje mimo jiné i na politiky dřívějšího reţimu a ukazuje, jaké
politické funkce zastávají nyní. Do zpráv s tímto námětem se pak snaţí více či méně vpravit
své stanovisko, ať uţ prostřednictvím částečné interpretace události, nebo prostřednictví
volených označení politiků.
Mladá fronta DNES by se dala charakterizovat jako konzervativní tisk, který se svou
produkcí jasně vyhraňuje proti hodnotám, z nichţ vychází levicová politika. Na základě
provedené analýzy lze dospět k závěru, ţe list cíleně konstruuje pevné šablony zobrazování
politiků pravice a levice a následným systematickým uţíváním této stereotypní reprezentace
politických představitelů formuje a upevňuje čtenářovo vnímání politické reality.
Deník Právo naopak tíhne k zobrazování exekutivy spíše v negativních souvislostech.
Vládu, a zejména pak jejího předsedu, list reprezentuje jako po moci touţícího
a nekompromisního politika. Naopak čelní představitele největší opoziční strany ČSSD
reprezentuje jako politické autority kompetentní a plně způsobilé vládnout.
Ze zpravodajské produkce deníku lze vyvodit, ţe Právo není spokojeno se stávajícím
rozloţením politických sil a ţe podporuje ideologii levicové politiky. Předsedovi největší
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opoziční strany ČSSD pak deník soustavně vytváří obraz mocného politika, byť jeho
rozhodovací pravomoci jsou vzhledem k pozici jeho strany do značné míry omezené.
Z analýzy Práva vyplývá, ţe list má ideologicky blíţe k levicové sociální politice. Ve
zpravodajství deníku je pak očividná tendence narušovat volbou i zpracováním témat
existující hierarchii politických elit a stran a přispívat k její inverzi. Deník na rozdíl do Mladé
fronty DNES nereprezentuje levici jako potenciální nebezpečí a necítí potřebu vyhraňovat se
prostřednictvím aktuální zpravodajské tvorby proti dominantní ideologii předlistopadové éry.
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Resumé
Práce s názvem „Mediální reprezentace politiků ve zpravodajství“ si kladla za cíl
rozkrýt, do jaké míry je zpravodajství schopno pouţitým způsobem reprezentace posilovat,
nebo naopak oslabovat společenský status politiků a jednotlivé politické ideologie.
Metodou kvalitativní obsahové analýzy reprezentace bylo zjištěno, ţe na zobrazování
politiků ve zpravodajství má značný vliv chápání politiky samotnými médii a ţe se v něm do
jisté míry reflektuje jejich politická orientace. U obou analyzovaných deníku se v jejich
zpravodajské produkci projevovala určitá názorová vymezenost vůči stávajícímu rozloţení
politických sil. Nejednalo se však o přímou manifestaci názorů, ale o infiltraci postojů
zejména prostřednictvím pouţívání různých označení pro jednotlivé politiky.
Deníky podrobené analýze volily velmi rozdílný způsob reprezentace politiků
představujících pravicové uvaţování a politiků vycházejících z hodnot levicových. Mladá
fronta DNES výrazným způsobem podporovala zástupce pravice a jejich politickou koncepci,
naproti tomu deník Právo svou produkcí posiloval ideje a představitele politiky levicové.
Z analýzy také vyplynulo, ţe vybrané deníky pracují s ustálenými způsoby
reprezentace jednotlivých stran politického spektra a také jednotlivých politických zástupců.
Opakované pouţívání neměnných vzorců reprezentace přisuzuje politickým stranám a jejich
členům konkrétní vlastnosti, které jsou společností na základě stereotypního přemýšlení
chápany buď jako normální, nebo jako normy porušující. (např. Lippmann, 1990) Kaţdý
z deníků pak volí takový způsob reprezentace, který do značné míry reflektuje jeho
přesvědčení, touto reprezentací pak ovlivňuje ideologii čtenáře, čímţ formuje a následně
podporuje jeho chápání politického procesu.
Způsob reprezentace politiků však nejenţe odhaluje politické smýšlení pracovníků
média, ale především je jediným dostupným kontaktem veřejnosti s politiky. Výsledkem
tohoto kontaktu je pak profilování politického názoru publika, jehoţ nejvýraznějším projevem
je v demokratických systémech hlasování ve volbách. „Média poskytují příjemcům představu
o politických událostech, tématech a aktivitách. Tato představa jim umoţňuje pochopit, jak
v jejich společnosti politika funguje a jak si lze počínat konstruktivněji v politickém procesu
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(například v rozhodování při volbách).“ (Burton, Jirák, 2001, s. 143) Zobrazování politiky
a jejích představitelů médii tak má jedinečnou a nezastupitelnou roli v oblasti utváření
politického prostředí.
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Summary
The thesis called “Media Presentation of Politicians in the News” aimed at revealing
to what extent the news were able, by the used methods of presentation, to strengthen or
weaken the political status of politicians and individual political ideologies.

It was found by the quantitative content analysis of presentation that portraying
politicians in the news was highly influenced by understanding the politics by the media and it
reflected, to a certain extent, their political orientation. Some opinion determination against
the current distribution of political forces showed in the news production of both the analyzed
dailies. It was not a direct manifestation of their opinion, but usually the infiltration of
standpoints by the use of various language designations for individual politicians.

The dailies which were subject to analysis used a significantly different way of
presentation of politicians representing the right-wing thinking and politicians following from
the left-wing values. Mladá fronta DNES has markedly supported representatives of the right
wing and their political concept, whereas Právo has strengthened the ideas and representatives
of the left-wing politics by their production.

The analysis also led to the conclusion that the selected dailies worked with set
methods of presentation of individual parties of the political spectrum and individual political
representatives. The repeated utilisation of the fixed presentation patterns attributes specific
characteristics and features to political parties and their members which are perceived by the
society on a basis of the stereotype thinking either as normal, or as violating the standards
(e.g. Lippmann, 1990). Each of the dailies has chosen such methods of presentation which
reflect, to a high extent, their belief, influence the reader´s ideology by their presentation, thus
shaping and consequently supporting their understanding the political process.
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