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Abstrakt 

Tato   bakalářská   práce   má   za   cíl   prozkoumat   využívání   termínů   „populismus“  a 

„populistický“ v seriózních denících ve Velké Británii. Zjišťována je též proměna využívání 

tohoto pojmu v závislosti na předchozí studii provedené ve Spojeném království více než 

před deseti lety autory T. Balem, S. van Kesselem a P. Taggartem. Kromě porovnání dříve 

zjištěných výsledků je snaha odhalit rozdíly využívání tohoto pojmu mezi deníky skrze jejich 

ideologickou preferenci. Zkoumané jsou články vydané deníky The Independent, The 

Guardian, The Times a The Telegraph v průběhu jednoho a půl měsíce na začátku roku 2019. 

Díky obsahové analýze systematicky vybraných článků jsou zjištěny výsledky, které se 

oproti dřívější studii ve mnoho případech neliší. Rozdílnost je nalezena v situaci, kdo (tj. 

osoba, událost, instituce) je nejčastěji označován jako „populistický“, přičemž fakt, že termín 

„populistický“ je nadále využíván až třikrát častěji nežli termín „populismus“. Rozdíl je též 

nalezen při využívání termínů v politickém žánru, kdy jsou nyní termíny využívány častěji 

jako pouhé přídavné jméno bez hlubšího popisu, než tomu bylo dříve. Co se týče rozdílů 

mezi deníky podle jejich politických preferencí, jsou zjištěny rozdíly, že deníky přiklánějící 

se k pravici využívají zkoumané termíny častěji než ty deníky, přiklánějící se k levici. 

Levicové deníky naopak častěji odkazují přímo na politiku, která je s populismem vázána. 

A deníky, které zastávají středové hodnoty politiky, využívají termíny obecně častěji než 

deníky na okrajích politického spektra, čemuž tak bylo již před deseti lety. 

 
Abstract 

This bachelor thesis aims to explore the use of the terms "populism" and "populist" in UK 

daily broadsheets. a change in the use of this term depending on a previous study conducted 

in the United Kingdom more than a decade ago by T. Bale, S. van Kessel and P. Taggart. In 

addition to comparing previously identified results, there is an attempt to reveal differences 

in the use of the term between diaries through their ideological preference. The articles 

published by The Independent, The Guardian, The Times, and The Telegraph in one and a 

half months at the beginning of 2019 are analysed. The results of the content analysis of 

systematically selected articles reveal results that do not differ in many cases from previous 

study. Difference is found in the situation who (ie person, event, institution) is most often 

referred to as "populist", the fact that the term "populist" " is still used up to be used up to 

three times more often than "populism". The difference is also found in the use of terms in 
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the political genre, where the terms are now used more often as a mere adjective without a 

deeper description than it was before. Regarding the differences between the broadsheets 

according to their political preferences, differences are found that daily newspapers leaning 

to the right use the terms in title more often than those broadsheets leaning to the left. On 

the contrary, left-wing broadsheets more often refer directly to a policy that is tied to 

populism. And the newspapers that hold the centre values of politics use terms generally 

more often than broadsheets at the borders of the political spectrum, which was also find ten 

years ago. 
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Úvod 

 
Populismus, jako takový, je ve všech svých podobách, i s odkazem na Muddleův 

Populistický Zeitgeist [2004] zcela jistě na vzestupu. Stále více se projevuje v politických 

stranách, populistická hnutí se protlačují do zákonodárných sborů a nezdá se, že by se 

tento trend v brzké době zpomalil či úplně zastavil [Albertazzi, McDonnell 2008: 2]. Což 

ukazuje i fakt, kdy v posledních pár letech byl každý čtvrtý hlas vhozen do urny pro 

některou z populistických stran. V porovnání, před dvěma desetiletími byly populistické 

strany z velké části pouze okrajovou částí volebního spektra okolo 7 % hlasů v celé 

Evropě [Guardian 2018]. 

Ve spoustě situací je možné se dočíst, jak média ovlivňují úspěchy populistických aktérů, 

populistických stran či dávají podmět pro vznik nejrůznějších populistických hnutí 

[Manucci 2017: 5]. Cílem této práce však není zjistit to, jak si navzájem média a političtí 

aktéři, vypomáhají či škodí, anebo jaký vůči sobě mají obecně vztah. Snahou je zjistit, 

jak jednotlivé seriózní britské deníky využívají termín populismus. Z tohoto pohledu, je 

totiž vztah média - populismus dosti neprozkoumaná oblast. Doposud byl tento předmět 

zkoumán pouze dvakrát. Poprvé byla studie provedena ve Velké Británii autory T. 

Balem, S. van Kesselem a P. Taggartem [2011]. Následně téměř totožná studie byla 

replikována na deníky v Nizozemském království [Schrauwen 2017]. 

Tento výzkum je proveden z důvodu snahy vyplnit mezeru v odborném poznání 

fungování médií, s odstupem několika let, a to právě ve Velké Británii. Jelikož mediální 

prostor je velmi proměnlivou oblastí [Chadwick, A. 2017], snažící se reflektovat 

nejrůznější světově či domácí události vzniká tu prostor pro určitou změnu využívání 

konkrétních témat či fenoménů určitými deníky. Právě porovnání, jak se změnilo 

využívání termínů „populismus“ a „populistický“ v britských seriózních denících oproti 

studii, která byla provedena v letech 2007 a 2008 je jedním z cílů této práce. Velká 

Británie byla vybrána z důvodu probíhajícího ukončení členství v Evropské Unii. Brexit 

je totiž nejen laiky, ale též odborníky (např. E. Butlerem - ekonom a ředitel Institutu 

Adam Smith) považován za jeden z nejaktuálnější populistických činů posledních dob, 

který bude mít nemalé dopady nikoli jen pro Evropu. V situaci, kdy je Brexit považován 

za silně populistický proces [Norris, Inglehart 2019] bude zajímavé, jak bylo ovlivněno 

využívání termínů v denících oproti situaci, která zde panovala více jak před deseti lety. 
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Mediální prostor, jakožto rychle na témata se měnící oblast, pomůže odhalit, kdo je 

například stále, i po více než jednom desetiletí, vnímán jako populistický aktér, anebo   

v jakém zabarvení jsou termíny nyní používány. Cílem není pouze odkrýt podobnosti či 

odlišnosti s předešlou studií, nýbrž také zjistit, jak ovlivňuje ideologická preference 

jednotlivých deníků využívání tohoto fenoménu. Konkrétně jestli existuje rozdíl mezi 

deníky více se přiklánějící k levici a těm, které spíše preferují pravicové hodnoty. 

K čemu a jak britské deníky reflektují termíny spojené s populismem? Tato otázka se 

prolíná v průběhu celé práce, která na úplném začátku představí historický kontext 

samotného konceptu populismu. Jak by se mohlo zdát, populismus není novým termínem, 

který svůj největší rozmach zažívá ve 21. století. Následně, z důvodu, kdy populismus je 

jedním z ústředních pojmů celé práce je vhodné si tento fenomén nejprve definovat. V 

situaci, kdy je populismus velice obtížné jednoznačně definovat, musí být tedy 

představena definice pojmu, se kterou je operováno v rámci tohoto výzkumu. Dále je 

představeno politické pozadí Velké Británie, konkrétně zda zde existují nějaké 

populistické strany, a jakou má obecně populismus šanci proniknout k lidu. Jelikož je 

zkoumáno, jak novinové články využívají termínů „populismus“ a „populistický“, je další 

kapitola věnována obecně roli médií a následně tedy i roli novin ve Spojeném království. 

Poslední kapitola před samotným výzkumem patří předchozím studiím, především pak té 

provedené ve Velké Británii, která dala vzniknout několika hypotézám, které jsou 

ověřovány v této práci. 

Po teoretické části je přistoupeno k samotnému výzkumu, kde je analyzováno skrze 

obsahovou analýzu 200 systematicky vybraných článků britských deníků, které byly 

vydány na začátku roku 2019. Pomocí kódovací knihy jsou analyzované konkrétní 

proměnné ve vybraných článcích deníků The Independent, The Guardian, The Times a 

The Telegraph. Na základě zjištěných výsledků je pak vedena diskuze, o jejich proměně 

v porovnání s výsledky před deseti lety. Pozornost je též zaměřena na rozdílnost výsledků 

mezi deníky skrze jejich ideologickou preferenci. 
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1 Teoretická část 

 
1.1 Historický kontext populismu 

Jak již bylo řečeno v úvodu, populismus jako takový je na slušné cestě k úspěchu, což 

může být ostatně viděno i z faktu, kdy v Evropě volí populistické strany třikrát více 

voličů, než tomu bylo před dvaceti lety. Co je však nutné mít na paměti, populismus jako 

takový rozhodně není novým termínem, který by se objevil až ve 21. století [Barr et al. 

2017: 5-7]. 

V historii prošel již třemi fázemi, či spíše vlnami. První vlna, často definovaná jako 

agrární populismus, začíná v 19. století, kdy se Americká lidová strana (American 

People’s Party) a Národnictví (Russian Narodniki) snažili, obě na sobě nezávisle, 

zmobilizovat své národy. V případě mobilizace amerických občanů šlo o mobilizaci za 

účelem zlepšení zhoršujícího se postavení farmářů ve Spojených státech. Tato vzpoura 

pak byla zaměřena na nespravedlivé přerozdělování mezi pracujícími zemědělci a 

vykořisťujícími elitami [Jagers 2006, 24-25 citován in Schrauwen 2017: 2-3]. Vzdělanci 

založené anti-kapitalistické hnutí Národnictví, se snažilo liberalizovat carství, a to skrze 

politickou propagandu probudit venkovský lid. 

Co obě na první pohled rozdílné hnutí spojovalo, byla vzpoura vůči elitám [Canovan 1981 

citován in Schrauwen 2017: 2-3, Encyclopaedia Britannica, 2014]. 

Druhá vlna populismu přišla v období po druhé světové válce v Latinské Americe, 

především pak v Argentině. Mezi odlišující prvky nově vzniklé ideologie nazývané 

perónismem, patří charismatický vůdce,  který  je  v přímém  kontaktu  s  jeho  lidem.  

V tomto autoritářském režimu pojmenovaném po vlivném argentinském politikovi a 

prezidentovi Juanu Perónovi, bylo význačné spojení s nacionalismem a mobilizací 

urbanizované dělnické třídy [Hennessy 1969, Jagers 2006  citován  in  Schrauwen  

2017: 2-3]. 

Třetí a doposud poslední1 vlna populismu, typická pro přelom 20. století, je známá pod 

pojmem nový populismus. Vlna zasáhla hned několik evropských, převážně západních 

 

1 V Evropě se začíná hovořit o nástupu 4. vlny populismu. See: Bernauer, J. 2017 A Fourth Wave of 

Populism? Trajectories of Populist Radical Right Parties in Europe, 2000-2017, Oslo. Available at: 

https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/afb62469-c7aa-4d52-9328-2a037ac7844b.pdf [Accessed May 7, 

2019]. 
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států. Mnohdy je také spojována s nárůstem extrémní pravice. Mezi její hlavní 

charakteristiky patří zaměření se na elity nebo jiné subjekty, označované jako 

„nebezpečné druhé“, stojící proti lidu. Mezi země ovlivněné touto vlnou populismu patří 

nejen Velká Británie, ale též třeba Nizozemské království, Francie a Polsko [Schrauwen 

2017: 2-3]. 

Jak je možné vidět, populismus přichází v různých podobách a velikostech, avšak 

všechny formy mají určité společné charakteristické rysy. Hlavní společnou 

charakteristikou je situace, kdy je uveden do kontrastu „lid“ proti „elitám a souboru 

nebezpečných druhých“, kteří jsou zobrazeni jako ti, kdo zbavují anebo se snaží zbavit 

lidu, jejich práv, hodnot, prosperity, identity a hlasu [Albertazzi, McDonnell 2008: 2]. 

 

1.2 Vymezení pojmu populismus 

V předchozí sekci byl představen historický kontext populismu, kdy byla nalezena jedna 

z hlavních charakteristik tohoto  fenoménu,  avšak  jeho  definice  není  takto  snadná.  

V situaci, kdy se termínem populismu v dnešní době příliš nešetří a populismus je 

označován vícero autory klíčovým rysem současné politické scény, je jeho definice, kvůli 

širokému  rozměru,  ještě  složitější  [Moffitt, Tormey 2014:  382].  Jedná  se  o  jeden   

z nejspornějších konceptů nynější politické vědy a zatím neexistuje určitý konsensus 

ohledně jeho přesné a jediné definice, nebo definice jeho aktérů. Jeho neurčitost se 

ukazuje také v tom, že přítomnost či abstence tohoto  politického přístupu  je vnímána  

v různých kontextech zcela odlišně [Panizza 2005: 2]. 

Přestože zde existuje nespočet odlišných definic, některé se mezi odborníky objevují 

častěji nežli jiné. Mezi nejčastěji, v literatuře využívané koncepty, patří populismus jako 

ideologie, populismus jako politická logika, populismus jako diskurz, populismus jako 

strategie anebo populismus jako politický styl [Moffitt, Tormey 2014: 381-382]. 

Mezi dominující definice populismu, především pak u evropských vědců, spadá definice 

populismu jako ideologie. Na dominanci tohoto konceptu mají silný podíl spisy C. 

Muddeho [2004], ve kterých byla definována podstata populismu jako tzv. ideologie     

s tenkým   středem   (thin-centered   ideology).   Jeho   pohled   na   populismus   tkví    

v přesvědčení, že celá společnost je rozdělena na dvě stejnorodé a protichůdné skupiny. 

První skupinou jsou nevinní, morálně čistí lidé, kdežto druhou skupinu představují 

zkorumpované elity. Politici v tomto vztahu pak mají zastupovat čistý lid a dopomoci jim 



14 
 

 

k suverenitě. Ideologie v tomto pojetí nepokrývá všechny aspekty života nebo nenabízí 

celistvý pohled na společnost, jako nabízí ostatní ideologie, nýbrž hledí pouze na určité 

politické otázky [Stanley 2008: 106-107, Moffitt, Tormey 2014: 383]. Problém v definici 

populismu jako ideologie může být spatřován v termínu ideologie - kdy je toto označení 

často vnímáno jako všezahrnující, tudíž může docházet k neurčitosti vymezení, přičemž 

právě v konkrétnosti by se měl lišit od ostatních přístupů [Freeden 2006: 486, Moffitt, 

Tormey 2014: 383]. 

Další využívanou definicí je populismus jako logika, konkrétně politická logika, kterou 

jako první představil E. Laclau [2005] ve svém díle O populačním důvodu (On Populist 

Reason). Jestliže předchozí popsaná definice byla významná především na poli evropské 

komparativní2 politiky, tato je naopak význačná v oblasti politické a sociální teorie. Právě 

výše zmiňovaný argentinký filozof E. Laclau hledí na základní podstatu tohoto pojmu, 

tedy nesnaží se nalézt, jako je tomu u jiných definic, konkrétní prvky v politice nebo 

politických   výrocích,   které   následně   dají    vzniknout   populismu.   Ve   vztahu     

k ontologickému přístupu, který Laclau zaujímá, argumentuje tím, že populismus je 

samotným jádrem politiky, kdy všechny politické strany a jejich aktéři, potažmo celý 

politický systém, jednají populisticky z důvodu zalíbení veřejnosti. Vzhledem k tomu, že 

lid vystupuje jakožto nejdůležitější článek zájmu politických aktérů, a oni chtějí získat 

jeho přízeň, je přirozené, že se tedy musí chovat populisticky. Díky své obtížné metodické 

aplikovatelnosti  a  téměř  nemožné  empirické  ověřitelnosti  je  však  tento  přístup      

v akademické sféře prakticky nepoužitelný [Moffitt, Tormey 2014: 384-385]. 

Jedním z nejoblíbenějších východisek pro empirické analýzy, zejména v literatuře o 

latinskoamerickém populismu vystupuje definice populismu jako strategie. Kurt 

Weyland, jakožto hlavní představitel tohoto přístupu, vymezil politickou strategii jako 

situaci, kdy lídr usiluje o získání co největší vládní moci skrze podporu svých příznivců. 

Moc lídra je získána skrze přímou, neorganizovanou podporou velkého množství 

následovatelů [Weyland 2001: 14]. Jelikož populismus jako strategie nabízí pouze slabé 

 

 

2 Komparativní politika či srovnávací politika je studium domácí politiky, politických institucí či 

politických systémů, charakteristickou empirickým přístupem založeným na komparativní metodě. Často 

zahrnuje srovnání mezi jednotlivými zeměmi a v průběhu různých období, kdy je kladen důraz na 

rozpoznání klíčových vzorců, podobnosti a rozdílů [Wikipedia 2018]. 
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vymezení přístupu, mohou tak pod tuto definici spadat nejrůznější společenská hnutí, 

která by obvykle nikdy nebyla považovaná za populistická, jsou např. církve či určité 

formy sociální a komunitní politiky [Hawkins 2010: 168]. Tento přístup naprosto 

ignoruje „lid“, potažmo i etymologické kořeny termínu, kdy v Latinské Americe je 

populismus nazýván „populi“, což v překladu znamená lid [Knight, 1998: 226, Moffitt, 

Tormey 2014: 386]. 

Populismus jako diskurz spojuje dva ústřední přístupy k tomuto fenoménu. Prvním 

přístupem je Laclaova dřívější teoretická práce a na ní navazující literatura z Essexské 

školy. V tomto přístupu, podaném Laclau a Mouffe (1985), populismus vystupuje jako 

diskurz anti-status quo, který zjednodušuje politické prostředí pomocí symbolického 

dělení společnosti mezi „lid“ a „ostatní“. Laclauova diskurzivní technika populismu není 

označení pouze pro debatu či řeč, ale patří sem také materiální prostředky, instituce či 

sociální praktiky/vzorce [Laclau 2013: 13–14]. 

Na tuto diskurzivní teorii navazují autoři J. Jagers a S. Walgave [2007]. Ti diskurz vidí 

jako politickou strategii komunikace politických aktérů. Populismus pro ně představuje 

určitý komunikační rámec, díky němuž politici, politické strany či ostatní zástupci hnutí 

a skupin promlouvají k lidu. Nejdůležitějším prvkem této komunikační strategie je 

diskuze populistických aktérů a obyčejného lidu. Díky tomu, že se populisté často na lid 

odvolávají a zdůrazňují jejich suverenitu, budí dojem, že s ním mají blízký vztah. Přístup 

k populismu jako politické komunikační strategii je v některých ohledech (jakožto 

komunikační nástroj) velmi podobný přístupu k populismu jako stylu potažmo i stylu 

politickému [Jagers, Walgrave 2007: 322–323]. 

Tento druhý přístup k populismu jako diskurzu je více empiricky zaměřený nežli ten 

předchozí, podaný Essexkou školou. Pomocí kvantitativního či kvalitativního systému 

kódování je měřena úroveň populismu v určitém souboru diskurzivních textů [Moffitt, 

Tormey 2014: 381]. Z důvodu zkoumání využívání termínu populismus skrze články 

britských deníků, tj. zkoumání jejich diskurzu, jsem tento přístup zvolen jako výchozí. 

Posledním popsaným přístupem je populismus jako styl. Prvně byl představen autorem 

A. Knightem [1998], který ho viděl jako volný styl charakteristický prohlašováním 

vzájemného souznění „lidu“, souznění ve smyslu „oni a my“ převážně v obdobích krize 

a mobilizace. Následovali další autoři jako Margaret Canovan [1999], Carlos de la Torre 
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[2010] anebo Dani Filc [2011], kteří koncept populismus využili jako styl, přesněji jako 

nástroj komunikativního a rétorického stylu. Definici populismu jako stylu politického 

následně vymezili  australští vědci B. Moffitt a S. Tormey. Styl politický v porovnání    

s ostatními definicemi nabízí zachycení současné politické situace, kde je dáván do 

kontextu se zvyšující se stylizací a mediatizací3 současné politiky [Moffitt, Tormey 

2014: 381]. 

 

1.3 Zasazení fenoménu populismu do britského politického prostředí 

Spojené království nemá téměř žádnou tradici populistických stran jako má například 

Nizozemské království nebo Polsko. Populistické strany se nemohou spoléhat na značnou 

míru podpory v parlamentních volbách, nebo mít nějaký vliv na národní úrovni, tedy 

alespoň tomu tak bylo do roku 2010. Termín populismus byl v minulosti častěji používán 

k popisu jednotlivých politiků spíše než politických stran. V posledních letech se však 

začaly objevovat některé politické strany, které lze definovat jako populistické mezi něž 

například patří Britská národní strana (BNP) a Strana nezávislosti Spojeného království 

(UKIP) [van Kessel 2015: 144-145]. 

British National Party4 (BNP) a UK Independence Party (UKIP) se řadí dle L. Marche 

[2017] mezi nynější nejvíce populistické strany UK, kterým se však v minulosti 

dlouhodobě nedařilo se prezentovat jako věrohodné alternativy k dosud uznávaným 

politickým stranám. Zpočátku neo-fašistická BNP strana i přes veškeré své pokusy o 

vytvoření přijatelnějšího obrazu byla dlouhodobě stigmatizovaná a vyznačovaná 

xenofobními projevy [van Kessel 2011: 144]. 

 

 

 

 

 

 
3 Mediatizace (politiky) nastává v situaci, kdy se média získávají dominanci nad politikou, tj. kdy ji jsou 

vnucovány vlastní logiky [Smolík 2013]. 

4 BNP je malá krajně pravicová politická strana, kterou založit v roce 1982 John Tyndall. Přestože se snažila 

o transformaci skrze méně radikální rétoriku, klíčové otázky-přistěhovalectví a členství v EU, kterými se 

strana zabývá zůstaly stejné. Přistěhovalce vidí jako hrozbu pro britskou kulturu, kterou vytěsňují. Členové 

BNP pak vystupují jako legitimní obránci etnické a kulturní různorodosti. Strana útočí jak na 

"zkorumpované elity" na vrcholu společnosti, tak i na "nebezpečné druhé" na opačné straně společnosti. 

Britská národní strana vedená tímto směrem se tak především snaží starat o problémy méně vzdělaných 

členů dělnické třídy, kteří se cítí být ohroženi imigrační vlnou [Plach 2015: 3-5]. 
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UKIP5 strana naproti tomu zase dlouhodobě postrádala viditelné a přesvědčivé vedení. 

Napříč těmto problémům se však v květnu 2014 stala UKIP nejsilnější stranou voleb do 

Evropského parlamentu a určitě v té době představovala hrozbu pro tradiční pravicovou 

Konzervativní stranu.  Zcela jinou  podporu  však  strana získala v  červnu  2017,  kdy  

v probíhaly parlamentní volby a strana získala pouhých 1,8 procenta hlasů oproti 

předchozím 12,6 procenta [Plach 2015: 3-5]. 

I přes silný úpadek nejsilnější populistické strany Velké Británie nemůže být řečeno, 

nelze říci, že i populismus jako takový v Británii upadá. Právě naopak, britská politika je 

v současné době přetvořena populismem [Rathbun 2018: 1-3]. Přičemž už nadále není 

nutné hlasovat pro UKIP či BNP stranu, aby se hlasovalo pro jejich ideje. Myšlenky, které 

držely v rukou pouze extrémistické strany, jako už zmíněný UKIP, stojí nyní v centru 

britské politické agendy. Vliv UKIP strany a jejího tehdejšího vůdce Nigela Farage je též 

zásadní v otázce opuštění Británie z Evropské Unie, kdy otázky suverenity a imigrace, 

tak zásadní pro výsledek referenda, byly diskutovány i ostatními stranami. Pozoruhodný 

úspěch Labour strany, v posledních volbách vedené Jeremym Corbynem, může být 

dalším příkladem nárůstu populismu. Krajně levicová strana vsadila na příslib 

opětovného znárodnění či zrušení studentských poplatků [Butler 2018: 56-58]. 

Vrcholem populismu však je, dle politologů neočekávané vítězství kampaně Leave v 

referendu o členství Spojeného království v Evropské unii. Společnost polarizující 

referendum bylo poznamenáno vzestupem právě tohoto fenoménu založeného na touze 

znovu získat kontrolu nad imigrací a získat zpět národní suverenitu. I přes působivou 

sestavu vlivných osobností jako D. Cameron, tehdejší premiér Velké Británie, které 

veřejnosti opakovaně vštěpovali myšlenky o Brexitu jako o katastrofě, bylo 23. června 

2016 po 43 letech členství země v EU rozhodnuto o jejím vystoupení a o potvrzení 

populismu jako sílícím politickém trendu ve Velké Británii [Demos 2018, Butler 2018: 

56-58]. 

 

 
 

5 Jedenáct let po vzniku BNP byla založila Anti-federalistická liga Alanem Skedem, která se později 

vyvinula do UK Independence Party (UKIP), kterou nyní vede Gerard Batten. UKIP se nyní definuje jako 

demokraticko-liberální strana zaměřená na záležitosti týkající se opuštění EU a obnovu demokracie tím, že 

posiluje moc lidí. Mezi nepřátele strany pak patří oficiální autority, a to jak v Británii, tak v celé Evropské 

unii [Plach 2015: 3-5]. 
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1.4 Média a jejich role ve Velké Británii 

V současném světě, kde se nové zprávy objevují každou minutu, si média musí 

dennodenně vybírat z ohromného množství událostí, kterým budou věnovat svou 

pozornost. Média jsou přesvědčivá svou jedinečnou cestou, kdy dokáží pozornost 

veřejnosti zacílit na konkrétní událost, otázky a osoby při určování významu, jaký lidé 

přijímají k veřejným záležitostem, tedy i k populismu. A tak tedy ať již přímo či nepřímo 

média ovlivňují smýšlení, přidělenou významnost a chování publika [Shaw 1979: 96]. 

V situaci, kdy je zkoumán vztah mezi britskými deníky a termínem populismus, musí být 

též náležitě představen mediální systém Velké Británie. Ne každý typ mediálního 

prostoru totiž dává možnost distribuovat určité téma ve stejném měřítku. 

Daniel C. Hallin a Paolo Mancini [2004] ve své klíčové studii v oblasti výzkumu srovnání 

mezinárodních mediálních systémů umístili Velkou Británii mezi severoatlantický či 

liberální model. Severoatlantický (liberální) model je charakteristický omezenou účastí 

státu, dominantní rolí komerčních médií a vysokým stupněm profesionality žurnalismu. 

Když tento ideální typ modelu bude vztažen na Spojené království, bude nalezena 

podobnost pouze v podobě komerčního vlastnictví. Díky mnohem většímu vlivu 

veřejnoprávních mediálních společností (BBC, Channel 4) se však Velká Británie od 

ostatních zemí, spadajících do tohoto modelu liší, tudíž nemůže být považována za jeho 

typického reprezentanta [Demos 2018: 10]. 

Právě komercializace patří dle F. Plassera a P. Ulrama [2003] k hlavním činitelům, které 

mohou ovlivnit šíření populismu skrze média. Média díky tomu stále více tlačená 

zaujmout širší publikum, proto se stále více zaměřují na to, co lid považuje za důležité. 

Situace, kdy se ve Velké Británii vyskytuje zvýšená komerční orientace médií, tak dává 

lepší podmínky pro užívání fenoménu populismu v médiích, než jiný mediální model, 

kde komercializace není na takovéto úrovni [Rooduijn 2013: 728]. Tomuto faktu 

nasvědčuje i situace, kdy v porovnání se západním světem byl často mediální systém 

Velké Británie řazen mezi jeden z nejvíce politicky rozdělených a zaujatých systémů. Jak 

D. Axelrod6 po britských parlamentních volbách v roce 2015 řekl: „Britský tisk je jako 

jejich počasí – hrozný“, odkazoval tak na jejich neobjektivnost.  Neobjektivnost  je pak, 

 

6 hlavní poradce Baracka Obamy, zároveň poradce Ed Milibanda z Labouristické strany v britských 

parlamentních volbách 2015 
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především napříč světem, vnímána v britských bulvárních plátcích, skrze jejich politicky 

napjatý a často sporný zpravodajský styl [The Guardian 2015]. 

 

1.5 Populismus a média 

Nejznámější případy populistických jevů v Evropě ukazují na fakt, že určití lídři a jejich 

hnutí často spoléhají na nějakou mediální výpomoc či podporu. V mnoha případech se 

tak  může  zdát,  že  určité  sdělovací  prostředky,  napříč  evropskými  státy,  přispěly   

k legitimizaci komunikačních stylů a především frází, které jsou typické pro populistické 

vůdce. Jinými slovy, média ať již úmyslně či naopak, mohou sloužit jako mocný 

mobilizační nástroj v populistických záležitostech [Mazzoleni 2008: 50]. 

Často se vyskytující argument, že populismus a média mají mezi sebou vzájemně 

profitující vztah, má jen malé procento podpory ze strany výzkumu, což ale může být 

navázané na nedostatečné množství empirických poznatků v rámci této problematiky. 

Média nicméně mohou nabízet významný stupeň podpory pro vzestup populismu a 

populistických hnutí [Lochocki 2018: 1-2]. Samozřejmě nelze zobecnit média na jediný 

faktor ovlivňující úroveň populismu. Mezi další faktory, které se neméně podílejí na 

vzestupu či úpadku populismu, je povaha politického systému či pro každou společnost 

specifické sociální a kulturní prostředí [Mazzoleni 2008: 50-51]. Vzhledem k tomu, že se 

populismus stává stále více významný v našem každodenním životě, ať již skrze televizní 

obrazovku, novinové listy či sociální média, rozhodně si populismus a média  ve  

smyslu jejich profitujícího vztahu zaslouží větší vědecké pozornosti [Moffitt 2016: 70]. 

Na základě jednoho z vědeckých výzkumů, zabývajícího se populismem ve veřejných 

diskusích v novinových listech, bylo zjištěno, že zde existuje silná korelace mezi 

důležitostí role médií v politice a úspěchem populistického lídra či strany. To znamená, 

že je pravděpodobné, že volební úspěch populistů ovlivňuje míru populismu ve veřejných 

debatách. Nicméně je také pravděpodobné, že veřejné debaty mají zpětný vliv na úspěch 

populistických stran. Co tento výzkum navíc odhalil, bylo velmi překvapivé zjištění, že 

elitní novinové listy Velké Británie (podobný výsledek i v Německu) – The Telegraph, 

The Guardian jsou více populistické nežli bulvární noviny, jako např. The Sun [Rooduijn 

2013: 740]. Podobně kontraintuitivní závěr britská studie z let 2007 a 2008. Studie 

provedená výzkumníky T. Balem, S. van Kesselem a P. Taggartem, zjistila, že seriózní 
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tisk (broadsheets) využívá termín populismus častěji než bulvární tisk (tabloids) [Bale, 

van Kessel, Taggart 2011: 112]. 

 

1.6 Předešlé výzkumy: případová studie Velké Británie a Nizozemska 

Tématu vztahu hromadně sdělovacích prostředků a populismu se literatura věnuje 

většinou z pozice, kdy je otázkou, zda jsou média populistická [Jagers 2007] nebo jakou 

mají moc [Lochocki 2018]  při vzestupu  či úpadku populismu  a populistických stran.  

Z pohledu, jak média využívají termín populismus, toho není moc odhaleno, proto je pro 

tuto práci stěžejní výše zmíněná případová studie, vydaná autory Bala, S. van Kessela a 

P. Taggarta v roce 2011. Tato studie jako jediná doposud zkoumala situaci ve Velké 

Británii z podobného pohledu, jako má za cíl tato - tedy jak seriózní britský tisk využívá 

fenomén populismus. Po britské jednorázové studii byla provedena téměř identická studie 

v Nizozemsku. Na rozdíl od dřívější studie nebylo otázkou, jak se liší lidové užívání 

termínů oproti akademickému, ale jak se liší využívání termínů v britských a 

nizozemských intelektuálních listech. Byly opět analyzovány čtyři druhy deníků. Rozdíl 

byl pouze v absenci nedělních listů z důvodu jejich neexistence, tento fakt však nijak 

zásadně neovlivnil výsledky [Schrauwen 2018: 9]. 

V porovnání těchto dvou zemí byly zjištěny dvě podobnosti. Jak v britském, tak v 

nizozemském případě není téměř nikdy koncept populismu ústředním tématem článku, 

většinou je zmíněn ve spojení s ideologickým pozadím nějakého politického činitele. 

Druhá shoda lze nalézt ve využívání konceptu populismu, jak v diskuzích o domácí, tak 

zahraniční politice [Schrauwen 2018: 23]. 

Další čtyři zjištění, platící pro britský případ, však nejsou zcela aplikovatelné pro případ 

Nizozemska. První z nich je používání termínu populismu, kdy v případě nizozemských 

listů je využíván pro menší skupinu politických aktérů než v případě Británie. Další 

rozdílností je využívání termínu populismus spíše v pravicových záležitostech politiky. 

V případě britské studie se dospělo k závěru, že levicové i pravicové otázky jsou často 

považovány za populistické, kdežto v Nizozemsku jsou převážně považované za 

populistické jen pravicové otázky. Za třetí, holandské noviny jen zřídka využívají svou 

politickou příslušnost, když tvrdí že je něco či někdo populistický, z důvodu, že se 

soustředí vcelku jen na pravicovou politiku. Poslední zjištění se týkalo pejorativního 

zabarvení využívání termínu. Z důvodu nizozemského přesunutí k pravicovým otázkám 
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politiky se používání termínu v hanlivém zabarvení ještě zvýšilo. Důvodem je situace, 

kdy je nová vlna populismu spojována s xenofobií, euroskepticismem či jinými 

kontroverzními prohlášeními [Schrauwen 2018: 23-24]. 

Tyto dvě zmíněné studie jsou doposud jedinými, které se zabývaly vztahem populismu a 

médií z tohoto pohledu, tj. jak seriózní tisk využívá fenomén populismu ve svých 

článcích. Jelikož jediná studie na toto téma byla ve Velké Británii provedena více než 

před deseti lety, nemusí být zjištěná data již aktuální. Z tohoto důvodu má tato práce za 

cíl přispět aktuálnímu odbornému porozumění tohoto fenoménu. 

Pro práci je však významnější studie vedená právě ve Spojeném království, z tohoto 

důvodu je představena podrobněji, i co se týče analytického procesu. Snaží se posoudit, 

zda tvrzení o tom, že média využívají výraz populismus nepřesně a příliš volně, je 

pravdivé.  Jelikož  chtělo  být   zjištěno,  jak  se  liší  využívání  pojmu  populismus       

v lidové/hovorové (tisk) a akademické sféře, muselo být nejdříve empiricky zkoumáno, 

jak jsou opravdu termíny využívány v lidové/hovorové rovině [Bale, van Kessel, Taggart 

2011: 111]. 

Zkoumány byly pouze deníky považované, za intelektuální, tj. národní broadsheets. 

Konkrétně se pak jednalo o deníky Telegraph, Times, Guardian, Independent a jejich 

přidružené nedělní listy. Autoři studie též na úplném začátku chtěli zkoumat články i    

v bulvárních listech jako The Sun, posléze bylo zjištěno, že se data skrze jejich serióznost 

neliší, proto studii zaměřily pouze na analýzu seriózního tisku. Zkoumané články byly 

rozděleny do dvou období, přesněji řečeno na články, vydané od října do prosince 2007, 

a ty vydané od července do září 2008, kdy celkový počet činil 676 článků [Bale, van 

Kessel, Taggart 2011: 112]. 

Mezi čtyři hlavní otázky patřilo kdo, co, jak  a kde. Tedy „kdo“ všechno  je označován  

v tisku jako populista. „Co“ jako záležitost asociovaná s populismem. „Jak“ ve smyslu 

v jakém zabarvení, pozitivním, negativním či bez zabarvení. A poslední „kde“, tedy      

v jakém procentu se objevuje termín populismus a populistický v jednotlivých denících 

[Bale, van Kessel, Taggart 2011: 119-126]. 

V konečném výsledku případové studie bylo potvrzeno s čím pracuje literatura, že termín 

populismus je používán široce. Často je využíván pro aktéry, politické strany či jiné 

instituce po celém světě, které spolu zdánlivě nijak nesouvisí. Díky nekonzistentnímu 
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užívání tohoto termínu je tedy těžké odhalit logiku ve strategiích politik, které by mohly 

být s tímto pojmem přímo spojeny. Tento fakt též komplikuje možnost smysluplné 

akademické debaty o tomto konceptu. Byla však nalezena určitá korelace mezi 

jednotlivými deníky při referování konkrétní britské politické strany jako populistické 

[Bale, van Kessel, Taggart 2011: 111]. Tento poznatek dal vzniknout první hypotéze 

stanovené pro tento výzkum: 

 
H1: Deník The Independent využívá označení populistický k referování Konzervativní 

strany častěji nežli ostatní zkoumané deníky. 

 
Před začátkem výzkumu byla autory vyslovena domněnka, že termín populismus a 

populistický bude z většiny užita v pejorativním zabarvení, ta však nebyla potvrzena. 

Většina zkoumaných článků totiž termíny využívala v zabarvení neutrálním. Co však 

výzkum dále odhalil byla skutečnost, že pokud se deníky rozloží na pomyslnou 

ideologickou škálu, zabarvení, v jakém jsou termíny deníky využívány, se změní [Bale, 

van Kessel, Taggart 2011: 111]. Z tohoto faktu také vychází pro tuto studii druhá 

stanovená hypotéza: 

 
H2: Britské deníky ideologicky více se klanící  k levici,  využívají  termín  populismus 

v pejorativním zabarvení častěji nežli deníky klanící se k pravici. 

 
Při rozložení těchto čtyř konkrétních deníků na pomyslnou škálu dle jejich politických 

preferencí nebyl odhalen mezi deníky rozdíl pouze co se týče zabarvení, v jakém termíny 

populismus a populistický využívají, ale též v tom, jak často se jeden ze zkoumaných 

termínů vůbec v celkovém počtu všech vydaných článků objeví. Deníky, přiklánějící se 

spíše ke středu politického spektra totiž využívají termíny častěji, proto poslední 

stanovená hypotéza pro tento výzkum zní: 

 
H3: Britské deníky ideologicky přiklánějící se středu, využívají termín populismus častěji 

nežli deníky stojící více na okraji ideologické škály. 
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2 Metodologická část 

 
2.1 Výběr a konstrukce vzorku 

Z důvodu, kdy má tato práce za cíl zjistit odpověď na otázku, jak se liší využívání termínu 

populismus mezi britskými seriózními deníky skrze jejich politickou orientaci, a jak se 

změnil mediální prostor od doby, kdy byl zkoumán T. Balem, S. van Kesselem a P. 

Taggartem, musí být zprvu představeny deníky, kterých se tento výzkum bude týkat. Ve 

vztahu ke zkoumanému problému jsou tedy pro tuto práci vybrány britské novinové listy, 

které jsou považovány za seriózní čili elite broadsheets. Seriózní tisk by zvolen  též       

z důvodu, že jej využil předchozí výzkum, se kterým budou výsledky této studie 

porovnávány. Předešlý výzkum do vzorku též na začátku zapojil pár čísel bulvárních 

novin. Ty byly z důvodu nesignifikantního rozdílu po provedení pilotního šetření oproti 

serióznímu tisku následně odebrány, a tedy nebudou zastoupeny ani v tomto výzkumu. 

Mezi konkrétní deníky, které budou zkoumány, se řadí The Guardian, The Times, The 

Daily Telegraph, The Independent. Tyto deníky byly autory vybrány z důvodu jejich 

rozdílné politické orientace. Politická orientace novinových deníků může být vnímána 

lehce rozdílně, proto je zde přiložena tabulka s názorným rozdělením, jak k nim bude 

přistupováno v tomto výzkumu. The Independent reprezentuje deník s orientací více se 

klonící k levicovým hodnotám. The Guardian je následně přiřazen na ideologické škále 

ke středo-levicovým hodnotám. Deník The Times vystupuje jako reprezentant středo- 

pravicových hodnot a The Telegraph jakožto krajně pravicových hodnot. Umístění těchto 

deníků na politické pravicově-levicové škále je stejné jako tomu bylo v předešlé 

případové studii, což umožní snazší porovnání výsledků. 

 

 
The 

Independent 

The 

Guardian 

 
The Times 

The 

Telegraph 

 

Celkový 

počet 
Politická 

orientace 
Levice 

Středo- 

levice 

Středo- 

pravice 
Pravice 

 
n = 50 n = 50 n = 50 n = 50 n = 200 

Tabulka 1: Politická orientace deníku 
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Výběrovým souborem pro výzkum jsou tedy celostátní deníky The Guardian, The Times, 

The Daily Telegraph, The Independent, které byly vydány v období od 1. do 15. února 

2019. Toto časové období je vybráno z důvodu relativně klidného období, tj. 

nenásledovaly žádné volby či jiné události, které by měly za příčinu zvýšení používání 

termínu  populismus.  Vybrané   období   tak   odpovídá   období   říjen-prosinec  2007 

v předchozím výzkumu, kdy se jednalo též relativně o klidové období. Jelikož se výzkum 

bude zabývat určitým tématem – populismm, je zvolen účelový vzorek. Jako jednotka 

měření vystupuje 200 systematicky vybraných článků, které v sobě obsahují pojem 

populismus či populistický (tj. populism či populist)7. Z každého jednotlivého deníku, tak 

je analyzováno 50 článků8. 

Konstrukce obsahových kategorií jednotlivých proměnných, kterých mohou zkoumané 

jednotky nabývat bude provedena skrze kódování. Jelikož se práce též snaží porovnat 

výsledky s předchozí případovou studií9 ve Velké Británii, byla od autorů vyžádána jejich 

kódovací kniha, která je využita k samotnému kódování vzorku obsahů. Kódovaná kniha 

byla modifikována z toho důvodu, že sami autoři nepoužili všechny kategorie 

proměnných, a ve výsledku je ignorovali. 

První stanovenou proměnnou je deníkový zdroj, ve kterém z deníků se zkoumané termíny 

objevily. Dále, žánr, tj. k jakému tématu termín odkazuje či se vztahuje. Třetí proměnnou 

je titulek, kde je zjišťováno, zda je termín populismus či populistický obsažen v titulku 

článku. Následuje proměnná, která zjišťuje, na co termíny konkrétně odkazují (určitá 

osoba, instituce, událost). Pátou zkoumanou proměnou je odkaz na politickou stranu, kde 

je zjišťováno, s jakou britskou politickou stranou se termíny pojí. Další proměnnou je 

země, tedy jaká země je s pojmy spojena. Následně je zkoumána frekvence použití obou 

termínů v jednotlivých článcích. Poslední zkoumanou proměnnou je následně zabarvení 

zkoumaných termínů. Celou kódovací knihu, včetně konkrétních hodnot, kterých mohou 

proměnné nabývat, je možné nalézt v přílohách této práce. K analýze měla být původně 

 
 

7 Tyto termíny jsou využívány zaměnitelně, jako tomu bylo i v předchozí studii, přesný vyhledávaný výraz 

je „populismu or populist“ 

8 Výzkumný vzorek článků jednotlivých deníků v předchozí studii není známý 

9 Bale, T., van Kessel, S. and Taggart, P. 2011 'Thrown around with abandon? Popular understandings of 

populism as conveyed by the print media: A UK case study', Acta Politica46(2): 111-131. 
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využita stejná databáze tisku jako v dřívější studii, tedy LexisNexis, avšak z důvodu 

nedostupnosti bude použita jiná vhodná alternativa, databáze Factiva. 

 

2.2 Analytický postup 

Z důvodu výzkumu mediálních obsahů je zvolen tradiční předmět zkoumání tematické 

agendy, kde je účelem prozkoumat obsah konkrétních médií a následně mezi nimi odhalit 

odlišnosti či podobnosti. S ohledem na výzkumné otázky je k jejich zodpovězení využita 

kvantitativní obsahová analýza. Obsahová analýza, někdy též analýza věcná je dle 

sociologické encyklopedie definovaná jako „jedna z analytických metod, resp. jedna     

z technik analýzy dokumentů, směřující k uspořádání a odhalování latentní informace   

v písemných materiálech nejrůznějšího druhu“ [Buriánek 2018]. 

Díky obsahové analýze je možné zkoumat jakými oblastmi zájmu se obecně média 

zabývají, potažmo jak velký prostor daným tématům, v tomto případě, populismu věnují. 

Mezi její klady patří schopnost zkoumat vývoj mediálních obsahů v delším časovém 

horizontu, přičemž dokáže identifikovat trendy, srovnat různé druhy médií a rozpoznat 

určité vzorce, a tak částečně předpovídat, co bude společnost spatřovat jako důležitá 

témata. K dalším kladům pak může patřit schopnost vyhodnotit velké množství 

dokumentů, z důvodu využití statistických programů. Konkrétně v tomto případě je 

využit  analytický   program   SPSS   [Divišová   2017;   Trampota,   Vojtěchovská 

2010: 101-102]. Typickým znakem kvantitativní obsahové analýzy je značný stupeň 

strukturovanosti, a potažmo i vysoká míra ověřitelnosti. Jednotlivé fáze této analýzy tedy 

podléhají přímo formulovaným předpisům [Trampota, Vojtěchovská 2010: 102]. Díky 

této vlastnosti může být tento výzkum proveden i o několik let později, jako se tomu děje 

zde, či být vykonán na médiích jiné země, jako v případě studie provedené v Nizozemsku. 
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3 Analytická část 

 
3.1 Četnost využití termínů 

Jak bylo zmíněno výše, analýze je podrobeno 200 článků, v poměru 50 článků na každý 

deník. Níže uvedená tabulka uvádí celkový počet článků, ve kterých je nalezeno slovo 

populismus či populistický za určité období, tj 1.1.2019 až 15.2.2019. 

 

 The 

Independent 
The Guardian The Times The Telegraph 

Četnost 

referencí 
50 181 170 103 

 231 273 

 351  

Tabulka 2: Četnost využití zkoumaných termínů 

Z tabulky je možné vidět, že zcela nejméně pojmy ve zkoumaném období využil deník 

The Independent, tedy deník stojící na levém okraji politického spektra. Co je překvapivé, 

že nejvíce se termíny populismus a populistický objevovaly též v deníku přiklánějící se 

k levici, avšak s lehkým odklonem ke středové politice, tedy The Guardian. Při pohledu 

na tabulku je však zřejmé, že deníky svou politickou příslušností přiklánějící se ke středu, 

využívají termín v porovnání s deníky přiklánějící se více ke krajním politickým 

hodnotám zcela nejvíce. 

Při bližší analýze je též zjištěno, že více než polovina (67 %) všech zkoumaných článků 

obsahovalo jeden z termínů pouze jednou. 

Nízká četnost termínů v hlavním těle článků dává podnět i pro nízkou četnost termínů 

přímo v titulku. Což se také potvrzuje, jelikož 93 % článků neobsahuje termín v titulku. 

Deník The Independent nevyužil ani jeden ze zkoumaných pojmů ve svých 50 

analyzovaných článcích ani jednou.   Pouze 7 % všech článků  tedy využilo termín již   

v titulku. 
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Graf 1: Obsažení alespoň jednoho ze zkoumaných termínu v titulku článku 

Pokud bude zkoumán rozdíl mezi deníky podle jejich rozmístění na ideologické škále, 

bude zjištěno, že deníky The Times a The Telegraph (deníky přiklánějící se k pravicovým 

hodnotám) využívá pojmy rovnou v titulku čtyřikrát častěji než deníky The Independent 

a The Guardian (deníky přiklánějící se k levicovým hodnotám). 

Graf 2: Četnost využití zkoumaných termínů v titulku článků mezi deníky 
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Situace, kdy malá část článků obsahuje termín víckrát než jednou, a kdy ještě menší 

procento využívá pojmy rovnou v titulku, tak může značit, že populismus ve většině 

případů není hlavním tématem obsahu. V celé práci jsou oba zkoumané termíny využity 

v zaměnitelné podobě, avšak při detailním pohledu je objeven vzorec, kdy termín 

populistický je využíván mnohem častěji nežli termín populismus. O populismu jako 

takovém je hovořeno v denících málokdy, ve vzorku 200 článků k tomu došlo přesně 

čtyřikrát, což jsou pouze 2 % z celkového výběru. 

 

3.2 Novinová sekce, kde se termíny objevily 

Většina článků se objevila ve zpravodajské sekci (56 %), druhou nejpočetnější sekcí je 

sekce názor redakce (24 %), následovaná sekcemi business (10 %), politika (8 %) a 

poslední sekcí ostatní (2 %), kde se objevily sekce umění, zábava a prostředí. Rozdíl mezi 

deníky, které se přiklánějí k jiným politickým hodnotám, však není patrný. 

Graf 3: Rozložení termínů v rámci jednotlivých deníkových sekcí 

 

3.3 Žánr, ve kterém se termíny používaly 

Přes tři čtvrtiny všech analyzovaných článků se dotýkalo politického tématu, dvěma 

dalšími nejrozšířenějšími žánry jsou pak obchod a umění. Rozdíl mezi deníky, které se 

přiklánějí k jiným politickým hodnotám, však opět není patrný. Tedy deníky, přiklánějící 
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se k politické levici, využívají termíny v politickém či jiném žánru téměř v totožném 

poměru jako tomu je u deníků, přiklánějících se k politické pravici. 

 

 
 

Graf 4: Žánr, ve kterém jsou použity termíny populismus a populistický 

Při bližším pohledu je zjištěno, že většina článků, týkajících se politického obsahu, je 

využívána nedefinovaným stylem (59 %), tedy že osoby, instituce či události jsou pouze 

označeny termínem populismus bez konkrétnějšího popisu. Jedna třetina článků následně 

využívá termín při popisu určité politiky a každý desátý článek je pak využit ve spojení 

s politickým vystupováním, stylem či řečí populisticky označeného aktéra. 
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Graf 5: Využívání zkoumaných termínů v politické tématice 

 

 
Následující tabulka vyobrazuje, jak se liší využití termínů z pohledu politického stylu 

mezi deníky. Zelené zabarvení označuje deníky zastávající více levicovou politiku, načež 

červené zabarvení označuje deníky zastávající pravicovou politiku. Pravicové deníky 

oproti levicovým deníkům užívají termíny častěji v nedefinovaném stylu a k popisu 

aktérova vystupování. Naopak levicové využívají  termín více než  dvojnásobně častěji 

k popisu konkrétní politiky. 

 

 The 

Independent 
The Guardian The Times The Telegraph 

 
Nedefinovaný 

styl 

21 16 32 23 

37 55 

40 % 60 % 

 

Politika 

20 17 6 9 

37 15 

71 % 29 % 

 
Aktérovo 

vystupování 

4 1 4 2 

5 6 

45 % 55 % 

Tabulka 3: Využívání zkoumaných termínů v politické tématice mezi deníky 
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3.4 Reference jako populistické 

Celkem vzato aktéři, instituce či jiné orgány, označované jako populistické, se velmi liší, 

což může být viděno i z faktu, kdy 63 článků (31,5 %) označuje termínem populistický 

63 různých objektů. Celkem 19 různých objektů, označených jako populistické, dosáhlo 

hranice alespoň jednoho procenta četnosti z výzkumného vzorku. 

K naprosto nejvíce odkazovanému populistickému objektu patří italská populistická 

vláda s 14,5 % z celkového vzorku. Co se týče spojení populismu a Itálie, není vláda 

jediným populisticky definovaným orgánem. S častým odkazem na jeden z termínů, se 

objevila i italská populistická koalice (5 %), strana Hnutí pěti hvězd (3 %) či Matteo 

Salvini, vůdce politické strany Liga (3 %). V celkovém součtu těchto subjektů, 

vztahujících se bezprostředně k Itálii, to ve výsledku činí celou jednu čtvrtinu ze 

zkoumaného vzorku. Ve spojení populismu a italské vlády jako celku, tedy i při 

odkazování na jednotlivé strany a lídry, využívají pravicové deníky o něco častěji toto 

spojení než deníky levicové. 
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Reference na 
Četnost 

referencí 

Levice Pravice 

Počet % Počet % 

Populistická vláda Itálie 29 16 55 % 13 45 % 

Brexit 12 5 42 % 7 58 % 

Pravicový populismus 12 8 67 % 4 33 % 

Populistická koalice 10 1 10 % 9 90 % 

Populistické hnutí 9 3 33 % 6 67 % 

Hnutí Žluté vesty 9 1 11 % 8 89 % 

Donald Trump 7 4 57 % 3 43 % 

Populističtí lídři 7 2 29 % 5 71 % 

Populistické strany 7 2 29 % 5 71 % 

Hnutí Pěti hvězd 6 4 67 % 2 33 % 

Matteo Salvini 6 2 33 % 4 67 % 

Thaksin Shinawatra 4 2 50 % 2 50 % 

Nárůst populismu 4 2 50 % 2 50 % 

Jeremy Corbyn 3 1 33 % 2 67 % 

Strana Právo a 
Spravedlnost 

3 3 100 % 0 0 % 

WEF 3 3 100 % 0 0 % 

Elizabeth Warren 2 1 50 % 1 50 % 

Levicový populismus 2 0 0 % 2 100 % 

Referendum 2 0 0 % 2 100 % 

Ostatní 63 40 63 % 23 37 % 
 

Tabulka 4: Reference jako populistické 

 

Druhým  nejčastěji  populisticky  označovaným  objektem  je  proces   ukončení 

členství Velké Británie v Evropské Unii, na který je odkazováno překvapivě pouze v 6 % 

z celkového vzorku, potažmo v 7 %, když k tomu bude připočítáno i konkrétně 

populisticky označené referendum o výstupu z EU. 

Vcelku očekávaný výsledek je zjištěn při pohledu na referování pravicového a levicového 

populismu či populistického objektu ve vztahu s ideologickými hodnotami konkrétních 

deníků. Deníky zastávající spíše levicové hodnoty, odkazují ve větší míře na pravicový 

populismus, v tomto případě konktrétně dvojnásobně častěji. Stejný vzorec lze pak nalézt 

u deníků přiklánějících se k pravici, při referování levicového populismu. Opět je zde 

odkazováno  dvojnásobně  častěji.  Avšak  na  levicový  populismus   je  odkazováno    

v celkovém poměru pětkrát méně častěji než na populismus pravicový. 
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Pokud se bude měřit, jak často konkrétní britské deníky odkazují na situace ve Velké 

Británii, potažmo jak často je označují jako populistické, bude zjištěno, že deníky, 

přiklánějící se k pravici, hovoří o událostech, jedincích, situacích jako populistických 

častěji, než deníky, přiklánějící se k levici. Objekty, které lze z tabulky jednoznačně 

vyčíst jako ty vztahující se k Velké Británii, jsou ze 45 % obsaženy v denících, 

zastávajících ideologickou levici a z 55 % v denících pravicových. Pokud bude cílem 

porovnat z kolika procent se jednotlivé deníky věnují tématice domácí či světové, (bez 

ohledu na objekty spadající do kategorie Ostatní) bude zjištěno, že ani zde nepanuje velký 

rozdíl mezi deníky s rozdílnou ideologií. Deníky s levicovou politikou se domácí scéně 

věnují ze 23 % a světové ze 77 %. 

Graf 6: Tématika probíraná levicovými deníky 
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U deníků s pravicovou politikou je procento článků s domácí tématikou ještě o jedno 

procento menší, tedy 22 %, kdy světovým problémům se věnují ze 78 %. 

 

Graf 7: Tématika probíraná pravicovými deníky 

 

3.5 Britské politické strany referovány jako populistické 

Z hlediska britských politických stran, na které je konkrétně populisticky odkazováno, je 

zjištěno, že pouze jeden z deseti článků na nějakou přímo odkazuje. O něco častěji je     

s termínem spojena Labouristická strana nežli strana Konzervativní či strana UKIP. 
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Graf 8: Odkazováno na konkrétní britskou politickou stranu 

Při domněnce, že deník The Independent častěji využívá označení populistický ve vztahu 

ke Konzervativní straně, může být viděno, že tomu tak úplně není. Deník referuje jako 

populistickou stranu ve stejné míře jako druhý k levici, potažmo středo-levicový deník 

The Guardian. Obecně k levici klonící se deníky využívají termíny k popisu 

Konzervativní strany dvakrát častěji, než ty pravicové. 
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Tabulka 5: Odkazováno na konkrétní britskou politickou stranu mezi deníky 
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Opět se zde objevil stejný vzorec označování strany jako populistické, kdy deníky, klanící 

se více ideologické pravici, odkazují na Labouristickou stranu a deníky, zastávající více 

levicové ideologické hodnoty, častěji odkazují na Konzervativní stranu. Strana UKIP, 

která je přímým ztělesněním populistického jednání, se však ve vzorku objevila pouze 

jedenkrát, kdy na ni odkazoval pravicový deník The Telegraph. 

 

3.6 Země spojené s termíny „populismus“ a „populistický“ 

V situaci, kdy je zjištěno, že nejčastěji referovaným objektem jako „populistický“ je 

italská vláda, Itálie jakožto nejčastěji referovaná zem, se jeví jako očividná. Ještě vyšší 

procento si získala díky součtu všech objektů, které se týkaly Italské republiky, a které 

jsou označeny jako populistické pouze jedinkrát z celého vzorku, tudíž v předchozí 

tabulce jsou zařazeny do skupiny Ostatní. Podobně je na tom i Velká Británie, kdy je    

z těchto výsledků patrné, že Brexit není ve Spojeném království jediným tématem 

označovaném jako populistický. Mnoho článků se nekonkretizovalo pouze na jednu zem, 

což dokládá i fakt, že na třetím místě v počtu referencí zemí jako populistické, se umístily 

obecně evropské státy. 
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Reference na 

Četnost 

referencí 

Levice Pravice 

Počet % Počet % 

Itálie 49 21 43 % 28 57 % 

Velká Británie 
44 18 41 % 26 59 % 

Evropské státy 
26 12 46 % 14 54 % 

USA 
12 7 58 % 5 42 % 

Celý svět 12 9 75 % 3 25 % 

Francie 
9 2 22 % 7 78 % 

Polsko 5 5 100 % 0 0 % 

Thajsko 
5 3 60 % 2 40 % 

Venezuela 
5 2 40 % 3 60 % 

Řecko 
4 3 75 % 1 25 % 

Irsko 
3 1 33 % 2 67 % 

Austrálie 2 1 50 % 1 50 % 

Brazílie 2 2 100 % 0 0 % 

Indie 2 2 100 % 0 0 % 

Maďarsko 
2 1 50 % 1 50 % 

Turecko 
2 1 50 % 1 50 % 

Ostatní země 
16 10 63 % 6 38 % 

 

Tabulka 6: Reference země jako populistické 
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3.7 Zabarvení zkoumaných termínů 

Poslední sledovanou proměnnou je zabarvení, v jakém se termíny objevují. Téměř ve 

třech čtvrtinách je pojem využit v neutrálním zabarvení, dalších 25 % je zabarveno 

negativně a zbylé 2 % jsou využity v zabarvení pozitivním. 

Graf 9: Zabarvení zkoumaných termínů 

Rozdíl mezi pravicovými a levicovými deníky, v jakém zabarvení jsou termíny využity, 

je zcela nepatrný. Levicové deníky využily termín v negativní konotaci 26krát, přičemž 

pravicové deníky ho využily v tomto zabarvení 24krát, což je rozdíl pouze dvou článků. 

Fakt, že zabarvení termínů se napříč deníky moc neliší, může být podepřen i tím, že každý 

jednotlivý deník využil termín právě jednou v zabarvení pozitivním. 

 

 

 
Zabarvení 

 

Četnost 

referencí 

 
Levice 

 
Pravice 

Počet % Počet % 

Neutrální 146 72 49 % 74 51 % 

Negativní 50 26 52 % 24 48 % 

Kladné 4 2 50 % 2 50 % 



39 
 

 

Tabulka 7: Odkazováno na konkrétní britskou politickou stranu mezi deníky 
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4 Diskuze a limity výzkumu 

 
Co může být shrnuto z provedené analýzy? Na to, zda se termín „populismus“ v určitém 

článku objeví, a jak často, má nemalý vliv konkrétní deník, zvláště pak, když se umístí 

na ideologickou pravicově-levicovou škálu. Jestliže je zkoumána právě frekvence užívání 

termínu „populismus“ či „populistický“, bude zjištěno, že deníky ideologicky více se 

přiklánějící k levici, využívají tyto pojmy o trochu méně než deníky zastávající pravicové 

hodnoty. Avšak ještě markantnější rozdíl je při porovnání deníků více se přiklánějící 

středu, a těch stojících na kraji politického spektra. Ty středové totiž používají ve svých 

článcích termíny více než dvojnásobně častěji než deníky krajně levicové či pravicové. 

S daty ve zkoumaném vzorku může být potvrzena první hypotéza (H3) této práce, která 

předpokládala, že britské deníky, ideologicky se přiklánějící středu, využívají termín 

populismus častěji než deníky, stojící více na okraji ideologické škály. Zjištěná data tedy 

potvrzují teorii, kterou nabídl T. Bale, S. van Kessel a P. Taggart, kdy je výrazný rozdíl 

ve využívání termínů napříč deníky z pohledu jejich ideologické preference. Pokud se 

vezmou v úvahu tato zjištěná data, může být tvrzeno, že z tohoto pohledu se mediální 

prostor zkoumaných deníků nijak významně v průběhu více jak deseti let nezměnil. 

Populismus jako takový není téměř nikdy hlavním tématem daných článků, což lze vyčíst 

z výsledků, kdy v pouze v 7 % je jeden ze zkoumaných termínů obsažen rovnou v titulku. 

Kupříkladu deník The Independent nevyužil ani jeden z termínů v titulku vůbec. Obecně 

levicové deníky využívají pojmy rovnou v titulku čtyřikrát méně než deníky pravicové. 

O tom, že populismus je jen zřídka hlavním tématem článků, svědčí i fakt, kdy dvě třetiny 

článků obsahují zkoumané termíny pouze jednou. Tytéž poznatky jsou zjištěny i u 

předchozí studie, kde ze 676 článků absolutní většina obsahovala termín populismus či 

populistický pouze právě jednou. Fakt, kdy termín populistický je využíván třikrát častěji 

nežli populismus, indikuje, že je tento pojem využíván jako přídavné jméno k určité 

osobě, situaci, problému či události. Jako o samotném konceptu nebo fenoménu 

populismu je mluveno velice zřídka. V tomto ohledu se tedy výsledky tohoto výzkumu 

též neodchylují od dřívějších podaných závěrů. 

Analýza též přinesla ne zcela překvapivý výsledek, kdy termíny jsou nejčastěji použity 

v sekci zpráv, což v porovnání s předešlou studií opět dosahuje stejných výsledků. Pokud 

nejčastější sekcí, ve které jsou termíny využity je sekce zprávy, za nejčastější žánr, je to 
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žánr týkající se politických témat. Co se týče politického stylu, v jakém jsou termíny 

využity, jedná se většinou o nedefinovaný styl, za nímž dle četnosti následuje využití 

termínu ve vztahu k určité politice, přičemž na posledním místě se umístila reference 

populismu k aktérovu vystupování. Je zajímavé, že přesně tatéž data jsou zjištěna ve 

studii z roku 2011, s tím rozdílem, kdy pojmy jsou nejčastěji využity k popisu určité 

politiky a třetina následně nedefinovaným stylem.  Tudíž  může být  vypozorováno,  že 

v dnešní době je větším trendem používat termín populismus pouze k neurčitému 

označení jakýchkoliv objektů, než k popisu, proč konkrétně jsou tyto termíny použity. 

S čím se většinou populismus či populistický v dané chvíli pojil je italská vláda, kdy 

celkově italská politická situace je dosti diskutované téma, zvláště pak v deníku The 

Times a The Telegraph. Co analýza přinesla jako zajímavé zjištění, že při označování 

termínem populistický není nikdy přímo označena politická strana Liga, vždy je za 

populistického označen pouze její vůdce, ministr vnitra Matteo Salvini. Samotná strana 

je ve všech případech označována jako krajně pravicová, ta však v Itálii tvoří koalici se 

stranou Hnutí pěti hvězd a při referování koalice jako populistické jsou tedy označeny 

zkoumaným termínem obě strany, i když nepřímo. U již zmíněné koaliční stany Hnutí 

pěti hvězd je naopak přímo populisticky pojmenována daná strana, kdy její vůdce Luigi 

Di Maio je naprosto vynechán z přímého označení populistou. 

V situaci, kdy v danou  dobu  bylo  horlivě  jednáno  o  scénáři,  jakým  Velká  Británie 

z Evropské Unie vystoupí, by se dalo očekávat o něco vetší procento, věnované domácí 

scéně. Nutno podotknout, že jsou zkoumány pouze články, v nichž se explicitně objevil 

jeden z termínů populismus/populistický, tudíž to, jak se jednotlivé deníky celkově věnují 

domácím otázkám nemůže být z tohoto vzorku kvalitně zjištěno. V této situaci by bylo 

zajímavé porovnat všechny články vydané za určené období, s články, které obsahují 

jeden z hledaných pojmů, jelikož fakt, kdy je o situaci ve Velké Británii, potažmo zrovna 

v tomto nejistém období hovořeno pouze z 22 %, je zarážející. V návaznosti na to, by 

mohlo dojít k překvapujícím výsledkům, kdy Brexit není v denících často považován za 

populistický. 

Srovnání s daty, zjištěnými T. Balem, S. van Kesselem a P. Taggartem, je poměrně těžké 

z důvodu období, kdy jsou data sbírána. Rychlá proměnlivost témat, která se v denících 

objeví na základě aktuálnosti daného problému, má za příčinu téměř absolutní rozdílnost 
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objektů, označených jedním ze zkoumaných termínů, mezi zkoumanými obdobími. 

Kupříkladu předchozí  studie  zjistila  nejsilnější  korelaci  použití  termínu  populismu  

s prezidentem Jižní Afriky Jacobem Zumou, který v té době kandidoval na lídra ANC 

(Africký národní kongres) a ve zprávách se velmi často objevoval kvůli aférám s korupcí. 

Na rozdíl od toho, v tomto výzkumu provedeném na začátku roku 2019, jak již bylo 

zmíněno, nejčastěji populisticky označený objekt je italská vláda, která byla nově zvolena 

v červnu loňského roku. Aktér, který se překvapivě objevil v obou studiích, označený 

jako populistický, je Thaksin Shinawatra. Následně je též v obou studiích významně 

spojován populismus s politickými stranami, a to nejen těmi britskými. 

Analýza článků ukázala na fakt, že témata, která jsou v nich diskutována a považována 

za populistická, jsou velmi různorodá. Zatímco určitá témata se objevují v poměrně 

velkém počtu, na druhé straně až téměř ve třetině případů je za populistický označován 

objekt, který je rozebírán pouze v jednom z článků. 

Jak však Hallin a Mancini [2004] ve své práci o mediálním systému tvrdili, politická 

příslušnost novin dává možnost vzniku upřednostňování určité politiky či tématu oproti 

jiným. Z výsledků je možné vidět, že pravicové deníky pojednávaly o hnutí Žlutých vest 

téměř devětkrát častěji než deníky levicové. Naopak levicové deníky oproti pravicovým 

do svého obsahu zakomponovaly častěji téma, týkající se polské politické strany Právo a 

spravedlnost. Obecně však může být tvrzeno, že britské deníky, ať již levicové či 

pravicové, kvalitně reflektují dění ve světě. Ve zkoumaném vzorku se objevila témata 

jako aktuální politická situace v Itálii, Velké Británii či USA. Tento fakt, kdy je 

referováno  k nejrůznějším  aktérům   či   situacím   jakožto  populistických,   odkazuje 

k literatuře, kdy z důvodu několika možných definic populismu je umožněno jednoduše 

zahrnout do tohoto konceptu mnoho politik a jejich představitelů. 

Pokud se vezme v úvahu, jaká britská politická strany je nejčastěji přímo označovaná jako 

populistická, bude to strana Labouristická, následovaná stranou Konzervativní a pouze 

jedenkrát je přímo označena jako populistická strana UKIP. V tak silném dvoustranickém 

systému, jaký existuje ve Velké Británii, není překvapivé, že se většina mediální 

pozornosti ve zkoumaném vzorku věnuje zrovna těmto dvěma stranám. Z dat vyplývá, že 

je zde tendence deníků označovat jako populistické aktéry či politické strany z protější 

strany politického spektra. 
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Tento vzorec je objeven i v dřívější případové studii, tedy pravicové deníky používají 

termín spíše k odkazování na Labouristickou stranu a levicové deníky k odkazu na stranu 

Konzervativní. Zajímavé zjištění, které předchozí studie odhalila je, že levicové deníky 

oproti pravicovým, využívají termínů k označení aktérů, i pokud jsou aktéry, zastávající 

levicové ideologické hodnoty. Což z výsledků výzkumu provedené v roce 2019 potvrdit 

nelze. Ze studie z roku 2011 je též zjištěno, že deník The Independent referuje 

Konzervativní stranu jako populistickou více než jakýkoliv jiný zkoumaný deník, což zde 

opět nemůže být potvrzeno. Deník The Independent referuje Konzervativní stranu stejně 

často jako středo-levicový deník The Guardian. Při zohlednění těchto výsledků tedy 

hypotéza (H1), že deník The Independent využívá označení populistický k referování 

Konzervativní strany častěji, nežli ostatní deníky, nemůže být přijata. 

Jelikož jako hlavní téma, označené jako populistické, je zjištěna italská vláda, zdá se být 

očekávatelné, že země, na kterou je často odkazováno, je právě Itálie. V těsném závěsu 

se ocitá Velká Británie a na třetím místě v četnosti odkazů jsou obecně evropské státy. 

Články, které zmiňují něco jako populistické, se totiž často neuchylují pouze k označení 

jedné jediné země, nýbrž ho rovnou použijí v širším měřítku, jako jsou například právě 

země Evropy. Nebojí se však označit ani celý svět jako místo pod nadvládou 

populistických stran či různých aktérů. Situace, kdy je odkazováno na tak velkou oblast 

jako je Evropa či rovnou celý svět, který se umístil na pomyslném šestém místě, svědčí o 

stavu,  kdy  populismus  není  určen  pouze  určité  skupině,  ale  může  být  využívám  

v nejrůznějších situacích. Může tedy odkazovat na nejrůznější politiky či jiné aktéry 

veřejného prostoru, na nejrůznější instituce anebo orgány, které mají spolu jen málo 

společného. 

Na  otázku,   zda   jsou   termíny   populismus   a   populistický   využívány   nejčastěji  

v pejorativním či naopak kladném zabarvením, neexistuje rozhodná odpověď. Téměř tři 

čtvrtiny článků totiž termíny využívá v neutrálním zabarvení. Následně jsou v jedné 

čtvrtině používány v zabarvení pejorativním a pouze ve 2 % jsou používány v kladné 

konotaci. Pokud bude pozornost zaměřena na zabarvení, v jakém jsou termíny využívány 

napříč deníky, bude zjištěno, že rozdíl je zde naprosto zanedbatelný. Všechny deníky 

užily termín právě jednou v zabarvení kladném. Levicové deníky využily pouze v malém 

procentu (4 %) častěji termín v negativním zabarvením oproti těm pravicovým. Na 

základě tohoto poznatku tak musí být hypotéza (H2) tvrdící, že britské deníky ideologicky 
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více se klanící k levici, využívají termín populismus v pejorativním zabarvení častěji 

nežli deníky klanící se k pravici, zamítnuta. 

Při pohledu na výsledky levicových a pravicových deníků v předchozí studii, bude 

zjištěno,  že   deníky   více   se   přiklánějící   k levicové   politice,   využívají   termín   

v pejorativním zabarvení častěji nežli deníky zastávající politické hodnoty pravice. Zde 

tedy může být viděna změna mediálního prostoru, kdy v roce 2019 není signifikantní 

rozdíl v pejorativním užívání termínů populismus a populistický mezi levicovými a 

pravicovými deníky. 

Mezi hlavní limity tohoto výzkumu patří především změna stylu vydávání deníku The 

Independent, který již není dosažitelný v tištěné verzi, avšak pouze ve verzi elektronické. 

Ve snaze porovnat výsledky této studie se studií předchozí je však nutné tento deník do 

studie zahrnout, byť ve změněné podobě. 

Dalším limitem výzkumu může být relativně malý výběrový vzorek, neboť kódování 

článků je prováděno pouze jedním kódovačem. I přesto je však dodržen reprezentativní 

vzorek. S faktem, kdy je kódování prováděno pouze jedním výzkumníkem, se pojí též 

limitace v podobě nižší reliability, než je tomu v situaci dvou kódovačů, kdy lze výsledky 

kódování porovnat mezi sebou. V situaci, kdy je kódování vykonáváno pouze jedním 

výzkumníkem, je některými autory, jako Stemler [2001] doporučováno, provádět 

opakované testování stability (intra-rater reliability), vzhledem k časovým omezením 

není tento postup dodržen. 

Nelze opomenout ani limit, týkající se jazyka, ve kterém jsou články psány. Vzhledem  

k tomu, že jsou vydávané britskými nakladatelstvími v angličtině, může být 

výzkumníkem, jehož rodným jazykem není angličtina, pochopen text poněkud odlišně. 

Z důvodu, kdy jsou analyzovány pouze čtyři deníky, může být spatřen limit též v tom, že 

se výsledky nedají zobecňovat na celkový mediální systém ve Velké Británii. 

Určitá limitace může být též spatřena při analýze zabarvení využití termínů, kdy 

pejorativní zabarvení je určeno jako pejorativní pouze tehdy, je-li termín přímo spojen   

s negativní konotací. Ovlivňujícím faktorem pro kódování této konkrétní proměnné může 

být kulturní prostředí, ze kterého výzkumník pochází, kdy určité kultury mohou mít větší 

toleranci pro negativitu než jiné. 
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Závěr 

 
Co je možné si z celé této práce odnést? V první řadě bude pozornost zaměřena na 

populismus. Ani tato práce nepřišla s objevným zjištěním, jak by se definitivně mohl 

tento fenomén definovat jedinou definicí. Přestože k tomu ani tato práce nesměřovala, 

může být stále viděna problematičnost určení jediné definice v situaci, kdy i na konci 

dvacátých let 21. století není termín využíván pouze pro určitou skupinu osob či subjektů. 

Dalo by se říci, že se naopak využívá ještě pro širší oblast, kdy výsledky naznačují, jak 

moc objekty referované jako populistické mohou být různorodé. Tím, že se v dnešní době 

využívá termín populismus ještě pro širší oblast nežli dříve, ještě více komplikuje 

jednotně definovat tento pojem. Dle L. Manucciho [2017] právě chybějící jednotný a 

sdílený rámec představuje hlavní překážku pro analýzu populistických diskurzů. 

Na úplném začátku byl stanoven cíl zjistit, jak se změnilo využívání termínu populismus 

v horizontu více jak deseti let. V konečném výsledku se toho moc nezměnilo. 

Deníky, které využívají zkoumané termíny nejčastěji jsou nadále ty, které se přiklánějí ke 

středové politice. Sekce, ve které se termíny „populismus“ a „populistický“ ocitají 

nejvíce, je stále sekce zpravodajská, přičemž žánr „politika“ též zůstává žánrem, ve 

kterém se termíny používají nejčastěji. 

Z důvodu rychle se měnícího mediálního prostoru se dalo očekávat, že subjekty či země, 

o kterých bude referováno jako populistických, se oproti dřívějším výsledkům studie 

alespoň lehce promění. Objekt, označený jako populistický, je tedy velmi, na aktuální 

situaci ve světě, závislá proměnná. Na začátku  roku 2019 to byla populistická vláda     

v Itálii, jakožto nejčastěji referovaný populistický objekt. Na různorodost témat může mít 

nemalý dopad též medializace, což je dlouhodobý proces sbližování mediální a politické 

logiky. V situaci, kdy je Velká Británie charakterizovaná stále se zvyšujícím komerčním 

oběhem [Firmstone 2019: 1-2] národního tiskua média mají snahu co nejvíce přizpůsobit 

svůj obsah zájmům veřejnosti tak, aby jich přilákaly co nejvíce, potažmo přilákaly i 

inzerenty, čímž mohou upřednostnit i populistické aktéry, se tedy není čemu divit, že 

reflektují různorodá témata [Mazzoleni 2008 citován in Manucci 2017: 5]. 

Z výsledků letošní studie, oproti té předchozí je možné vidět, že jako populistická oblast 

se v nynější době neoznačuje pouze určitá země, nýbrž je odkazováno i na větší územní 

celky jako je Evropa či dokonce celý svět. Pokud se pohlédne na výsledky, týkající se 
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britských politických stran, které jsou referovány jako populistické, není zde vidět 

významný rozdíl ve vztahu četnosti reference na konkrétní stranu. Obecně zde stále platí 

pravidlo, kdy k levici se přiklánějící deníky, označují jako populistickou Konzervativní 

stranu, a pravicové deníky naopak stranu Labouristickou. Výsledek, co se týče frekvence 

užití termínů v jednotlivém článku, zůstává též téměř totožný, tedy že se ve většině článků 

pojem objevil pouze jedinkrát, a to většinou právě jako přídavné jméno. 

Při porovnání pravicových a levicových deníků zkoumané termíny využívají častěji ty 

pravicové. S tímto faktem souvisí též výsledek, kdy pravicové deníky využívají pojem až 

čtyřikrát častěji již v titulku, než se tomu děje u levicových. Ať se jedná o pravicové či 

levicové deníky, dá se říci, že oba tyto póly kvalitně reflektují celosvětové dění. Poslední 

zkoumanou  proměnnou   bylo   zabarvení   termínu,   kdy  je  většina   článků   využila 

v neutrálním zabarvení. 

Budoucí studie, které by se věnovaly tomuto tématu, a mohly nějakým způsobem přispět 

odbornému poznání, by se mohly zaměřit na odhalení odlišností skrze geografické 

měřítko. Přestože byla téměř totožná studie provedena na půdě Nizozemska, jsou právě 

Spojené a Nizozemské království jedinými zeměmi, které se zabývaly vztahem médií a 

populismu z tohoto pohledu. Zajímavé zjištění by mohlo přinést porovnání například 

evropských zemí ve vztahu, v jakém mediálním systému se ocitají. Tedy, jak silně je 

omezená účast státu při tvorbě, zda komerční média mají dominantní roli anebo na jaké 

úrovni je obecně žurnalismus v dané zemi. Porovnání by rozhodně nemuselo zůstat pouze 

vnitrokontinentální, ale rozšířit se třeba též na americký či asijský kontinent. V situaci, 

kdy by se porovnávalo USA s jiným kontinentem, je však obtížné generalizovat výsledky 

pro tak velkou, a svými částmi rozdílnou oblast, jako je Evropa. Nejen svým mediálním 

systémem rozdílné země, ale též úrovní populismu (např. skrze podporu populistických 

stran v posledních volbách), která se v dané zemi nachází, by stálo za prozkoumání. 

Studie by se též nemusela soustředit pouze na elitní deníky, ale zahrnout do výzkumu též 

bulvární tisk či nová média a nabídnout tak možné překvapivé zjištění. 
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Summary 

 
And how did the media space change in the newspapers examined from 2007 and 2008? 

It can certainly be said that the use of the term populism has not changed significantly in 

its foundations, although a few differences have been revealed. The first difference is the 

variety of subject references as populist. This fact is completely logical in a situation 

where the media respond to various events around the world. What remains the same, 

however, is that Great Britain is second to the frequency of links as populist. The 

newspapers that use the term populism or populist the most still remain The Guardian and 

The Times. Populist term appears three times more often than the term populism itself in 

all of scrutinized presses. There is still a high percentage of use of one of the terms 

examined only once throughout the article, along with a low percentage of terms already 

included in the headline. The concepts continue to appear in the news section of 

newspaper journals the most, where more than half of the cases involve a political issue. 

Compared to the situation in 2007 and 2008, when the terms were mainly used to describe 

a particular policy, most of the articles on the political issue now use them only as an 

adjective, calling an actor or object as a populist. Also, the use of terms remains more in 

neutral character. The newspapers that hold the right-wing values of politics use the terms 

in the headline more often than daily newspapers that hold left-wing values. Left-wing 

newspapers more often refer to specific policies as populist than the right-wing ones. And 

broadsheets that do not lean heavily on either side of the political spectrum, that is, they 

hold the centre values using the examined terms the most. What is also true is where 

broadsheets leaning towards the left, refer as a populist Conservative Party and 

broadsheets holding right-wing values refer to the Labour Party. 
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Vymezení tématu a vstupní diskuze: 

 
Ve své práci bych se chtěla zabývat vztahem hromadných sdělovacích prostředků 

k populismu a populistickým lídrům. Populismus je v současné době dosti diskutované 

téma. Jelikož populismus postrádá přesně určené hodnoty a principy, které musí být 

obsaženy ve všech teoriích, může být populismus považován pouze jako určité označení 

nebo nálepka, která postupem časem získala na pejorativním zabarvení. [Schmitter, 2006] 

Přestože je tento termín užíván ve společnosti opakovaně a s oblibou, zatím neexistuje 

jeho přesná a jediná definice. Jeho neurčitost se ukazuje také v tom, že přítomnost či 

abstence tohoto politického přístupu je vnímána v různých kontextech odlišně. [Panizza, 

2005] Jelikož populističtí lídři či strany opakovaně vystupují s tvrzením, že promlouvají 

a jsou tu pro lid, musí jim někdo zprostředkovat tuto interakci. Jedním z významných 

prostředků umožňující interakci mezi populistickými lídry a širokou veřejností mohou 

být právě média. A ačkoli se můžeme často setkat u aktérů politického sektoru s veřejným 

odsuzováním hromadných sdělovacích prostředků, jsou to právě ty nástroje, které jim 

umožní zaujmout širokou veřejnost a pomocí nichž se snaží dosáhnout svých cílů. Jsou 

to prostředky, které jim zjistí aktuální preference a nálady voličů, díky kterým se pak 

mohou rozhodovat o budoucích krocích. Důležitost vztahu však není jen jednostranná, i 

média mají větší či menší zájem o vzájemnou spolupráci. [Aalberg, 2017] 
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Předpokládané zpracování práce a použité metody: 

 
Při studiu této problematiky plánuji postupovat ve dvou hlavních částech. První 

část hodlám věnovat konceptualizaci významným pojmům, jako jsou hromadné sdělovací 

prostředky, populismus nebo populističtí lídři. K dosažení teoretického ukotvení využiji 

odbornou literaturu či jiné relevantní zdroje. Druhá část poté bude věnována vztahům 

mezi konkrétními hromadnými sdělovacími prostředky, populismem a populistickými 

lídry v Evropě. Vztahy budu zjišťovat pomocí literární rešerše, která bude zpracována 

pomocí metody syntézy, jež mi napomůže k pochopení vzájemných souvislostí. Zde bych 

se také chtěla okrajově zmínit i o politických, ideologických a společenských 

podmínkách, které napomáhají vzniku populismu. 

 

Výzkumná otázka: 

 
Má výzkumná otázka bude znít: Jak ovlivňuje typ hromadně sdělovacího prostředku míru 

prostoru poskytnutého populismu či populistickým lídrům k sebevyjádření v evropských 

zemích? Poté, bych zvolila ještě dvě výzkumné otázky a to: Jaké jsou důvody pro vznik 

pozitivního vztahu populismu a populistických lídrů s hromadně sdělovacími prostředky? 

a Proč se téma populismu stále častěji objevuje ve hromadně sdělovacích prostředcích? 

 

Předpokládaná struktura práce: 
 

1. Úvod 

2. Teoretické ukotvení problému; 

3. Cíle a výzkumné otázky 

4. Literární rešerše 

5. Závěr, hlavní zjištění 
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Číslo dokumentu Číslo dokumentu pro identifikaci 

 

 
Novinový zdroj 

1 = The Telegraph 

2 = The Times 
3 = The Independent 
4 = The Guardian 

 

 
Sekce 

1 = Politika 
2 = Zprávy 

3 = Business 
4 = Názor redakce 
5 = Ostatní 

 

 

Žánr 

1 = Politika 
2 = Business 
3 = Umění 

4 = Média 
5 = Ostatní 

 

 
Politický styl 

1 = Nedefinovaný styl 

2 = Substance (spojeno s určitou politikou) 
3 = Aktérovo vystupování 
(řeč/vystupování/manýry) 

 

Termín obsažen v titulku 
1 = Ano 
0 = Ne 

 
Odkazováno na: 

Název (člověka/věci/událost/instituci 

apod.) 

 

 

Odkazováno na britskou politickou stranu 

1 = Conservative Party 
2 = Labour party 

3 = Liberal democrats 

4 = UKIP 
5 = Ostatní 

Země Název země 

Populism 
Četnost kolikrát se objevil termín 

Populist 
Četnost kolikrát se objevil termín 

 

Zabarvení 

1 = Neutrální 

2 = Negativní 
3 = Pozitivní 

Příloha 2: Kódovací kniha využita v této studii 


