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Anotace 

Bakalářská práce „France 24 jako součást veřejně-diplomatické strategie Francie“ 

pojednává o francouzské zahraniční zpravodajské stanici France 24, jež byla spuštěna 6. 

prosince 2006 jako součást veřejně-diplomatické strategie Francie. První kapitola práce 

nabízí základní elementy pro pochopení konceptu veřejné diplomacie. V druhé kapitole 

se pak dozvíme více o zahraničním zpravodajství jako součásti veřejně-diplomatické 

strategie států v kontextu současného mezinárodně-politického a společenského 

uspořádání. Třetí kapitola uvádí druhou část práce věnovanou analýze konkrétního 

zpravodajského média France 24. Nabízí stručný náhled na obecnou architekturu 

zahraniční audiovizuální politiky Francie a její základní nástroje. Poslední kapitola se 

zabývá France 24. Nahlíží na něj nejprve jako na politický projekt, který má pomoci 

zlepšit mezinárodně-politické postavení Francie, a posléze jako na alternativní hlas na 

poli mezinárodních médií. Zkoumá také především, v čem spočívá specificita hlásaného 

francouzského pohledu na svět a jak se ve vysílání promítají francouzské hodnoty a 

vize.  

 

Annotation 

The bachelors thesis „France 24 as part of the public diplomacy strategy of France“ 

deals with the French international broadcasting channel France 24 that was launched 

on 6 December 2006 as part of the public diplomacy strategy of France. The first 

chapter of this thesis provides us with the main elements for understanding the concept 

of public diplomacy. We can then learn more on a specific tool of the public diplomacy 

of states: the international broadcasting. This is studied in the second chapter from the 

point of view of the actual international and societal context. The third chapter 

introduces the second part of this thesis which is centered on a particular global media 

France 24. We first study shortly the general architecture of the foreign audiovisual 
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policy of France. Finally, in the last chapter, we get to the core of this bachelor thesis in 

analyzing France 24. It is initially studied as a political project that is supposed to 

improve the position of France in the international relations. It is afterwards conceived 

as an alternative voice in the world of global media. This part mainly tries to find out 

what makes the specificity of France 24 information broadcasting in which the French 

point of view should be obvious and how French values and visions are integrated in its 

broadcasting. 
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Úvod 

Machiavelliho teze o tom, že je důležitější být obávaný než milovaný a lepší je 

donutit, než získat si partnera na svoji stranu skrze přitažlivost myšlenek, je méně 

aktuální než kdy jindy. Moderní technologie významně zvýšily vliv světové veřejnosti 

na mezinárodní dění a státy se tak dnes namísto přímých vojenských střetů, které by 

mohly mít fatální důsledky, utkávají stále častěji na bojišti ideovém, s cílem získat si 

srdce a mysli zahraniční veřejnosti. Diplomacie již neprobíhá jen mezi oficiálními 

představiteli států, ale její důležitou složkou je také komunikace se zahraniční 

veřejností. Účinným nástrojem pro podobnou komunikaci je zahraniční vysílání, které 

se tak stává plnou součástí veřejné diplomacie státu.  

Tematice veřejné diplomacie a zahraničního zpravodajství jako její součásti je 

v českém prostředí prozatím věnováno jen velmi málo prostoru. První kniha o veřejné 

diplomacii byla publikována teprve koncem minulého roku a tématu se hlouběji věnují 

v podstatě pouze dvě badatelky, se kterými jsem měla čest konzultovat tuto práci. Velmi 

často jsem se také setkala se zavržením konceptu veřejné diplomacie, ve většině případů 

bohužel aniž by dotyčný měl o něm vyšší povědomí. Jelikož považuji za žádoucí 

osvětlit toto téma a poukázat na existenci konceptu veřejné diplomacie, jehož základem 

je teze, že pro dnešní svět je klíčové navázání dialogu a spolupráce mezi třeba i tisíce 

kilometrů vzdálenými národy, jejich vzájemné poznání a pochopení se, s čímž se 

naprosto ztotožňuji, rozhodla jsem se tomuto tématu věnovat ve své bakalářské práci. 

Veřejná diplomacie již totiž v žádném případě nestojí na okraji diplomatické praxe 

států, nýbrž je její plnou součástí. Česká republika, jež mimo jiné disponuje vlastním 

zahraničním zpravodajským rozhlasovým kanálem, není výjimkou.  

Jako studentka oboru mezinárodní teritoriální studia se věnuji zejména Francii a 

frankofonii. Právě Francie, která byla tradičně průkopnicí snah o kulturní spolupráci 

mezi národy, spustila v prosinci 2006 zahraniční zpravodajskou stanici France 24. 

Domnívám se, že analýza tohoto nového nástroje zahraniční audiovizuální politiky 

Francie, resp. její veřejné diplomacie, může nabídnout názorný vhled do fungování 

konkrétní součásti veřejné diplomacie státu, který patří mezi významnější světové 

aktéry. Cílem mé práce je tedy analyzovat France 24 jako součást francouzské veřejně-

diplomatické strategie, která má přispět ke zlepšení jejího mezinárodně-politického 

postavení v dnešním světě, a ukázat na tomto konkrétním případě možnosti využití 

zahraničního vysílání určitého státu jako součásti výše zmíněné strategie.   
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Ve své bakalářské práci se tedy snažím odpovědět na otázku, jak Francie jakožto 

významný mezinárodní aktér s dlouhou tradicí šíření svých hodnot a myšlenek, který 

ale v posledních letech zaznamenal určitý pokles svého vlivu na mezinárodním poli, 

využívá moderních technologií k zlepšení svého mezinárodně-politického postavení a 

adaptuje se na současný mezinárodní kontext. Mojí hypotézou je, že odpovědí na tuto 

otázku je zahraniční vysílání France 24. V žádném případě se ale nesnažím komplexně 

zhodnotit dosavadní úspěchy či neúspěchy France 24 a účinnost jejího působení na 

světovou veřejnost. Na podobné hodnocení je po dvou letech působení France 24 příliš 

brzo a bylo by velmi obtížné jej uskutečnit, jelikož sledovanost stanice či návštěvnost 

jejích internetových stránek nemají dostatečnou výpovědní hodnotu o skutečném 

působení média jako součásti veřejné diplomacie státu na zahraniční veřejnost. Pokusím 

se nicméně o určité základní hodnocení.  

Práci je časově možno vymezit od první války v Perském zálivu, kdy Jacques 

Chirac poprvé vyjádřil přání, aby Francie disponovala mezinárodním zpravodajským 

kanálem, tedy rokem 1990, do konce roku 2008. Vzhledem k tomu, že France 24 

představuje informační médium, které má díky využití nových technologií, zejména 

internetu, a vícero jazykovým mutacím globální rozsah vysílání, pojímá i tato 

bakalářská práce z geografického hlediska jeho aktivity jako celek. 

Tato bakalářská práce je případovou studií, jež zkoumá konkrétní součást 

veřejné diplomacie určitého státu a zasazuje jeho fungování do odpovídajícího 

teoretického konceptu a současného mezinárodního kontextu. V první, teoretické, části 

práce jsem k nastínění konceptu veřejné diplomacie s důrazem na zahraniční vysílání 

jako jeden z jejích nástrojů využila zejména základní konceptualizace z pera britského 

odborníka na mezinárodní vztahy Marca Leonarda, nizozemského odborníka na 

veřejnou diplomacii Jana Melissena a amerického autora konceptu tzv. měkké síly 

Josepha Nye. Nejrozsáhlejší literatura k tématu veřejné diplomacie pochází od autorů ze 

Spojených států amerických, kde je veřejná diplomacie nejvíce studována. Pro účely 

této práce, která se primárně zabývá součástí veřejné diplomacie Francie, jsem tyto 

materiály ale z důvodu příliš silného zaměření na výhradně americký kontext, 

nevyužila. Ve druhé části práce jsem pak poznatky shromažďovala zejména díky 

primárním pramenům. Ve třetí kapitole o nástrojích francouzské zahraniční 

audiovizuální politiky a částečně také v části o France 24 jsem čerpala ze zvláštních 

zpráv francouzských parlamentních i dalších oficiálních komisí, které pravidelně 

analyzují fungování určitých součástí francouzských státních struktur. Samotná analýza 
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France 24 v poslední kapitole pak vychází zejména z tzv. konvence o subvencích, 

četných rozhovorů s vedením a zaměstnanci France 24, celodenní návštěvy hlavního 

sídla v Issy-les-Moulineaux, během které jsem byla detailně obeznámena 

s každodenním fungováním média, projevů vysokých francouzských představitelů 

k otázce zahraniční zpravodajské stanice a vlastním sledováním vysílání France 24. 

Práce je strukturována do čtyř hlavních kapitol. První dvě kapitoly nastiňují 

teoretický koncept veřejné diplomacie jako součásti tzv. měkké síly států. První kapitola 

nabízí hlavní elementy k seznámení a pochopení konceptu veřejné diplomacie. Druhá 

kapitola se pak věnuje její konkrétní součásti, a to zahraničnímu vysílání, v kontextu 

současného mezinárodně-politického a společenského uspořádání. Vytváření vazeb 

států se zahraniční veřejností je totiž v dnešním světě globálních komunikačních 

technologií v zahraniční politice států právě tak důležité jako udržování oficiálních 

vztahů na úrovni vysokých představitelů.  

Druhá část práce, resp. poslední dvě kapitoly, jsou pak zaměřeny přímo na 

Francii a na odraz informační revoluce v její veřejně-diplomatické strategii. Ve třetí 

kapitole jsem považovala za nutné nastínit obecnou architekturu zahraniční 

audiovizuální politiky Francie a alespoň stručně zmínit dříve narozené bratry a sestry 

France 24. Nakonec v poslední kapitole, jež je jádrem této bakalářské práce, analyzuji 

médium France 24. Nejprve se zabývám jeho politickými základy vycházejícími ze 

snahy Francie získat si vliv na mezinárodním mediálním poli. Poté se snažím odhalit, 

v čem spočívá specificita zpravodajství France 24 a jak jsou ve vysílání promítnuty 

francouzské hodnoty a vize, aby bylo patrné, že je France 24 skutečnou součástí 

francouzské veřejné diplomacie par excellence, a potvrdila jsem tak svoji hypotézu. 
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1. Veřejná diplomacie 

Mezinárodní postavení států nevyplývá pouze z jejich geografické a 

demografické velikosti, ekonomické či obchodní síly a vojenské vybavenosti. Moc, tedy 

schopnost ovlivnit jednání ostatních tak, aby činili, co je naším přáním, lze získat také 

jinou cestou než nátlakem či využitím svých vysokých finančních prostředků. 

V dnešním mezinárodně-politickém uspořádání roli daleko důležitější než kdy jindy 

hraje síla přitažlivosti daného státu skrze hodnoty a ideje, které hlásá, podle kterých se 

chová a jimiž dokáže ovlivnit zahraniční veřejnost, jejíž mínění nabylo na významu. 

Právě tato, tzv. měkká síla, je podstatou konceptu veřejné diplomacie, který si nyní 

přiblížíme. 

 

1.1 Definice veřejné diplomacie 

Ač se nejedná, jak uvidíme níže, o nový koncept, v současné době stále 

neexistuje jednotná definice pojmu veřejná diplomacie. Většina definic si je ale velmi 

podobná a o jejích základních elementech panuje shoda napříč akademickou obcí i 

v řadách kariérních diplomatů. Vzhledem k rozsahu práce se nebudeme věnovat 

dřívějším definicím tohoto konceptu a zaměříme se pouze na jeho moderní pojetí, jehož 

první použití je připisováno Edmundu Gullionovi, tehdejšímu děkanu Fletcher School 

for Law and Diplomacy při Tuftově univerzitě, jenž jej použil v roce 1965 u příležitosti 

založení centra Edwarda R. Murrowa pro veřejnou diplomacii. 

Podle jedné z prvních definic tohoto centra se veřejná diplomacie „zabývá 

vlivem postojů veřejnosti na formování a výkon zahraničních politik. Zahrnuje dimenze 

mezinárodních vztahů přesahující hranice tradiční diplomacie; vládou řízený rozvoj 

veřejného mínění v jiných zemích; součinnost soukromých skupin a zájmů jedné země 

s těmi z jiné; zpravodajství o zahraničních otázkách a jejich dopadu na politiku; kontakt 

mezi těmi, jejichž prací je komunikace, jako například mezi diplomaty a zahraničními 

korespondenty; a procesy mezi-kulturní komunikace.“1  

I když neexistuje jednotná definice veřejné diplomacie, je možné vystopovat 

definiční znaky, které jsou většině definicí společné. Veřejná diplomacie je tedy obecně 

proces komunikace se zahraničním publikem, kdy se určitý stát prostřednictvím 

informování zahraniční veřejnosti o své činnosti snaží ochránit a podporovat své zájmy 

                                                 
1 What is public diplomacy? URL: http://www.publicdiplomacy.org/1.htm (15.2.2009). 
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v zahraničí. Během vzájemné komunikace může docházet k nedorozuměním, mylným 

představám či dojmům, a ty se stát snaží omezit. Dalším specifikem je propojení 

činnosti státních struktur, nejčastěji v roli koordinátora, a nevládních aktérů, kteří 

zvyšují věrohodnost počinů veřejné diplomacie. Určitý stát se tedy snaží vypěstovat u 

zahraniční veřejnosti pozitivní představu o své zemi, o své společnosti, kultuře, 

hodnotách i zahraniční politice a opravovat případná nedorozumění. Na druhé straně se 

ale zároveň snaží také porozumět potřebám dalších zemí, kultur a národů a hledat 

oblasti společného zájmu, a tím přispět k vybudování silných pout.   

Pro účely této práce využijeme definice české odbornice na veřejnou diplomacii 

Jany Peterkové, podle níž je „veřejná diplomacie činnost, zaměřená na utváření a 

ovlivňování pozitivních představ o daném státu, hodnotách a činnostech, které 

reprezentuje mezi zahraniční veřejností. Prostředkem k dosažení žádoucího cíle je 

pravdivá komunikace se zahraniční veřejností prováděná v součinnosti státního aparátu 

i soukromých subjektů.“2  

 

1.1.1 Příbuzné pojmy 

Pojem veřejná diplomacie je občas směšován s několika příbuznými pojmy, 

které jsou v některých případech velmi podobné, ale v žádném případě totožné, a proto 

je důležité poukázat na existující rozdíly. To nám také pomůže lépe pochopit koncept 

veřejné diplomacie. 

Nejproblematičtějším z příbuzných pojmů je propaganda, jež je historicky 

zatížena negativní konotací a v mysli veřejnosti je často spojena s účelovou manipulací 

mínění. V rámci velmi kontroverzní debaty, která panuje, se můžeme setkat se širokou 

škálou názorů, od toho, že pojmy se zcela překrývají, po tvrzení, že jsou zcela odlišné.3 

Pokud se na oba pojmy podíváme blíže, zjistíme, že zásadní rozdíl mezi nimi se nachází 

v aspektu komunikace.4 Zatímco propaganda představuje tzv. jednoproudou 

komunikaci, říká, co mají lidé dělat a snaží se zúžit a uzavřít jejich mysl na jednu 

propagovanou myšlenku, moderní veřejná diplomacie je „dvouproudou silnicí“, která se 

naopak snaží rozšířit obzory zahraniční veřejnosti, otevřít jejich mysl a spočívá na 

                                                 
2 Peterková, J.: Veřejná diplomacie, Nakladatelství Aleš Čeněk, Praha 2008, str. 7. 
3 Glassgold, S. M.: Public diplomacy: The Evolution of literature, Leeds University Paper  
URL: http://ics.leeds.ac.uk/papers/pmt/exhibits/2446/Stacy_Literature.pdf  (15.2.2009). 
4 Melissen, J.: The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations, Palgrave Macmillan, 
Hampshire 2005, str. 18. 
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principu vzájemného pochopení a dialogu, tedy také naslouchá a snaží se lépe 

porozumět.  

Další příbuzné pojmy jako měkká síla (soft power), nationbranding a zahraniční 

kulturní vztahy mají k veřejné diplomacii opravdu velmi blízko. Měkkou sílu její 

průkopník Joseph Nye definuje jako „schopnost obdržet zamýšlené cíle skrze 

přitažlivost namísto nátlaku či platby. Tato přitažlivost vychází z kultury daného státu, 

jeho politických ideálů a politik.“5 Je to tedy moc formovat preference ostatních 

fungující stejně jako svádění v osobním životě každého z nás. Zbylé pojmy, včetně 

veřejné diplomacie, označují prostředky, jak této moci dosáhnout. Nationbranding 

vychází z premisy, že „pověst státu v zahraničí je srovnatelná s pověstí značky (brand) 

firmy nebo produktu a vzhledem k tomu, že má potenciál ovlivňovat názory a chování 

cílového publika…, má také velký význam pro rozvoj a prosperitu dané země.“6 

Branding se od veřejné diplomacie, která považuje za svůj cíl podporu a zdůraznění 

hladce fungujících mezinárodních vztahů, liší tím, že je více zaměřen na tvorbu identity 

a její následnou prezentaci.7 Nakonec o zahraničních kulturních vztazích lze říci, že se 

s veřejnou diplomacií překrývají, jelikož oba koncepty kladou důraz na obrazné 

zasnoubení se se zahraniční veřejností spíše než jen prodej zprávy, na vzájemné poznání 

a tvorbu stabilních vztahů namísto politicky řízené kampaně a na budování 

dlouhodobých vztahů důvěry.8 Veřejná diplomacie však zahrnuje širší škálu nástrojů.  

 

1.1.2 Tradiční a veřejná diplomacie 

Nová doba si žádá nové nástroje a nové přístupy. Podstata diplomacie, tedy 

efektivní mezistátní komunikace za účelem zamezení konfliktů, se nemění, mění se ale 

prostředí mezinárodních vztahů. Jednou z hlavních charakteristik dnešního 

společenského uspořádání je významný nárůst vlivu veřejného mínění na světové dění. 

Informační revoluce, o které bude více řeč v 2. kapitole, a demokratizace přístupu 

k informacím vytvořili z občanů nezávislé pozorovatele a asertivní účastníky 

mezinárodní politiky. Díky tomu nabyla na síle veřejná složka diplomacie, která tak 

nyní působí spolu s tou tradiční.  

                                                 
5 Nye, J: Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs, New York 2004, str. 5.  
6 Anholt, S.: The importace of national reputation, URL: http://www.fco.gov.uk/en/about-the-
fco/publications/publications/pd-publication/national-reputation (15.2.2009). 
7 Melissen, J.: The New Public Diplomacy:…, str. 19.  
8 Melissen, J: The New Public Diplomacy:…, str. 21. 
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Tradiční i veřejná diplomacie jsou dvěma stranami téže mince. Tradiční 

diplomacie zajišťuje vztahy mezi představiteli států či jiných mezinárodních aktérů, 

tedy jedná se o komunikaci symetrických aktérů. Na druhé straně veřejná diplomacie je 

cílena na širokou veřejnost v zahraničních společnostech a specifické nevládní 

organizace, volně strukturované skupiny či jednotlivce, kteří představují daleko 

početnější a různorodější aktéry. Vedle tohoto nejmarkantnějšího rozdílu existují další, 

které shrnuje následující tabulka: 

 

Tabulka 1. Tradiční a veřejná diplomacie – srovnání 

 Tradiční diplomacie Veřejná diplomacie 

Klíčoví hráči Státy Lidé 

Zdroj moci Nátlak Přitažlivost 

Diplomatická strategie Realpolitika, hra o moc Být dobrým mezinárodním 
občanem, vzájemný zisk 

Cíle Vnutit své ideje Zformovat preference 

Komunikace Propaganda/sebepropagace Partnerství/sítě 

Role vlády Řídí Umožňuje 

Postoj k informacím Důvěrné/obchodní tajemství Otevřenost/budování 
důvěry/věrohodnost 

Mezinárodní struktury Bilaterální Multilaterální 

Hra Výhra – ztráta Výhra – výhra 

Válka Pro územní či ekonomický zisk Pro hodnoty a mezinárodní 
stabilitu 

Zdroj: Leonard, M., Alakeson, V.: Going Public Diplomacy for the Information Society. The Foreign 
Policy Centre, London 2000, str. 60. 
 
 
 Veřejná diplomacie je tedy oproti té tradiční neformální, otevřená, nechává o 

sobě hlasitě slyšet, kontroverzi se nesnaží zamezit, ale naopak ji ukazuje a stimuluje a 

rozdíly se nesnaží smazávat, ale naopak je podporuje a snaží se jim porozumět.9 Pro 

úspěšné působení státu na mezinárodní scéně je nutné, aby dokázal skloubit oba tyto 

typy diplomacie a měl pro ně potřebné kapacity.10   

 

                                                 
9 Glassgold, S. M.: Public diplomacy: The Evolution of literature, Leeds University Paper  
URL: http://ics.leeds.ac.uk/papers/pmt/exhibits/2446/Stacy_Literature.pdf  (15.2.2009). 
10 Peterková, J.: Veřejná diplomacie, Nakladatelství Aleš Čeněk, Praha 2008, str. 50. 
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1.2  Hlavní dimenze a aktuální nástroje veřejné diplomacie 

Pěstování si svého image, propaganda a aktivity, které by se dnes daly označit za 

veřejně-diplomatické, jsou v podstatě stejně tak staré jako diplomacie samotná.11 Snaha 

zajistit své zemi dobrou pověst je známá už u starověkých vládců a také komunikace se 

zahraničním publikem existovala odpradávna. Kontext doby k tomu ale umožňoval 

využívat různé, stále efektivnější nástroje, a tak, jak byl v určité fázi naší historie 

klíčový vynález knihtisku, je pro dnešní veřejnou diplomacii klíčová informační a 

komunikační revoluce. Někteří autoři proto mluví o tzv. nové veřejné diplomacii. 

Věnujme se nyní jejím hlavním dimenzím a nástrojům. 

1.2.1 Charakter veřejné diplomacie 

K tomu, abychom mohli v dalších kapitolách studovat konkrétní součást 

francouzské strategie veřejné diplomacie, je třeba nejprve nastínit strukturu teoretického 

konceptu, na kterém spočívá. Ta je nejlépe zpracována jedním z nejznámějších 

britských specialistů na zahraniční politiku Markem Leonardem, proto se i v této práci 

opřeme zejména o jeho analýzy.  

Jak mimo jiné vyplývá z definice, veřejná diplomacie je činnost zaměřená na 

ovlivňování a utváření představ, a jakožto taková tedy vyvolává určité dopady. Mark 

Leonard rozlišuje a hierarchizuje čtyři druhy těchto dopadů:  

1) nabytí povědomí o daném státu, tedy prvotní seznámení, během kterého je 

zahraniční veřejnost přiměna k přemýšlení o dané zemi a k oživení a obnovení svých 

představ o ní,  

2) narůstající uznání státu, kdy dochází k vytváření pozitivních představ a 

postupnému přejímání některých názorů,  

3) vytvoření vazeb a pout přitažlivosti mezi zahraniční veřejností a státem a  

4) ovlivnění lidí, které teprve vede ke kýženému cíli.12  

Názorněji hierarchii vlivů veřejné diplomacie znázorňuje tabulka na následující 

straně.  

 

                                                 
11 Melissen, J.: Wielding Soft Power: The New Public Diplomacy, Netherlands Institute of International 
Relations Clingenadeal, May 2005, str. 1. 
12 Leonard, M., Stead, C., Smewing, C.: Public Diplomacy, The Foreign Policy Centre, London 2002, str. 
9-10. 
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Tabulka 2. Hlavní dopady veřejné diplomacie 

Fáze veřejné diplomacie Projevy (příklady) 

1. Seznámení Zvyšování povědomí o dané zemi, oživení/změna 
stávajících představ 

2. Zvyšování obliby Vytváření pozitivní percepce, snaha vidět realitu 
ze stejné či blízké perspektivy 

3. Vytvoření vazeb Vědecká a kulturní spolupráce, studijní výměny 

4. Ovlivňování Investice/obchodní spolupráce se zemí 
poskytovatele, podpora zahraničně-politických 
pozic poskytovatele 

Zdroj: Leonard, M., Stead, C., Smewing, C.: Public Diplomacy, The Foreign Policy Centre, London 
2002. str. 9-10 a Tomalová, E.: Kulturní diplomacie – Francouzská zkušenost, ÚMV, Praha 2008. str. 17. 

 

Celkový obraz veřejné diplomacie daného státu je pak možné získat díky 

Leonardovu rozdělení veřejné diplomacie na tři základní dimenze. Jednoduché schéma 

znázorňuje na jedné ose sféry, ve kterých se veřejná diplomacie odehrává: vojensko-

politická, ekonomická a sociálně-kulturní. Tyto sféry nabývají v různých státech a 

kontextech různé váhy. Na druhé ose pak nalezneme tři dimenze veřejné diplomacie: 

reaktivní, proaktivní a dimenzi budování vztahů. Reaktivní fáze je časově vymezena 

hodinami či dny a stát v ní reaguje na události všeho druhu tak, aby jeho veřejná 

diplomacie byla v souladu s jeho strategickými cíly. Tuto dimenzi lze také označit za 

tzv. news management, obratnou správu zpráv. Druhá, proaktivní, dimenze je na časové 

ose vymezena týdny a měsíci. V této fázi tzv. strategické komunikace je již stát 

iniciativnější a sám vytváří agendu zpráv pomocí aktivit a událostí, které mají za úkol 

zvýraznit určité hlavní sdělení a ovlivnit představy o tomto státě v zahraničí. Nakonec 

časově nejnáročnější fáze, budování vztahů, spočívá v získání uznání ze strany 

veřejnosti jiného státu, vytvoření trvalých vztahů s klíčovými jednotlivci i širokými 

sítěmi kontaktů, od kterých se pak mimo jiné učíme o jejich hodnotách a kladech, či 

dokonce slabých stránkách a díky tomu dospějeme k lepšímu pochopení zahraniční 

společnosti.13 Aby systém dobře fungoval, je nezbytně nutné, aby byly zastoupeny 

všechny tyto složky.  

 

Tabulka 3. Tři dimenze veřejné diplomacie 

Účel Reaktivní 
(hodiny, dny) 

Proaktivní 
(týdny, měsíce) 

Budování vztahu 
(roky) 

Vojensko-politický    
Ekonomický    
Sociálně-kulturní    
Zdroj: Leonard M., Stead, C., Smewing, C.: Public Diplomacy, The Foreign Policy Centre, London 2002. 
str. 10. 

                                                 
13 Leonard, M. Stead, C., Smewing, C.: Public Diplomacy,.., str. 1. 
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1.2.2 Nástroje veřejné diplomacie 

Každé z výše popsaných dimenzí veřejné diplomacie odpovídají různé nástroje 

či prostředky pro dosažení zamýšleného výsledku. Společným pojítkem mezi nimi a 

zároveň nejdůležitějším kritériem při výběru vhodných nástrojů, které musí mít každý 

stát na mysli, je aspekt zajištění dostatečné důvěryhodnosti nástroje. Proto státy také ve 

veřejné diplomacii velmi často plní pouze roli koordinátora a samotná veřejně-

diplomatická činnost je v praxi přenechána na státu nezávislém subjektu. 

Veřejná diplomacie jakožto činnost zaměřená na široké spektrum posluchačů 

nacházejících se někdy i na druhém konci zeměkoule, neměla nikdy dříve lepší 

podmínky pro působení jako v dnešním globalizovaném světě plném nových 

komunikačních možností. Nová média, mezi nimi nejvýrazněji internet, umožnila dosud 

nevídané šíření i získávání informací a masmédia představují účinný nástroj, jak 

v široké zahraniční veřejnosti vyvolat povědomí o existenci a hlavních charakteristikách 

vysílajícího státu.14 Informační a komunikační revoluci se však budeme věnovat blíže 

ve 2. kapitole této práce věnované konkrétnímu nástroji veřejné diplomacie: 

zahraničnímu vysílání. 

Pravděpodobně nejefektivnějším nástrojem veřejné diplomacie jsou výměnné 

pobyty, ať už studijní či profesní. Dlouhodobá stipendia či výměnné programy, ale i 

různé semináře a konference, jsou prostředkem, jak dosáhnout nejvyšší dimenze veřejné 

diplomacie a vybudovat hluboký vztah. Cílová skupina, jíž jsou nejčastěji studenti, 

pedagogové či žurnalisti, během nich nabude velmi dobrou znalost historie, kultury, 

společnosti či hospodářství dané země, což je spolu s jejím pochopením conditio sine 

qua non navázání perspektivního vztahu.  

Poměrně rozsáhlou součástí nástrojů veřejné diplomacie jsou zahraniční kulturní 

aktivity státu. Jako příklad lze uvést činnost kulturních institutů, které pořádají nejen 

jazykové kurzy, ale také četné konference, výstavy a obecně kulturní akce všeho druhu. 

Jejich společným jmenovatelem je to, že mají vliv na utváření představ o státu, jehož 

zástupci takovéto aktivity provozují, a také zvyšují zájem o daný stát. Podmínkou je ale, 

že cílové publikum projeví aktivní přístup. Pokud tomu tak je, stávají se tyto nástroje 

výborným schodištěm prohlubování znalostí a konečného vytvoření silného pouta.  

   

                                                 
14 McClellan, M.: Public Diplomacy in the Context of Traditional Diplomacy.  
http://www.publicdiplomacy.org/45.htm (15.2.2009).  
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 Nakonec ještě zmíníme aktivity, které a priori nejsou nástroji veřejné 

diplomacie, ale přesto mohou významně ovlivnit percepci určitého státu u zahraniční 

veřejnosti, která si na základě nich utváří určitou představu o dané zemi a buduje k ní 

odpovídající pozitivní či negativní vztah. Jedná se o návštěvy představitelů státu 

v zahraničí a pořádání mezinárodních událostí, například sportovních utkání. 

1.3 Veřejná diplomacie ve francouzském kontextu 

 Jádrem této práce je analýza konkrétní součásti francouzské veřejné diplomacie 

v podobě mezinárodní vysílací stanice France 24. I přesto, že se neoddiskutovatelně 

jedná o součást výše popsaného konceptu, ve francouzském prostředí za takový 

s největší pravděpodobností nebude nikým označen. Ve francouzské odborné literatuře i 

v diskursu kariérních diplomatů se totiž s termínem veřejná diplomacie, neboli 

diplomatie publique, setkáme jen velmi zřídka.  

 Nejpravděpodobnějším vysvětlením pro neužívání pojmu ve francouzském 

prostředí je fakt, že veřejná diplomacie je konceptem anglosaským, který je úzce spjat 

s vývojem americké zahraniční politiky. I když Francie byla historicky průkopnicí toho, 

co dnes nazýváme veřejně-diplomatickými aktivitami, konceptualizace a teoretické 

rozpracování pojmu veřejné diplomacie je dílem především amerických odborníků na 

zahraniční politiku. Jakožto takový ho Francie nepřijímá za svůj a k označení totožného 

využívá častěji pojmu diplomatie d´influence (diplomacie vlivu), diplomatie ouverte 

(otevřená diplomacie) či diplomatie culturelle (kulturní diplomacie). Tyto pojmy ale 

nejsou tak výrazně konceptualizovány jako veřejná diplomacie, jelikož pro francouzské 

společensko-vědní badatele nepředstavují, zdá se, dostatečně zajímavé téma a praktický 

svět diplomacie je zcela odloučen od toho akademického.15   

   Dalším důvodem neužívání pojmu může být fakt, že anglický význam slova 

veřejný public se mírně liší od francouzského publique. Studiu tohoto fenoménu se 

v současné chvíli věnují britský sociolog Richard Sennett (LSE) a americká kritická 

teoretička Nancy Fraser. Na výsledky jejich výzkumu si však ještě budeme muset 

počkat.  

                                                 
15 Rozhovor s Jeanem-Marcem Berthonem, radou pro spolupráci a kulturní činnost velvyslanectví Francie 
v České republice, Praha 29.1.2009.  
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2. Zahraniční zpravodajství jako součást veřejně-

diplomatické strategie států 

  Jedním z důležitých mezníků v oblasti komunikace bylo vynalezení 

bezdrátového telegrafu, který posléze umožnil radiové propojení celé zeměkoule. Jeho 

vynálezce Guglielmo Marconi byl přesvědčen o tom, že komunikace mezi lidmi daleko 

od sebe v prostoru i obrazně v myšlení je bezpochyby nejlepší zbraní proti nešvarům 

nedorozumění a žárlivosti. Radiové spojení zůstává nadále klíčovým informačním 

kanálem, nicméně s postupujícím technologickým vývojem se objevily další takové 

kanály, které přispěly k ještě intenzivnějšímu propojení světa. Státy záhy objevily 

možnosti využití satelitního vysílání jako efektivních nástrojů pro prosazování svých 

národních zájmů a mediální pole se stalo místem soupeření o vliv. V dnešním světě, 

jehož některé charakteristiky zmíníme v této kapitole, již není uměním získat informace, 

nýbrž je získat jako první a prosadit svoji interpretaci událostí.16  

2.1 Současný mezinárodní kontext 

Zvýšený zájem států, zejména významných globálních hráčů, o svůj obraz u 

zahraniční veřejnosti souvisí bezesporu se změnami mezinárodního prostředí, zejména 

s technologickou a komunikační revolucí.17 Moc je v dnešním globálním informačním 

věku méně hmatatelná a méně nátlaková. Jsme svědky odklonu od „ducha dobývání“ k 

„dobývání ducha“.18 Všechny tři složky moci – vojenská, ekonomická a tzv. měkká – 

ale zůstávají relevantní, jelikož ještě existuje mnoho států bez postindustriálních 

společností.19 

2.1.1 Informační revoluce 

Význam médií a konkrétně zahraničního vysílání by nebyl jistě tak zásadní bez 

existence informační společnosti, kterou nalezneme v nejrozvinutějších zemích. 

Vytváření informací, jejich distribuce, vysílání, použití, integrace a manipulace s nimi 

                                                 
16 Gröschl, F.: Diplomacie v informačním věku, Diplomová práce, Institut politologických studií Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha 2001, str. 22. 
17 Melissen, J.: The New Public Diplomacy…, str. 8. 
18 Pahlavi, P.-C.: Cyber-Diplomacy: A new strategy of influence, Canadian Political Science Association 
General meeting, Halifax, Nova Scotia May 2003, str. 26. 
19 Nye, J.: The Paradox of American Power: Why the world´s only superpower can´t go it alone, Oxford 
University Press, New York 2003, str. 12.  
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jsou dnes důležitou ekonomickou, politickou a kulturní aktivitou. Anglický filosof a 

státník Francis Bacon již v roce 1597 označil vědění a informace za moc. Dnes má 

k této moci přístup široká veřejnost. Obrázky hrůzností, které jsou přenášeny přímo do 

obývacích pokojů, nutí veřejnost reagovat a mobilizují vzdělané publikum k přímé akci 

či nátlaku na svoji vládu. Rovnováha sil mezi občany a státem se přelila ve prospěch 

občanů, kterým nové technologie vložili do rukou nevídanou moc. Kdokoli se dnes 

snaží ovlivnit veřejnou politiku, musí se řídit prioritami a postoji občanů.20 Díky 

moderním technologiím mohou jednotlivci sířit informace po celém světě a mobilizovat 

ostatní k politické akci pomocí internetu tak, jako to například učinila Jodie Williams, 

nositelka Nobelovy ceny míru za rok 1997 za příspěvek k podpisu smlouvy o zákazu 

pozemních min. Zásluhou obrovského snížení nákladů pro šíření informací má dnes 

jednotlivec moc skoro bezplatně šířit takřka nekonečné množství informací a zasáhnout 

statisíce dalších ve všech koutech světa.21 Účinný nástroj pro šíření demokratických 

myšlenek představuje ale také novou hrozbu v podobě nebezpečí odcizení důvěrných 

informací, které jsou nejlepší hackeři schopni získat třeba i z vysoce zajištěných serverů 

Pentagonu či NASA.22  

Diplomacie je dle Otto von Bismarcka uměním získat si přátele v zahraničí. Ve 

všech koutech světa se dnes státy spoléhají na veřejnou diplomacii a masmédia, od 

nichž si slibují právě toto získání si přátel v zahraničí skrze zajištění ovzduší 

porozumění a mírového dialogu se zahraničním publikem.23 Vzhledem k výše popsané 

informační revoluci je pro státy klíčové zaměřit se nejen na tradiční elity a názorové 

vůdce, ale také na tzv. nové názorové vůdce (např. blogery) z řad široké veřejnosti, kteří 

se díky moderním technologiím stali plnohodnotnými hráči na mezinárodní scéně.  

  

2.1.2 Boj o vliv na mediálním poli 

Jakkoli globalizace a rozvoj moderních technologií do určité míry omezuje moc 

veřejných institucí a států jako takových, tyto si stále zachovávají dostatečnou sílu pro 

iniciování projektů, které ochrání stávající, či dokonce umožní vydobýt si větší, moc.24 

                                                 
20 Leonard, M.: Going Public.., str. 22. 
21 Nye, J.: The Paradox of American Power…, str. 43. 
22 Graber, D.: The „New“ Media and Politics: What does the future hold?, In: PS: Political Science and 
Politics, Vol.29, No.1, March 1996, str. 35.    
23 Pahlavi, P.-C.: Cyber-Diplomacy:..,str. 4. 
24 Blet, C.: Une voix mondiale pour un Etat: France 24, édition Chaos International, L´Harmattan, Paris 
2008, str. 42. 
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Aby byl stát dnes plnohodnotným hráčem na mezinárodním poli, musí si zajistit, že 

bude slyšen a viděn. K vytvoření svého image potřebuje zahraniční vysílací kanál.  

Nutnost vlastnit zahraniční zpravodajský kanál vyplynula na povrch během 

posledních válečných konfliktů, o nichž se svět diplomacie i veřejnost dozvídali 

v podstatě výhradně skrze zpravodajství soukromého amerického informačního kanálu 

CNN. Tři žurnalisté CNN byli například jediní, kdo přinášeli informace v reálném čase 

přímo z Bagdádu o dění  první války v Perském zálivu a celý svět byl tak ovlivněn 

informacemi z jediného zdroje.25 Fenomén CNN poukázal na skutečnost, že 

mezinárodní vysílání může formovat diplomatickou praxi a stát se dokonce jejím 

nástrojem.  

Kvůli pocitu nedostatečného zastoupení svých pozic k aktuálnímu 

mezinárodnímu dění a postrádání pokrytí určitých mezinárodních témat, se některé státy 

rozhodly zamezit možnému úpadku své moci ve světové politice a zřídit vlastní 

zpravodajské kanály. Ukázalo se totiž, že možnost produkovat vlastní mezinárodní 

informace představuje zisk autority na mezinárodní scéně.26 Krátce po první irácké 

válce spustili Britové BBC World, aby „Evropanům postrádajícím evropský pohled na 

mezinárodní události takový pohled poskytli namísto atlantického“.27 Reakcí na 

nespokojenost s líčením událostí anglosaským duopolem CNN a BBC byl záhy vznik 

dalších mezinárodně-informačních stanic na celém světě usilujících o to být 

alternativou. Katarská Al-Jazeera má například ambici „stát se referencí pro Blízký a 

Střední Východ, protiváhou k současným běžně dostupným informacím a realizátorkou 

reportáží směřujících z rozvojového světa směrem k západnímu a z jižní polokoule do 

severní“.28 Podobně venezuelský prezident Hugo Chávez v roce 2005 inicioval spuštění 

jihoamerické stanice Telesur s hlavním sloganem „náš sever je jih“ a Irán v červenci 

2007 spustil stanici Press TV ve snaze „informovat o událostech, které jsou současnými 

hlavními mediálními kanály ignorovány“.29 Evropské stanice jako Deutsche Welle, 

Russia Today a France 24 či čínská CCTV se svým vysíláním snaží také rozšířit 

povědomí o své zemi a jsou součástí veřejně-diplomatické strategie těchto států. 

                                                 
25 En marge de la guerre du Golfe: Polémique entre CNN et les „networks“, Le Monde, 14.2.1991. 
26 Blet, C.: Une voix mondiale pour un Etat…, str. 55. 
27 BBC World Service News: Guide and Style Book, BBC World Service News, London 1993. Str. 4 
28 Al-Jazeera English Corporate Profile dostupné na 
http://english.aljazeera.net/aboutus/2006/11/2008525185555444449.html (21.2.2009). 
29 Press TV About Us dostupné na http://www.presstv.ir/aboutus.aspx (21.2.2009). 
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 Trh s audiovizuální informací se tedy stal v mezinárodním měřítku místem 

symbolické bitvy mezi státy, ale i nestátními aktéry, o vliv a roli v současných 

mezinárodních vztazích.30 Podle Josepha Nye mají na tomto poli šanci uspět pouze 

 1) státy, jejichž dominantní kultura a ideje mají blízko ke globálním normám, 

které zdůrazňují pluralismus, liberalismus a autonomii,  

2) státy, které mají dobrý přístup k četným komunikačním kanálům, a tedy více 

vlivu na formování témat 

3) státy, jejichž důvěryhodnost je umocněna jejich domácím i mezinárodním 

počínáním a kteří se chovají podle toho, co hlásají.31  

2.2 Zahraniční vysílání ve veřejné diplomacii 

Nové komunikační technologie způsobily, že některé informace, které byly dříve 

přenášeny nejprve diplomatickou cestou, pronikají rovnou na veřejnost v podstatě ve 

stejném čase jako událost samotná.32 Novináři jsou rychlejší než diplomaté. Obrázky 

mluví hlasitěji než slova, navíc okamžitě a trvale. Státy se proto vedle dalších aktérů 

snaží na tzv. trhu s oddaností získat dobré postavení a změnit stávající mediální 

struktury tak, aby bylo jejich postojům k aktuálnímu mezinárodnímu dění zajištěno co 

nejprominentnější místo v informační aréně a dosáhli vysoké důvěryhodnosti, která je 

v této oblasti zcela klíčová. Zahraniční zpravodajství se tak stává součástí veřejné 

diplomacie a z tohoto hlediska se mu nyní budeme věnovat blíže.  

Mezinárodní vysílání je podle definice ředitele Centra pro studium globální 

komunikace na pensylvánské univerzitě Monroe Price „komplexní kombinací státem-

sponzorovaných zpráv, informací a zábavy směrovaných na zahraniční populace mimo 

hranice vysílajícího státu“.33 Takováto komunikace je zamýšlena k ovlivnění postojů 

zahraniční veřejnosti, většinou zejména tzv. názorových vůdců zahraniční společnosti, a 

podpoře zahraničně-politických zájmů vysílajícího státu. Jakožto součást veřejně-

diplomatické strategie se vysílání vyznačuje dvěma základními druhy aktivit sloužícím 

národnímu zájmu: 1) politickou obhajobou a 2) kulturní komunikací.34 Zatímco 

                                                 
30 Blet, C.: Les chaines d´information internationale en Europe: une réponse au défi de CNNI, In: Le 
Temps des médias, bude publikován v příštím čísle.  
31 Nye, J.: The Paradox of American Power…, str. 69. 
32 Gröschl, F.: Diplomacie v informačním věku,… str. 61. 
33 Price, M.: Media and Sovereignty: The Global Information Revolution and Its Challenges to State 
Power, MIT Press, Cambridge 2002, str. 200. 
34 Malone, G.: Political Advocacy and Cultural Communication: Organizing the Nation´s Public 
Diplomacy, University Press of America, Charlottesville 1988, str. 3.  



Bakalářská práce            France 24 jako součást veřejně-diplomatické strategie Francie  

22 
 

politická obhajoba se týká krátkodobých cílů a aktuální politické linie státu, tedy 

zejména reaguje na současné mezinárodně-politické události, kulturní komunikace není 

zatížena případnými změnami v politice státu. Vytváří dlouhodobé ovzduší porozumění, 

ve kterém je stát, včetně jeho politik, lépe pochopen a v ideálním případě si získá mysli 

a srdce zahraniční veřejnosti, a tedy sílu přitažlivosti, tzv. měkkou moc. Aplikujme nyní 

tuto klasifikaci na výše zmíněné Leonardovo schéma dimenzí veřejné diplomacie:   

 

Tabulka 4. Zahraniční zpravodajství státu a dimenze veřejné diplomacie 

Účel Reaktivní 
(hodiny, dny) 

Proaktivní 
(týdny, měsíce) 

Budování vztahu 
(roky) 

Vojensko-politický 
Ekonomický 
Sociálně-kulturní 

 
Nepřetržité 

zpravodajství a 
interpretace aktuálního 
mezinárodního dění 

z dané oblasti 
  

 Politická obhajoba 

 
Debaty 

Ekonomické magazíny 
Krátké kulturní a 

společenské pořady 
 

Kulturní komunikace 

 
Interakce zahraniční 
veřejnosti a média. 
Blogy, zapojení do 

vysílání. 

Zdroj: Leonard, M., Stead, C., Smewing, C.: Public Diplomacy, The Foreign Policy Centre, London 
2002. str. 9-10 a autorka.  

 

Jak vyplývá z tabulky, reaktivní dimenze zahraničního vysílání jakožto součásti 

veřejné diplomacie umožňuje státu vyslovit se k aktuálnímu dění a interpretovat je 

v souladu s jeho národním zájmem. Ostatní hráči na mezinárodním poli se tak mohou 

například dozvědět, jaké stanovisko stát zaujímá k probíhajícímu válečnému konfliktu. 

Zahraniční vysílání v proaktivní dimenzi pak buď hlouběji analyzuje aktuální události a 

nabízí více pohledů na věc, čímž šíří hodnoty dialogu a plurality názorů, či je zcela 

osvobozeno od aktuálního dění a zaměřuje se na zlepšení představ zahraniční veřejnosti 

o státu přesahujících aktuální politickou linii, například o kultuře, historii či společnosti 

vysílajícího státu. Tyto dvě dimenze pak přispívají k dosažení třetí budující vztah mezi 

zahraniční veřejností a daným státem, která se již ale odehrává nad rámec zahraničního 

vysílání, i když se může projevit například interakcí mezi médiem a jejím publikem.   

Pokud jde o reaktivní dimenzi, je třeba zdůraznit, že vzhledem k omezeným 

finančním prostředkům je většina obrazového materiálu stanicemi přejímána od velkých 

agentur (např. Reuters, Associated Press). Podstatou rozdílů ve zpravodajství je tedy 

odlišná hierarchie výběru témat, délka reportáží, jazyk vysílání, komentář, střih a 

montáž.35 Důvěryhodnost je zajištěna skrze zapojení nezávislých nevládních aktérů. 

                                                 
35 Durand, M.-F., Copinshi P., Martin B., Placidi D.: Atlas de la mondialisation: Comprendre l´espace 
mondial contemporain, Les Presses SciencesPo., Paris 2008, str. 64. 
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3. Zahraniční audiovizuální politika Francie 

Francie je země s jednou z nejdelších a nejrozvinutějších tradic veřejné, či 

v jejím pojetí lépe řečeno, kulturní diplomacie. Politika a kultura, moc a tvorba šly vždy 

ruku v ruce a Francie si svým vyzařováním (rayonnement) snažila zajistit dobré 

postavení na mezinárodní scéně. Mezi její základní charakteristiky patří největší a 

nejvíce geograficky rozšířená heterogenní síť zahraničních center, stále nezpochybněná 

centrální role státu a ministerstva zahraničních věcí, kontinuita kulturní diplomacie a 

politický konsenzus ve věci jejího místa v zahraniční politice.36 Jako každý jiný stát se 

ale musí také přizpůsobovat vývoji mezinárodního kontextu a reagovat na změny. Ve 

druhé polovině dvacátého století vyvstaly zásadní otázky: „Jakým způsobem tato země, 

která není supervelmocí, může být přítomna na mezinárodní scéně? A jak to má činit 

důsledně? Jak zajistit a posílit její kulturní působení v zahraničí, když se toto zahraničí 

stále rozšiřuje, mění a rozlišuje? Jinými slovy, jak má být prováděna zahraniční kulturní 

politika Francie v tak silně a rychle se měnícím mezinárodním kontextu?“37 Odpovědí 

na tyto otázky je mimo jiné zahraniční audiovizuální politika Francie. 

3.1 Obecná charakteristika  

Kdyby v době Napoleona Bonaparta existovaly dnešní technologické možnosti, 

jistě by je obratně využíval. Byl totiž zastáncem toho, že vyobrazení má cenu tisíce slov 

a také, že získání si mysli zahraniční veřejnosti přináší daleko větší moc než meč. Ve 

stejném duchu panuje dnes široký konsenzus o tom, že audiovizuální aktivity Francie 

mimo Hexagon jsou důležitým, ne-li dokonce prvořadým, aspektem její zahraniční 

politiky.38 O významu, který těmto aktivitám přikládá, svědčí například fakt, že Francie 

je jedinou zemí, která disponuje audiovizuálním atašé v rámci struktury zastupitelských 

úřadů v zahraničí.39 Využití moderních technologií v zahraniční politice má Francii 

zajistit nejen dobré postavení na mezinárodní scéně, ale má také přispět k její prezentaci 

jako zemi moderní a otevřené novinkám.  

                                                 
36 Tomalová, E.: Kulturní diplomacie – Francouzská zkušenost, ÚMV, Praha 2008,  str. 43. 
37 Roche, F.: Histoire de la diplomatie culturelle des origines à 1995. La Documentation française, Paris 
1995. 
38 Balle, F.: La politique audiovisuelle extérieure de la France: rapport au ministre des affaires 
étrangères, La Documentation francaise, Paris 1996. 
39 Tomalová, E.: Kulturní diplomacie…, str. 61. 
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Francouzská zahraniční audiovizuální politika se stručně řečeno skládá 

z financování operátorů jako například TV5 Monde, CFI, RFI či France 24 (o těch se 

ještě zmíníme podrobněji) a satelitních svazků, podněcování bilaterální spolupráce, 

především pokud jde o produkci a vybavení, a organizace odborných stáží pro 

zahraniční žurnalisty.  

I přesto, že většina hodnotících zpráv za poslední více než desítku let 

vyslovujících se k zahraniční audiovizi, volá po racionalizaci a snížení počtu aktérů 

zapojených do této politiky, je její řízení nadále v kompetenci tří ministerstev a úřadu 

vlády. Ministerstvo financí spravuje veřejné finance, ministerstvo kultury a komunikací 

má na starosti celou oblast audiovize a pod úřad vlády spadá stanice France 24. 

Skutečným centrem je ale ministerstvo zahraničních věcí a konkrétně jeho odbor pro 

zahraniční audiovizuální činnost (Direction de l´action audiovisuelle extérieure) 

v rámci odboru pro mezinárodní spolupráci a rozvoj. Tento odbor je de facto hlavní 

institucí zodpovědnou za zahraniční audiovizuální politiku, ať už jde o vytváření 

strategií a hlavních orientací či rozdělování finančních prostředků.  

Francouzská zahraniční audiovizuální politika stojí na třech hlavních pilířích: 1) 

aktivním diplomatickém působení na podporu kulturní rozmanitosti ve světě, 2) 

podpoře audiovizuální přítomnosti Francie ve světě a 3) solidaritě a pomoci v oblasti 

rozvoje audiovize v tzv. zemích jihu (pays du Sud), tedy především v Africe.40  

Fakt, že je první pilíř absolutní prioritou je patrné také z Bílé knihy o zahraniční 

a evropské politice Francie z roku 2008, která jako jednu z priorit uvádí „zajištění 

přítomnosti francouzských myšlenek, jazyka a kultury ve jménu kulturní rozmanitosti.“41 

Francie se tímto způsobem snaží zamezit standardizaci, které se obává v důsledku 

technologického a ekonomického vývoje světa, ve kterém je cirkulace obrazu, zvuku, 

informací a idejí samozřejmostí a banalitou.  

Druhý pilíř zahraniční audiovizuální politiky Francie souvisí se snahou prosadit 

se v mezinárodním audiovizuálním prostředí, a tedy obecně s potřebou být slyšena a 

viděna v mezinárodním společenství. V rámci tohoto pilíře je věnován velký prostor 

vývozu francouzských programů do zahraničních národních televizních kanálů. 

Televizní diváci na celém světě se totiž prioritně dívají na národní kanály a sledovanost 

těchto programů je tak několikanásobně vyšší, než jaká by byla u zahraničního 

                                                 
40 Projet de loi de finances pour 2005. Rapport du Gouvernement sur l´action audiovisuelle extérieure.  
41 La France et l´Europe dans le monde: Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France 
2008-2020, La Documentation francaise, Paris 2008, str. 90. 
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francouzského kanálu. Stát proto podporuje aktivity asociace vývozců francouzských 

programů TV France International (TVFI), která vývoz zajišťuje. Tato instituce, která 

sdružuje více než 150 producentů a distributorů, nemá ve světě obdoby a je financována 

Národním centrem pro kinematografii (Centre national de la cinématographie – CNC), 

z členských příspěvku a dotacemi ministerstva zahraničních věcí.42 Jelikož má 

mezinárodní poptávka zájem především o programy v angličtině, je třeba většinu 

programů dabovat či opatřit anglickými titulky.43 Silnou podporu státu mají také 

projekty skupiny Lagardére Network International distribuující do zahraničí tematické 

kanály jako jsou hudební stanice MCM a Mezzo, a která nedávno uvedla na trh 

panarabskou televizi pro mládež ve spolupráci s Katarem. Další orientací je pomoc při 

šíření francouzských kanálů pomocí satelitu a rozvoj satelitních svazků, které umožní 

snadnější a dostupnější šíření francouzských kanálů.44 Jelikož je dnes široká veřejnost 

každodenním uživatelem internetu, je poslední orientací adaptace na tuto skutečnost a 

příprava tzv. audiovize zítřku, tedy využití internetu jako nástroje zahraniční politiky.  

Třetím pilířem zahraniční audiovizuální politiky Francie je podpora 

audiovizuální tvorby a médií v rozvojových zemích se zvláštním důrazem na africké 

země jakožto jednu z geograficky prioritních oblastí Francie. Pilotním projektem 

pomoci státům, pro které by jinak bylo velice obtížné se prosadit, protože nemají 

dostatečné finanční zázemí a ekonomické vazby, je plán ministerstva zahraničních věcí 

spuštěný v roce 2004 Plan Images Afrique.45 Pro rozšíření rozmanitosti 

kinematografické produkce byl také zřízen zvláštní fond Sud Cinéma, na jehož 

financování se kromě ministerstva zahraničí podílí také ministerstvo kultury. Jedná se o 

na světě ojedinělý fond, který během své více než dvacetileté existence umožnil vznik 

více než 350 projektů filmové produkce, jejichž velká většina byla uvedena na 

mezinárodních festivalech.46  

Od roku 2002 je směr francouzské zahraniční audiovizuální politiky silně 

poznamenán ambicí spustit mezinárodní zpravodajský kanál, nynější France 24. 

                                                 
42 TVFI: Qui sommes nous? http://www.tvfrance-intl.com/tvfi/accueil.php (23.2.2009). 
43 Přičemž vytvoření titulek je třikrát až desetkrát dražší než dabing. Raymond, J-F.: L´action culturelle 
extérieure de la France, La Documentation francaise, Paris 2000, str. 35. 
44 Satelitní šíření francouzských kanálů mimo území Francie dokonce vyhlásil v roce 1998 tehdejší 
ministr zahraničních věcí Francie Hubert Védrine za svoji prioritu. Viz: Communcation du ministre des 
affaires étrangeres, Hubert Védrine, au Conseil des ministres (30 avril 1998).  
45 Více informací na http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/publications_827/cooperation-
internationale-developpement_3030/brochures-grand-public_3260/plan-images-afrique_3553/index.html 
(23.2.2009). 
46 Více informací na http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/cinema_886/cooperation-
cinematographique_5371/aides-production_5622/fonds-sud-cinema_6140/index.html (23.2.2009). 
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3.2 Hlavní nástroje 

Jelikož je hlavním tématem této práce zahraniční vysílání jako součást veřejně-

diplomatické aktivity a konkrétně stanice France 24, je užitečné zmínit ostatní 

francouzské televizní a rozhlasové stanice, které jsou zároveň hlavními nástroji 

zahraniční audiovizuální politiky Francie.  

a) RFI (Radio France Internationale) 

Radio France Internationale je veřejným francouzským radiem, které je vysíláno 

v Paříži a na celém světě. Se 46 miliony posluchačů (z toho 27,5 mil. v Africe a 10,5 

mil. na Blízkém Východě) je to spolu s jeho německým protějškem Deutsche Welle 

nejposlouchanější mezinárodní radiová stanice na světě za BBC World Service a Voice 

of America.47 RFI je vysíláno 24 hodin denně ve francouzštině a devatenácti dalších 

jazycích, je partnerem 250 radií ve 125 zemích světa, kterým nabízí svoje programy, 

kurzy francouzštiny a všechny novinky z oblasti francouzské hudby. Jeho historie spadá 

již do roku 1931, kdy bylo během světové výstavy spuštěno radio pro obyvatele 

francouzských kolonií Poste colonial, z něhož se postupně vyvíjelo několik dalších 

radiových stanic až do roku 1975, kdy si ministerstvo zahraničních věcí uvědomilo 

význam radia jako účinného nástroje zahraniční politiky a RFI bylo slavnostně 

spuštěno. V roce 1996 byla nezávislá společnost RFI reformována na informační kanál, 

který vysílá každou půlhodinu desetiminutové zprávy. Mise RFI je definována zákonem 

z 2. srpna 2000: RFI má přispívat k šíření francouzské kultury mezi zahraničními 

posluchači a Francouzi žijícími mimo Francii.48 

b) TV5 Monde 

Frankofonní televizní stanice TV5 je přítomna 24 hodin denně ve zhruba 144 

milionech domácností ve všech zemích a teritoriích světa a se svou denní sledovaností, 

jež se pohybuje kolem 24,5 milionů diváků, je nejsledovanější frankofonní a třetí 

nejsledovanější televizní stanicí světa po MTV a CNN. Jedná se o veřejnou stanici, jež 

se snaží nabídnout originální pohled na dnešní svět pomocí informací a programů, které 

                                                 
47 RFI en bref http://www.rfi.fr/pressefr/articles/072/article_30.asp (23.2.2009). 
48 La loi du 1er aout 2000 modifiant la loi du 30 septembre1986 sur la liberté de communication 
audiovisuelle http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/politique/audiovisuel/audiovisuel1.htm 
(23.2.2009) . 
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jsou pečlivě produkovány tak, aby umožnily svým divákům poznat kulturní rozmanitost 

a podělit se o odlišné úhly pohledu na jednu a tu samou věc.49 Kromě programů 

podtrhujících kulturní bohatství a rozmanitost zemí Frankofonie, pořádá TV5 také 

tematické kinematografické večery. Aby uspokojila přání diváků, snaží se také zajistit 

přenosy z velkých sportovních utkání. TV5 byla založena v roce 1984 z iniciativy 

francouzského ministerstva zahraničí pěti veřejnými frankofonními televizními 

stanicemi TF150, Antenne 2, France 3, švýcarskou TSR a belgickou RTBF, ke kterým se 

po dvou letech přidalo ještě televizní konsorcium Quebeku a Kanady CTQC. Během 

dalších let pak bylo spuštěno několik regionálních odnoží TV5, coz bylo dovršeno 

v roce 1998 spuštěním TV5 Orient, a stanice tak dosáhla celosvětového pokrytí. TV5 

záhy získala vedoucí postavení v rámci francouzské zahraniční audiovizuální politiky, a 

proto bylo také rozhodnuto vytvořit jediné centrum řízení stanice v Paříži, pod novým 

pojmenováním TV5 Monde. I když se jedná o společný projekt několika států, Francie 

na něj vynakládá jednoznačně nejvyšší prostředky, které dosahují bezmála 80% 

celkového rozpočtu.51  

TV5 Monde, RFI a France 24 bylo na začátku roku 2008 v linii politiky 

racionalizace rozhodnuto spojit pod společný holding Société de l´audiovisuel extérieur 

(Společnost zahraniční audiovize). 

c) CFI (Canal France International) 

Canal France International si klade od svého založení v roce 1989 za hlavní cíl 

„mezinárodní spolupráci skrze televizi“.52 CFI podporuje kulturní rozmanitost a pomáhá 

televizním stanicím rozvojových států například odbornou asistencí či pořádáním 

vzdělávacích seminářů. Je ale zejmena poskytovatelem francouzských programů všech 

žánrů od seriálů po sportovní přenosy zahraničním televizním stanicím především 

v Africe. Do roku 2003 fungoval také jako televizní stanice, ale protože se svojí činností 

kryl s činností TV5, omezil se jen na výše zmíněné aktivity. CFI je ze 100% financován 

ministerstvem zahraničních věcí Francie. 

                                                 
49 TV5 Monde: Presentation http://www.tv5.org/TV5Site/tv5monde/presentation.php (23.2.2009). 
50 Po privatizaci v roce 1987 se tato stanice přestala na provozování TV5 podílet.  
51 Rapport Duvernois. Rapport d´information fait au nom de la commission des Affaires culturelles sur la 
stratégie d´action culturelle de la France à l´étranger, N°91, Sénat, Session ordinaire 2004-2005. 
52 CFI: Qui sommes nous?  http://www.cfi.fr/qui_sommes_nous.php3 (23.2.2009). 
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4. France 24 

 Vliv státu na mezinárodní scéně v současné době vyplývá, jak jsme si ukázali 

v předchozích kapitolách, mimo jiné z vlastnictví zahraničního zpravodajského kanálu. 

Francie, jaderná mocnost, stálý člen Rady bezpečnosti OSN, člen skupiny G8, udržující 

privilegované kontakty s některými zeměmi v Africe a na Blízkém východě, 

bezpochyby patří mezi významné světové aktéry. Ve významných mezinárodně-

politických událostech posledního desetiletí dvacátého a počátku jednadvacátého století 

však Hexagon pocítil úbytek na významu z důvodu absence zpravodajského kanálu, 

který by mu umožňoval šířit svůj postoj k aktuálnímu dění. Francie nebyla dostatečně 

slyšena a viděna. Spuštění takového kanálu se proto ukázalo jako nutnost k tomu, aby 

Francie znovu nabyla svoji pozici střední mocnosti s globálními zájmy.53  

4.1 France 24 jako součást boje Francie o vliv na 

mezinárodním poli 

4.1.1 Politický projekt 

Tak jako byla po druhé světové válce založena skupinou několika novinářů 

z okruhu Charles de Gaulla francouzská tisková kancelář (Agence France Presse), aby 

„byl k dispozici stálý zdroj francouzských informací“ a z iniciativy francouzského 

prezidenta Francois Mitterranda vznikla frankofonní stanice TV5, jež měla svým 

autentickým frankofonním vysíláním čelit CNN, byl v prosinci 2006 na přání prezidenta 

Jacques Chiraca slavnostně spuštěn francouzský mezinárodní zpravodajský kanál 

France 24.54 Stalo se tak po více než patnáctiletém úsilí o jeho spuštění a po publikaci 

bezmála dvaceti zpráv různých parlamentních a vládních komisí k této otázce.  

Snaha spustit mezinárodní zpravodajský kanál se zapsala do francouzské tradice, 

kdy stát podporuje či řídí aktivity, které jsou strategické pro jeho „vyzařování“ 

(rayonnement) navenek. Zřízení France 24 navazuje na velké projekty jako rychlovlaky 

                                                 
53 Střední mocnost s globálními zájmy je dle definice významného francouzského teoretika 
mezinárodních vztahů Bertranda Badieho taková mocnost, která se snaží vůči hegemonovi využít 
diplomacie osamostatnění a mobilizace či která alespoň jasně poukazuje na její schopnost a odhodlání 
uskutečnit takový krok. Badie, B.: La diplomatie et l´intrus: l´entrée des sociétés dans l´arene 
internationale, Fayard, Paris 2008, str. 220. 
54 Arboit, G.: La chaine d´information internationale pour la France: Perspectives d´un projet déjà 
ancien, dostupné na http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/AFRI%2012.pdf (20.2.2008). 
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TGV či předchůdce internetu Minitel, které jsou součástí tzv. high-tech colbertismu.55 

Už během první války v Perském zálivu si političtí představitelé Francie uvědomili, že 

„opravdové bitvy se dnes vyhrávají především v myslích, srdcích a názorech. Bez 

nástroje pro ovlivnění názorových vůdců bude francouzská diplomacie výrazně 

oslabena.“56 Teprve druhá válka v Perském zálivu však donutila vedoucí francouzské 

představitele jednat. Nutnost vlastnit stanici, jež by umožnila, aby po celém světě zazněl 

hlas Francie, se například významně projevila, když žádná z globálních zpravodajských 

stanic neodvysílala záběry z jednání Rady bezpečnosti OSN v únoru 2003, kde tehdejší 

francouzský ministr zahraničních věcí Dominique de Villepin sklidil velký aplaus za 

svůj projev vyjadřující nesouhlas Francie s válkou v Iráku. France 24 vznikla také v linii 

tradice velkých prezidentských počinů jako velkolepé završení dvanáctiletého 

prezidentování Jacques Chiraca.  Podle něho „nedávné mezinárodní krize poukázaly na 

handicap země či kulturní oblasti, která nemá dostatečný vliv v bitvě obrázků a vln a 

tedy na to, že Francie nutně potřebuje vlastnit mezinárodní zpravodajskou stanici na 

úrovni BBC či CNN. Francie nemůže stát v čele boje za kulturní výjimku a rozmanitost, 

aniž by byla její zahraniční audiovizuální, kulturní a jazyková aktivita prioritou.“57  

Shrneme-li jednotlivé projevy vysokých francouzských představitelů, kteří byli 

spjati se zahraniční politikou Francie a kteří se vyjadřovali ke spuštění zahraniční 

zpravodajské stanice, můžeme říci, že spuštění France 24 bylo na jedné straně snahou 

vymezit se proti americké hegemonii a bojem o vliv na mezinárodní mediální scéně a 

zároveň způsobem šíření multipolarity navazující na francouzskou politiku kulturní 

rozmanitosti. Tato politika je ale ve své podstatě také reakcí na americkou dominanci.  

Citace Dominique de Villepina jasně poukazuje na spojení France 24 s jednou 

z hlavních linií francouzské zahraniční politiky, jejímž jádrem je dávat vznik novým 

pólům a alternativám proti možné homogenizaci světa v důsledku globalizace.: „Být 

významným hráčem na mezinárodní scéně znamená disponovat vlastní kapacitou pro 

promítání obrazového materiálu do celého světa. Chceme-li organizovat multipolární 

svět, musí tuto skutečnost reflektovat audiovizuální nabídka. Zánik bloků vytvořil 

komplikovanější a dynamičtější svět. Nemůžeme oprostit organizaci světa, který 

                                                 
55 High-tech colbertismus spočívá ve státní iniciativě velkých technologických projektů, které jsou 
posléze úspěšné také na mezinárodním, a ještě více evropském, trhu. Cohen, E.: Le Colbertisme high-
tech: économie des Telecom et du grand projet, Hachette, Paris 1992.  
56 DGCID l´action 2001 : Diplomatie d´influence et de solidarité (ročenka ředitelství pro mezinárodní 
spolupráci a rozvojfrancouzského ministerstva zahraničních věcí) str. 9, dostupné na 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/024000502/0000.pdf  (20.2.2008). 
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požadujeme multipolární, od jeho odrazu v obrazovém zpravodajství a informační 

společnosti. Stejně jako se zasazujeme o nastolení nových pořádků, které berou v potaz 

kulturní rozmanitost, je tedy nutné přispět také k obohacení mezinárodního 

audiovizuálního pole, aby bylo různorodější a pluralitní.“58 K zachování francouzské 

univerzalistické diplomacie se pak skrze France 24 snaží Francie také mobilizovat 

druhou hlavní složku své zahraniční politiky, tedy znovuzískat pro Francii tzv. rang 

(vlivné místo) ve světovém dění. Tuto skutečnost nejlépe ilustruje výrok současného 

ministra zahraničních věcí Francie Bernarda Kouchnera: „Schopnost státu šířit své 

zájmy a hodnoty jde dnes mimo tradiční síť velvyslanectví. Vliv obrazových záznamů je 

v dnešním světě, který hledá smysl, jednotu a řád, centrální. Francie, dříve ideový 

průkopník a reference pro zeměkouli, je na poli médií jen druhořadou mocností, ať už 

jde o audiovizi či internet. Pokud světové obrazovky nepromítají francouzské záběry, 

znamená to, že celý svět uvažuje méně francouzsky. Musíme se vydat na cestu 

znovudobytí „vyprávění o světě“ (narration du monde). Národ, který nedokáže vysílat 

své zprávy, se stává neviditelným a neslyšitelným. Riskuje, že zanikne jeho jazyk, 

kultura, kreativita, schopnost obrátit se na svět s originální zprávou. Zkrátka lid, který 

není slyšet, je lid, který znamená méně. Nesmíme se smířit s osudem hráče druhé 

třídy.“59  

Spuštění mezinárodního zpravodajského kanálu France 24 bylo tedy od počátku 

politickým projektem iniciovaným z řad veřejných činitelů, nejvýznamněji prezidenta 

republiky Jacques Chiraca, a stalo se jednou z priorit pro zlepšení mezinárodního 

postavení Francie.  

 

4.1.2 Konvence France 24 se státem 

 France 24 jakožto součást veřejné diplomacie Francie je jako většina jí 

podobných stanic finančně závislá na státu. Stejně jako ostatní mezinárodní 

zpravodajské stanice není zisková60 a jejím účelem ani není vydělávat peníze, nýbrž 

sloužit národnímu zájmu Francie. Význam zahraničního zpravodajství a jeho využití 

                                                                                                                                               
57 Projev Jacques Chiraca na recepci na počest Vysoké rady pro Frankofonii, Elysejský palác, Paříž 12. 
únor 2002.  
58 Audition le 30 avril 2003 du ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin, Mission 
d´information commune de l´Assemblée nationale, Rapport d´information sur la création d´une télévision 
française d´information a vocation internationale, Paris 14 mai 2003, str. 100.    
59 Kouchner, B.: Narration du monde, une bataille décisive, Le Monde, 4.12.2007, str. 21.   
60 Alain de Pouzilhac na konferenci Cercle Bristol o France 24, hotel Bristol, Paříž 26.11.2007. 
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jako nástroje veřejné diplomacie států jsme si popsali výše v druhé kapitole této práce. 

Aby France 24 byla účinnou a důvěryhodnou součástí veřejné diplomacie Francie, musí 

si nutně udržet velkou míru nezávislosti na státě. I přesto má však k němu určité 

významné závazky, kterým se budeme věnovat v této podkapitole.  

 Závazky France 24 vůči francouzskému státu vyplývají výslovně z tzv. 

konvence o subvencích61, ve které se stát zavazuje financovat aktivitu akciové 

společnosti France 24 držené paritně veřejnou společností France Télévisions a 

soukromou TF1, jak navrhla nejvýznamnější zpráva k vytvoření mezinárodní 

zpravodajské stanice poslance Brochanda z roku 2003.62 Účelem této společnosti je 

spravovat mezinárodní zpravodajskou stanici vysílající 24 hodin denně 7 dní v týdnu 

nabízející specificky francouzský pohled na světové události.63  

 Konvence o subvencích nastiňuje hlavní linie fungování France 24 od 

organizace a řízení stanice po distribuci signálu a ustanovení týkající se programové 

náplně. Obsahuje tedy celou strategii France 24 a základy, na kterých stanice spočívá. 

Protože se jedná o zcela zásadní dokument, rozebereme si ho nyní a využijeme ho jako 

vodítko k získání základních informací o stanici France 24. 

 Každá součást veřejné diplomacie státu si musí nejprve určit specifické cílové 

publikum, na které hodlá působit. Konvence uvádí jako cílové publikum France 24 

politické a ekonomické elity, zaměstnance médií a obecněji pravidelné posluchače 

zpravodajských kanálů. Jedná se tedy o tzv. názorové vůdce. Generální ředitel France 

24 Alain de Pouzilhac vztahuje tuto strategii nejen na klasické názorové vůdce, které 

definuje jako „elity, které jsou profesně i finančně zajištěné, vydělávají více než 150 000 

euro ročně, minimálně desetkrát do roka jezdí na služební cesty po světě, mají vyšší 

vzdělání a vykonávají zodpovědnou činnost“.64 Významně se také zaměřuje na tzv. nové 

názorové vůdce, kteří mají podle něj čím dál větší vliv ve společnosti. Jedná se o aktivní 

blogery, kteří každodenně přispívají na internetová diskusní fóra, osoby, které rády 

hledají neobvyklé pohledy na aktuální dění, a nadšence nejnovějších komunikačních 

technologií.  

                                                 
61 Convention entre le CSA et la société France 24 concernant le service de télévision en langue anglaise, 
arabe et française dénommé France 24, 28. juillet 2006. 
62 Brochand, B.: La chaine française d´information internationale, Rapport mission parlementaire, 
22.9.2003. 
63 Cour des Comptes - Troisième chambre: Relevé des observations définitives France 24, Exercices 2005 
a 2007, In: Martin – Lalande, P.: Rapport d´information sur les comptes et la gestion des opérateurs de 
l´audiovisuel extérieur n°1087 déposé le 22 juillet 2008.  
64 Alain de Pouzilhac na konferenci Cercle Bristol o France 24, hotel Bristol, Paříž 26.11.2007. 
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 Ačkoli je třeba, aby byla France 24 co nejméně závislá na státu a provozovala 

zcela nezávislou novinářskou činnost, určuje konvence o subvencích hlavní editorskou 

linii. Ta musí reflektovat rozmanitost světových událostí, obsahovat elementy, díky 

kterým „francouzská CNN“ nabídne specificky francouzský pohled na ně a zároveň se 

nebude příliš často věnovat národním francouzským aktualitám. Konvence také 

zavazuje k tomu, že budou důsledně prezentovány události na poli evropské integrace, 

z mezinárodních organizací a ze států, které jsou ostatními zpravodajskými stanicemi 

poněkud opomíjeny, tedy především ze zemí Blízkého Východu a Afriky. Editorská 

linie tak kopíruje hlavní linie zahraniční politiky Francie. 

 Pokud jde o programové záležitosti, France 24 je podle konvence za příslib cca 

86 milionů euro ročně povinna vysílat nepřetržitě 24 hodin denně, dvakrát do hodiny 

zařadit aktuální přehled zpráv, celkem tedy 8760 hodin programů ročně s minimálním 

počtem 36 přehledů zpráv denně a 380 hodin vlastních programů ročně mimo přehled 

zpráv. Minimálně čtvrtina obsahů by měla být produkována přímo a výhradně pro 

France 24. Cílem je, aby v roce 2010 bylo 70% obsahů produkováno přímo France 24. 

 Důležitou otázkou je pro zahraniční zpravodajskou stanici jazyk, kterým bude 

vysílat. Obecným trendem je multilingvismus stanic, protože jedině tak je možné 

zasáhnout co největší počet posluchačů na celé zeměkouli. I přesto, že francouzská 

kulturní, resp. veřejná diplomacie byla vždy úzce spjata s šířením francouzského jazyka 

a podle některých, mimo jiné současného francouzského prezidenta Nicolase 

Sarkozyho, je francouzské hodnoty a kulturu možné šířit pouze ve francouzštině, zvolila 

France 24 vícejazyčné vysílání. Skutečnou lingua franca dnešního globalizovaného 

světa je totiž angličtina, jež je hlavním jazykem vědy, mezinárodní komunikace, 

diplomacie a mezinárodního dění obecně.65 Konvence jako hlavní vysílací jazyky uvádí 

francouzštinu, angličtinu a arabštinu s výhledem na vysílání také ve španělštině a 

možností titulkování a dabingu v dalších jazycích. Jazyková otázka byla od počátku 

kontroverzním tématem a dala také vzniknout dvěma zásadním pozměňovacím 

doložkám k prvotní konvenci o subvencích. Jelikož se vedení France 24 z průzkumu, 

který nechalo provést, dozvědělo, že více než 85% světových názorových vůdců 

nemluví ani nerozumí francouzsky,66 rozhodli se nejprve prosadit angličtinu jako hlavní 

jazyk France 24 a následně vytvořit samostatný kanál France 24 v anglické mutaci. 

Arabskému vysílání jsou pro zatím věnovány 4 hodiny denně, vysílání v dalších 

                                                 
65 K tématu více Crystal, D.: English as a Global Language, Cambridge University Press, 2003.  
66 Cour des Comptes - Troisième chambre: Relevé des observations définitives France 24…, str. 85. 
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jazycích je vázáno na získání nemalých finančních prostředků. V současnosti tedy 

existují tři jazykové mutace, jimž odpovídají tři redakce (anglická, francouzská a 

arabská), které ale úzce spolupracují a sídlí ve velké open space kanceláři v budově 

France 24 v Issy-les-Moulineaux na jihu Paříže. Anglické a francouzské vysílání by 

mělo být zcela identické, ale při důkladnějším zkoumání mezi nimi najdeme určité 

rozdíly, které jsou dány o něco odlišným francouzským a anglickým novinářským 

stylem práce a zejména nutností většího vysvětlování například u událostí 

z francouzského prostředí pro anglofonní publikum. Podstata sdělení ale zůstává stejná. 

V prezentační brožurce France 24 se trefně dočteme, že France 24 „mluví více jazyky, 

ale pouze jednou řečí“ a že se zároveň nejedná o francouzský kanál pouze přeložený do 

angličtiny či arabštiny.67 

 Nakonec konvence také uvádí geografické rozšíření dostupnosti France 24, která 

má ve své konečně fázi pokrýt celý svět. Pro začátek se stanice zaměřila na pokrytí 

Evropy, Afriky a Blízkého Východu. Na americkém kontinentě ji můžeme sledovat 

pouze ve Washingtonu a New Yorku v sídlech hlavních mezinárodních organizací jako 

je OSN či Světová banka a prestižních hotelech, se kterými se France 24 podařilo 

podepsat smlouvu. Jelikož jsou jejím cílovým publikem politické a ekonomické elity, 

snaží se France 24 o podpis mnoha distribučních smluv s prestižními světovými hotely, 

ale také například leteckými společnostmi (Air France) a letišti. France 24 není vůbec 

zastoupena na asijském kontinentě. Jak vysvětluje ředitel pro mezinárodní distribuci 

France 24 Philippe Rouxel, „v dnešní situaci přehlcení mediálního pole bezpočtem 

stanic je velmi obtížné satelitním distributorům vysvětlit, že je třeba ještě další stanice. 

Navíc velmi záleží na kvalitě distribučního kanálu, tedy jestli stanici náleží 258. či 1. 

kanál.“68 Z důvodu tohoto handicapu nového aktéra na mezinárodním mediálním poli 

zvolila France 24 od počátku strategii co nejvyššího využití moderních technologií a 

kladla velký důraz na internetové vysílání, které jí umožňuje levně pokrýt celý svět. K 

novým technologiím se vrátíme ještě v poslední podkapitole této práce.  

  Ve stejný den, kdy byla podepsána první konvence o subvencích mezi státem a 

France 24, tedy 29. listopadu 2005, byla také podepsána akcionářská smlouva mezi 

France Télévisions a TF1. Na základě ní řídí akciovou společnost France 24 ředitelství a 

dozorčí rada. Ředitelství se skládá ze tří fyzických osob vybraných dozorčí radou, které 

                                                 
67 Au-delà de l´information: France 24 – Informační brožura o France 24, France 24 2007. 
68 Rozhovor s Philippe Rouxelem 23.1.2008 v sídle France 24 v Issy-les-Moulineaux. 
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fakticky řídí France 24. Generální ředitel má být kvalifikovanou osobností s 

dlouholetými zkušenostmi z oblasti médií nezávislý na France Télévisions a TF1. Alain 

de Pouzilhac s velkými zkušenostmi z oblasti kampaní mezinárodní propagace, 

dlouholetý generální ředitel tiskové agentury Havas udržující dobré vztahy s oběma 

posledními francouzskými prezidenty jednoznačně porazil všechny své konkurenty. 

Spolu s ním tvoří ředitelství zástupce TF1 pro otázky řízení podniku, technologií a 

distribuce (Jean-Yves Bonsergent) a zástupce France Télévisions zodpovědný za 

zpravodajství a programovou náplň vysílání (Gérard Saint-Paul).  K zásadním 

rozhodnutím měnícím strategii vysílání, jako jsou například změny v editorské linii, se 

pak musí vyjádřit dozorčí rada složená z šesti členů, tří zastupujících France 

Télévisions, mezi nimi také předseda rady, a tří za TF1. I v tomto ohledu je tedy France 

24 určitým způsobem spjata se státními strukturami a není na nich zcela nezávislá.  

 

4.2 France 24 jako alternativní hlas v mezinárodním 

zpravodajství 

 

 Hlavním účelem France 24 je poskytnout francouzský pohled na světové 

události. V čem je ale tento pohled specifický a v čem spočívá, když je France 24 stále 

významně závislá na obrazovém materiálu velkých světových tiskových agentur a již 

zavedených zpravodajských stanic? Odpověď se pokusíme nalézt v této podkapitole, 

která nabízí stručnou analýzu vysílání France 24 jako moderní a dynamické součásti 

veřejné diplomacie Francie.  

 

4.2.1 Francouzský pohled na světové dění 

 France 24 se podle svých reklamních sloganů snaží poskytnout „jiný pohled na 

svět“, „multipolární pohled na světové dění“ či „pohled na svět o úhlu 360°“, který má 

být navíc specificky francouzský. Většina jejího zpravodajství je ale tvořena s využitím 

převzatého obrazového materiálu novináři tzv. desku z hlavního sídla v Issy-les-

Moulineaux. Až 90% obrazového materiálu v přehledech zpráv je převzato od 

agentur.69 U internetové verze, která je z velké části živena depešemi z tiskových 

agentur, je závislost na externích zdrojích ještě patrnější. Velkou ambicí France 24, pro 

jejíž uskutečnění se ale zatím nenachází dostatek finančních prostředků, je vyšší 

                                                 
69 Rozhovory s několika novináři desku v Issy-les-Moulineaux 23.1.2008. 
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osamostatnění od materiálů velkých tiskových agentur a ostatních zpravodajských 

stanic a rozšíření řad svých současných šestnácti reportérů, kteří budou přinášet 

autentické zprávy přímo z míst událostí. I přesto však můžeme u France 24 vystopovat 

určitá specifika, která ji odlišují od ostatních globálních zpravodajských stanic. Lze říci, 

že France 24 nabízí nejen jiný pohled na svět, ale také pohled na jiný svět.  

 Základním kritériem tohoto tvrzení je hierarchizace zpráv a výběr témat. France 

24 musí sice pokrývat určité velké události světové politiky stejně jako její konkurenti a 

v tomto směru se nemůže markantně odlišovat. Zároveň se ale snaží do hlavního 

zpravodajství zařadit témata či zprávy z regionů, které ostatními globálními médii 

nejsou zaznamenány.70 Jak také vyplývá z konvence o subvencích, France 24 se věnuje 

více než její konkurenti aktualitám z afrických zemí či evropské integrace. Jedna 

z novinářek například podotkla, že „France 24 se více než ostatní zabývá malými 

zeměmi. Vzpomínám si, že jsem zpracovávala zpravodajství o Fidži či Ekvádoru ve 

chvíli, kdy tam probíhal státní převrat. Tato témata nebyla ostatními globálními médii 

nějak zvlášť zaznamenána. Nejednalo se o rozdílnou novinářskou práci - ta většinou 

spočívá ve skládání holých faktů od agentur - ale o rozdílný výběr tématu.“71 Stejně tak 

zástupce ředitele zpravodajské redakce France 24 Albert Ripamonti podtrhl, že se 

France 24 snaží odlišit rozdílnou hierarchizací zpráv a výběrem témat: „Věnovali jsme 

se například intenzivně otázce Kosova, což jsem na BBC či CNN nezaznamenal. 

Klademe větší důraz na Afriku. Pokrýváme také významněji velké francouzské aktuality, 

jako byla například aféra Clearstream vypovídající o fungování francouzského státu.“72 

 Globální média, ačkoli je jejich účelem pokrývat světové události, jsou vždy 

také úzce svázána se státem, který je jejich provozovatelem.73 Události jako je volba 

nového prezidenta republiky či vojenské defilé 14. července přerušily obvyklý průběh 

vysílání France 24. Celý svět tak mohl v přímém přenosu sledovat změnu hlavy 

francouzského státu, a tím pádem také změnu v linii zahraniční politiky.74 Je zcela 

přirozené, že se France 24 věnuje více než ostatní francouzským událostem, pro které je 

vybavena schopností citlivější analýzy. Jedná se mimo jiné o reakci na několik případů 

nepřesného či nepravdivého informování o francouzských událostech globálními médii 

                                                 
70 Blet, C.: Une voix mondiale pour un État: France 24, Édition Chaos International, L´Harmattan, Paris 
2008, str. 103. 
71 Rozhovor s novinářkou France 24 Sylviane Bähr, Café de Cambronne, Paříž 30.1.2008. 
72 Rozhovor s Albertem Ripamontim, Issy-les-Moulineaux, 23.1.2008. 
73 Risse-Kappen, T. (Ed.): Bringing Transnational Relations Back In: Non-State Actors, Domestic 
Structures and International Institutions, Cambridge University Press, 1995, str. 258. 
74 Blet, C.: Une voix mondiale…, str. 108. 
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(zejména CNN), kdy „byla Francie nepřiměřeně vykreslena do situace občanské války 

při nepokojích na předměstích, mapa ukazovala Štrasburk na místě Nice či manifestace 

proti smlouvě o prvním zaměstnání (CPE) byly srovnány s událostmi na náměstí Tien an 

Men v roce 1989“.75 Aby ale stanice neztratila důvěryhodnost, nepůsobila jako vládní 

hlas a byla nadále vnímána jako médium zabývající se mezinárodními aktualitami, musí 

dbát na to, aby francouzským událostem nebylo věnováno nadmíru prostoru.  

 Obecně se zpravodajství France 24 točí kolem pěti hlavních pilířů: aktualit, 

ekonomie, kultury, sportu a předpovědi počasí, což s výjimkou kultury představuje 

klasické schéma vysílání mezinárodních zpravodajských stanic. Tato témata jsou 

probírána ve třech druzích pořadů – zpravodajských relacích, každodenních tematických 

kronikách a magazínech, které všechny zachovávají krátký formát vysílání v rozmezí 12 

až 17 minut. Tím se odlišuje od svých přímých konkurentů, kteří mají pořady až o 50-ti 

minutové délce. Strategie krátkých pořadů France 24 odpovídá teorii Josepha Nye o 

přehlcení dnešních společností informacemi, což má za následek, že lidé dokážou udržet 

pozornost pouze na krátkou dobu a spíše cíleně vyhledávají informace dle svého 

zájmu.76 

 

4.2.2 Nové médium na poli mezinárodních zpravodajských stanic 

 Hlavním specifikem France 24 je vmísení francouzských hodnot do vysílání. 

V tomto směru je France 24 součástí veřejné diplomacie Francie par excellence. I když 

pokrývá stejnou událost jako její konkurenti, obohacuje své reportáže o vlastní 

komentáře a francouzský pohled na události, ve kterém se promítají francouzské 

hodnoty. Dle slov generálního ředitele Alaina de Pouzilhaca „France 24 na rozdíl od 

těch, co se dívají na svět jako jediný spojený celek, což je případ CNN, nahlíží na svět 

skrze francouzské hodnoty, kterými jsou v první řadě smysl pro různorodost, 

rozmanitost náboženství, kultur, politik, životního prostředí a vzdělání. Za druhé, ve 

Francii se vše diskutuje. Proto France 24 klade velký důraz na debaty, názorové střety a 

poukazuje na existenci protichůdných názorů na danou problematiku. Ráno představíme 

hlavní události a odpoledne se snažíme o jejich hlubší analýzu.“77   

 Vlajkovými loděmi vysílání France 24 jsou pořady Le Débat de France 24 a Le 

Talk de Paris, které odrážejí právě výše zmíněný smysl pro diskusi a hlubší analýzu 

                                                 
75 Gosset, U.: Rattraper le retard français en matière d´information internationale, In: Revue 
internationale et stratégique n°63, automne 2006, p.186.   
76 Nye, J: Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs, New York 2004, str. 67. 
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mezinárodních událostí. Od pondělí do čtvrtka jsou hosty debaty Sylvaina Attala tři 

významné osobnosti a každý pátek si populární moderátor Ulysse Gosset pozve do 

studia osobnost mezinárodní prestiže k diskusi o velkém tématu, které hýbe světem. 

Nejvýznamnějším rysem těchto pořadů je jejich interaktivita. Diváci, zejména noví 

názoroví vůdci, kteří jsou každodenními uživateli moderních technologií, mají možnost 

zasáhnout do pořadu kladením otázek či komentáři prostřednictvím stránky pořadu na 

sociální síti Facebook. Tato stránka také obsahuje několik odkazů ke každému 

diskutovanému tématu, které nabízí hlubší vhled do problematiky či vyjádření dalších 

významných osobností mezinárodního dění k tématu. Důraz je kladen na představení 

různých, často protichůdných, pohledů na problematiku a zapojení publika do vysílání. 

Publikum se pak k aktuálnímu dění může vyjadřovat také skrze fórum France 2478 či se 

stát neoficiálním novinářem France 24 zasláním svých amatérských záběrů z místa 

události na stránku tzv. pozorovatelů France 24 (Les Observateurs – The Observers).79  

 Právě tato snaha zapojit publikum do vysílání utváří z France 24 nové médium 

na poli mezinárodních vysílacích stanic a průkopníka využívání moderních technologií. 

Stanice se tím snaží vyvážit svůj handicap nového hráče na mezinárodním mediálním 

poli. Cílem je doprovázet názorového vůdce od rána, kdy se probudí, po chvíli, kdy 

večer ulehá k spánku. To znamená, že musí mít možnost přístupu k France 24 u sebe 

doma skrze jakékoli připojení, ve své kanceláři i při cestě do práce a kdykoli je 

v pohybu. France 24 se proto snaží být v čele nových technologických vymožeností, 

především pokud jde o mobilní telefonii.80 V říjnu roku 2008 byl pro tyto účely spuštěn 

projekt Lab France 2481, který od té doby představuje nové technologické pomůcky pro 

publikum France 24 a před oficiálním uvedením nabízí přihlášeným zájemcům tyto 

pomůcky na zkoušku. Pro účely této práce se nebudeme zabývat detailním popisem 

všech nových technologických pomůcek, které France 24 nabízí. Jedná se o opravdu 

rozmanitou škálu od pomůcek pro zapojení publika do vysílání a umožnění nepřetržitě 

sledovat zprávy France 24 po každodenní tematický kvíz France 24 na Facebooku, který 

zábavnou formou donutí publikum prohloubit své znalosti o daném tématu. France 24 je 

tak spíše než televizním kanálem globálním informačním médiem.82 

                                                                                                                                               
77 Alain de Pouzilhac na konferenci Cercle Bristol o France 24, hotel Bristol, Paříž 26.11.2007. 
78 Les Forums de France 24 dostupné na http://forums.france24.com/. 
79 Les Observateurs/ The Observers http://observers.france24.com/fr.  
80 Rozhovor s ředitelem pro distribuci Jean-Yves Bonsergentem, Issy-les-Moulineaux 23.1.2008. 
81 Více na oficiálních stránkách projektu Lab France 24 http://lab.france24.com/.   
82 Blet, C.: Une voix mondiale…, str. 41.  
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  Ve vysílání France 24 pak také můžeme zaznamenat další francouzské 

specifikum: přikládat zásadní význam kultuře. Francie je přesvědčena, že kultura 

přispěla k vývoji civilizací přinejmenším stejnou mírou jako ekonomické aktivity. Proto 

je ve vysílání France 24 věnováno stejné časové rozpětí kultuře jako ekonomii a 

magazín o kultuře má stejné postavení jako magazín o ekonomice. Misí France 24 je 

také výslovně „vysílat prvky, které ji budou identifikovat jako specificky francouzskou 

stanici, skrze představení Francie, její kultury, turistického bohatství a technologických 

úspěchů“.83 Výrazem snahy o identifikaci France 24 s Francií je mimochodem také 

přísné vyslovování jejího názvu (France Vingt quatre) ve francouzštině na všech třech 

jazykových kanálech. Vskutku veřejně-diplomatickým pořadem je pak Les Arts de vivre 

(umění žít), který představuje aspekty, kterými se Francie proslavila ve světě. Setkáme 

se tak například s vyprávěním francouzského cukráře, který vlastní síť restaurací ve 

Spojených státech amerických, reportáží o pétanque či historii nošení baretu. Pěti 

minutové vysílání podtrhuje romantické představy divaků o Francii jako zemi, kde lidé 

umějí nejen tvořit (savoir faire), ale také žít a užívat si (savoir vivre). Na France 24 se 

také více než kde jinde dozvíme o módě a vědě a technice.   

   Jak je patrné z výše uvedeného, cílové publikum France 24 nemá být pouze 

pasivním pozorovatelem, ale má se stát součástí vysílání, jakýmsi členem moderní a 

dynamické komunity zajímající se o aktuální mezinárodní dění a již mající či skrze 

vysílání teprve budující vztah k Francii. Tento pocit sounáležitosti je velmi patrný také 

mezi zaměstnanci France 24, kteří působí jako nadšený tým angažující se pro určitý cíl 

a vyznávající stejné hodnoty. Tyto hodnoty jsou vepsány do Charty zaměstnanců France 

24 a byly sestaveny komisí devatenácti předních francouzských osobností z různých 

odvětví lidské činnosti. Z třetiny zcela bilingvní zaměstnanci o věkovém průměru 33 let 

pracující na tři směny 24 hodin denně tak vyznávají těchto deset základních hodnot: 

poctivost, nezávislost (nestrannost), analýza vedoucí k otevření myslí publika, přesnost, 

respekt (člověka, plurality názorů, všech posluchačů nezávisle na jejich různosti, mise, 

ambicí a hodnot France 24), naslouchání, týmový duch, pokora, přizpůsobivost a 

náročnost.84      

 

                                                 
83 Čl. 3.1.1, Convention entre le CSA et la société France 24 concernant le service de télévision en langur 
anglaise, arabe et française dénommé France 24, 28.7.2006. 
84 La Charte de France 24, France 24 2006. 
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Závěr 

Po patnáctileté cestě k jejímu spuštění dnes Francie disponuje zahraniční 

zpravodajskou stanicí, která jí umožňuje již více než dva roky být viděna a slyšena na 

poli mezinárodních informací. Zhodnotit důkladně úspěšnost krátkého fungování France 

24 je velmi obtížné a, jak již bylo řečeno v úvodu této práce, není ani naší ambicí. Níže 

nicméně zmíníme několik hodnotících elementů. Cílem této práce bylo zanalyzovat 

konkrétní součást veřejně-diplomatické strategie významného mezinárodního hráče, 

jakým Francie bezesporu je, zasadit její činnost do teoretického konceptu veřejné 

diplomacie a poukázat pomocí tohoto případu na využití zahraničního zpravodajství 

jako nástroje veřejné diplomacie států.  

France 24 je výrazem adaptace Francie na současný mezinárodní kontext, který 

se vyznačuje prudkým rozvojem moderních informačních a komunikačních technologií, 

které nabízí nové možnosti nejen pro státy, ale také pro světovou veřejnost. Vlády a 

diplomaté již dnes nemají monopol na rozhodování o mezinárodních vztazích. Moderní 

komunikační technologie umožnily široké světové veřejnosti zapojit se do debaty o 

mezinárodních otázkách a daly jí do rukou mocný nástroj pro prosazování svých 

názorů. Díky moderním technologiím má v podstatě kdokoli na světě možnost získat 

informace. Díky internetu pak můžeme nejen pasivně sledovat toto dění, ale také se 

aktivně zapojit do diskuse o něm či dokonce navázat dialog s třeba i na druhém konci 

planety žijícím protějškem se zájmem o stejné téma.  

To, jak se stát prezentuje spolu se svými hodnotami, které hlásá a podle nichž se 

také chová, hraje velkou roli. Získá-li si srdce a mysli zahraniční veřejnosti, zejména 

z řad tzv. názorových vůdců, zajistí si totiž vlivnější postavení, jak jsme si ukázali 

v prvních dvou kapitolách této práce. Veřejná diplomacie již nestojí na okraji 

diplomatické praxe, ale stala se její plnou součástí ve většině zemí světa. Všechny státy 

mají zájem na tom vysvětlit se světu, stát se přitažlivými pro zahraniční veřejnost a tím 

zlepšit své postavení na mezinárodním poli.  

Konkrétním nástrojem, jak si „získat přátele v zahraničí“, je zahraniční 

zpravodajský kanál. Boom vzniku takových kanálů po celém světě na přelomu 

dvacátého a jednadvacátého století je na jedné straně důsledkem právě uvědomění si 

těchto možností, které média skýtají, a na druhé straně je také odpovědí na 

nespokojenost s pokrytím mezinárodních událostí ze strany duopolu CNN a BBC 

World. Státy, ale také nestátní aktéři, tak dnes pomyslně bojují na poli audiovizuálních 
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informací o vliv a roli v současných mezinárodních vztazích. Zahraniční zpravodajský 

kanál umožňuje danému státu vyjadřovat svůj názor na aktuální mezinárodní dění a 

zároveň šířit své hodnoty a svoji kulturu. Jelikož díky moderním technologiím může 

publikum interagovat a zapojovat se do vysílání, získává stát skrze zahraniční kanál také 

cenné informace o potřebách a názorech zahraniční veřejnosti, díky kterým ji dokáže 

lépe pochopit. Fungování takového media jsme si ukázali na konkrétním případu stanice 

France 24. 

France 24 se nachází, jak je patrné například i z jejího řízení, na pomezí zcela 

nezávislé soukromé a veřejnoprávní společnosti. Výroky vysokých představitelů 

zahraniční politiky Francie výborně ilustrují, jak veliký význam byl spuštění 

mezinárodní zpravodajské stanice přikládán. Organizace stanice a zakotvení její 

interakce s veřejnými strukturami, jí ale nechávají poměrně velký prostor k zcela 

nezávislé novinářské činnosti s možností volně si vybírat a pokrývat témata, kterým se 

bude věnovat. Tato nezávislost je nezbytná, aby France 24 působila na zahraniční 

publikum důvěryhodně a ne jako francouzský vládní hlas. Z tzv. konvence o 

subvencích, kterou jsme blíže zkoumali, ale na druhé straně vyplývají určité závazky 

France 24 vůči francouzskému státu a hlavní směr editorské linie, který je zcela 

v souladu s oficiální zahraniční politikou Francie.  

France 24 má zejména poskytovat specifický francouzský pohled na svět. Ačkoli 

jsme ve druhé části poslední kapitoly při analýze vysílání France 24 určitá specifika 

tohoto pohledu nastínili, lze právě z tohoto důvodu ale také napadnout nezávislost 

stanice a zmínit zásadní nedostatek vysílání France 24. Pokud jde o podávání 

francouzského pohledu na aktuální události, je třeba říci, že dokud bude France 24 

závislá jako doposud na obrazovém materiálu od velkých tiskových agentur a 

anglofonních médií, vůči kterým se snaží vymezit, bude ryzost a specificita tohoto 

pohledu zpochybňována. Vliv mezinárodního zpravodajského kanálu a potažmo státu, 

ke kterému náleží, závisí právě od toho, do jaké míry dokáže stanice produkovat vlastní 

zprávy a na mezinárodním mediálním poli zviditelnit svůj vlastní obrazový materiál. 

France 24 ale bohužel nemá v současné době dostatečné finanční prostředky k vyššímu 

osamostatnění se.  

Jak vyplývá z posledních dvou kapitol práce, France 24 představuje zcela novou 

a od ostatních odlišnou součást zahraniční audiovizuální a kulturní politiky Francie. 

Vysílání France 24 se sice obsahově ukázalo jako důležitý nástroj pro šíření francouzské 

politiky kulturní rozmanitosti, ale France 24 se od ostatních nástrojů zahraniční kulturní 
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politiky Francie velmi odlišuje svým odklonem od francouzštiny jakožto výsostného 

jazyka pro šíření francouzských hodnot. Důraz je zde naopak kladen na anglofonní 

vysílání. Ještě významnější je důraz média kladený na využití nejnovějších technologií, 

počínaje plnou digitalizací studií po zapojení publika do vysílání skrze sociální síť 

Facebook. France 24 je proto výstižnější označovat globálním informačním médiem než 

pouhým televizním kanálem. France 24 těmito kroky kompenzuje svoji nevýhodu 

nejpozději vzniklého hráče na poli mezinárodních médií. Díky tomuto modernímu, 

dynamickému a inovativnímu přístupu živenému všestrannými a do práce zapálenými 

zaměstnanci, má toto médium šanci přispět k zlepšení mezinárodního postavení Francie 

a vnést nový vítr do arény mezinárodního zpravodajství. V tomto směru lze dosavadní 

působení France 24 označit za úspěch.   

Globální informační médium France 24 zcela naplňuje definiční znaky veřejné 

diplomacie, a je tedy součástí veřejné diplomacie Francie par excellence. France 24 

zprostředkovává komunikaci se zahraniční veřejností, snaží se svou činností podporovat 

zahraničně-politické aktivity Francie, reprezentuje francouzské hodnoty a svoji činnost 

provádí v součinnosti státních a soukromých subjektů. France 24 také zajišťuje dialog 

Francie se zahraniční veřejností, díky kterému může dojít k vzájemnému lepšímu 

pochopení. Právě budování pomyslných mostů mezi národy, nahlížení na mezinárodní 

dění z rozdílných úhlů, respektování odlišností a zájem o druhé jsou jádrem mírového 

soužití mezi národy. 
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