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Anotace 

Bakalářská práce se věnuje obsahové analýze twitterového účtu @PREZIDENTmluvci Jiřího 

Ovčáčka, tiskového mluvčího prezidenta České republiky Miloše Zemana. V první části práce, 

je definována politická komunikace a sledován její vývoj od raných počátků až po současnost. 

Dále jsou v práci popsány moderní praxe politické komunikace. Teoretická část práce obsahuje 

i kapitolu o sociální síti Twitter, v níž se podrobněji věnuje twitterovým účtům amerického 

prezidenta Donalda Trumpa a českého premiéra Andreje Babiše.  

 

Druhá část práce se zabývá samotnou analýzou profilu Jiřího Ovčáčka na sociální síti Twitter. 

Profil je nejprve charakterizován v obecné rovině. Následně se práce věnuje obsahové analýze, 

v jejímž rámci je vzorek 358 příspěvků z období od 12. prosince 2017 do 12. února 2018 

rozdělen do tří základních kategorií. V poslední části práce jsou prezidentské volby 2018 

podrobeny časové analýze a dále kategorizovány.   

 

 

Annotation 

The subject matter of this thesis is to analyse the content of the twitter account 

@PREZIDENTmluvci of Jiri Ovcacek, spokesperson of the President of the Czech Republic 

Miloš Zeman. Theoretical part includes the definition of political communication and its brief 

history. Furthermore, the work describes the modern practice of political communication. The 

theoretical part of the thesis also contains a chapter discussing the social network Twitter and 

offers a detailed look at Twitter accounts of the president of the United States Donald Trump 

and the Czech Prime Minister Andrej Babiš. 

 

The practical part of the thesis deals with the analysis of the profile of Jiri Ovcacek on the 

social network Twitter. The period chosen for the analysis was from 12 December 2017 to 12 

February 2018, a month before and after the first day of the first round of the 2018 Czech 

presidential election. A sample of 358 posts was defined on Ovcacek’s Twitter account. The 

profile is first characterized in general. Subsequently, the tweets of spokesperson Jiri Ovcacek 

are divided into basic categories. In the last part of the thesis, the 2018 presidential elections 

are subjected to analysis and further categorized. 
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1 Úvod 

Sociální sítě jsou fenoménem, který se v moderní společnosti stal běžnou součástí 

každodenního života. Pro konzumenty obsahu sociální síti se stává složitějším rozpoznat obsah 

politický a nepolitický, stejně tak se veřejně činným osobám smazávají rozdíly mezi veřejným 

a soukromým prostorem. Tvoří se sociální bubliny, které lidem pomáhají obklopit se lidmi se 

stejnými názory, zároveň je ale oddělují od bublin jiných, mezi nimiž přestává docházet k 

výměně informací. 

 

Rozvoj mobilních technologií a sociálních sítí umožnil zcela nové možnosti lidské 

komunikace. Lidé běžně komunikují napříč světadíly, sledují války i katastrofy v přímém 

přenosu, aniž by se do přenosu informací zapojila média. To platí i pro komunikaci politickou. 

 

Způsob, jakým politici i jimi vybraní mediální profesionálové komunikují s veřejností, se v 

posledních desetiletích zásadně proměnil. Politické strany již s voliči nekomunikují masově a 

jednotně, individuální političtí představitelé mají možnost a prostor komunikovat s 

individuálními voliči napřímo. Bariéru, v podobě mediálního zprostředkování faktů a dat do 

příběhů, mohou politici pomocí sociálních sítí snadno obejít. 

 

Politické kampaně vedené na sociálních sítích jsou poměrně novým jevem. Po úspěšných 

kampaních Donalda Trumpa na post amerického prezidenta a kampaně Leave za odchod Velké 

Británie z Evropské unie vyvstala na povrch otázka, zdali stále pravda hraje v politické 

komunikaci roli, případně jakou, anebo nastala tzv. doba post-faktická, v níž v politických 

sděleních nehrají zásadní roli fakta, nýbrž emoce. Dalším rysem moderní politické komunikace 

je přesun moci od samotných politiků k jimi najímaným profesionálům, jako jsou kupříkladu 

tiskoví mluvčí. 

 

Mluvčí prezidenta České republiky Miloše Zemana Jiří Ovčáček má mezi mluvčími nebývalou 

pozici. Jeho twitterový účet sleduje přes 60 tisíc lidí a vzhledem k tomu, že se prezident Miloš 

Zeman v posledních dvou letech veřejně příliš nevyjadřuje, jedná se o jeden z hlavních 

komunikačních kanálů z Pražského hradu.  

 

Nikým nevolený mluvčí Ovčáček se tak stal jedním z předních politických aktérů veřejného 

života České republiky. Jeho twitterový účet je ale předmětem řady kritik, především kvůli 
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nejasnostem ohledně toho, zdali funguje jako kanál informativní či dochází k interpretacím 

skutečnosti takovým způsobem, z něhož Jiří Ovčáček i Miloš Zeman profitují. Jinými slovy 

řečeno, sloužil twitterový účet @PREZIDENTmluvci kromě běžné náplně práce tiskového 

mluvčího rovněž jako podpora kampaně za znovuzvolení Miloše Zemana? 

 

Předmětem zkoumání této práce je oficiální twitterový účet mluvčího prezidenta České 

republiky Jiřího Ovčáčka a jeho role v prezidentských volbách 2018.  
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2 Definice politické komunikace  

Jak uvádí McNair (2011), „termín politická komunikace je obzvláště těžké přesně definovat, 

jednoduše proto, že obě slova, z nichž je termín složen, jsou samy o sobě otevřeny různým, více 

či méně širokým definicím.“1  

 

Přestože Křeček (2013) definuje politickou komunikaci dvěma způsoby, za a) jako vědecký a 

studijní obor, který je interdisciplinárním průnikem mezi politologií a mediálními studii, pro 

tuto práci bude důležitá převážně definice b) politické komunikace jako praxe, tedy právě 

širokého pojmu samotného politického komunikování.2  

 

McNair termín politické komunikace zužuje obecnými slovy „účelná komunikace o politice3, 

zdůrazňuje její intencionalitu a uvádí tři kritéria, jimiž lze politickou komunikaci ohraničit. 

 

1. „Všechny formy komunikace prováděné politiky a dalšími politickými subjekty za 

účelem dosažení konkrétních cílů. 

 

2.  Komunikace adresovaná politickým aktérům od těch nepolitických, jako jsou voliči a 

novináři. 

 

3.  Komunikace o těchto aktérech a jejich činnostech obsažená ve zpravodajství i  dalších 

formách mediální diskuze o politice.“4 

 

Politickou komunikací je podle této definice každé sdělení, které politik veřejnosti nabídne, na 

samotném sdělení v konečném důsledku záleží v takové míře, jako na jeho motivaci, „důležitý 

je i adresát, kanál, příjemce i účinek daného sdělení.”5 Politickou komunikací tak je nejen 

 
1
  MCNAIR, Brian. An Introduction to Political Communication. 3. Londýn: Routledge, 2003. ISBN 0-203-

34133-3.  
2
 KŘEČEK, Jan. Politická komunikace: od res publica po public relations. Praha: Grada Publishing, 2013. 

ISBN 978-80-247-3536-8, s. 9. 
3
 MCNAIR, Brian. An Introduction to Political Communication. 3. Londýn: Routledge, 2003. ISBN 0-203-

34133-3, s. 4. 
4
 Ibid. 

5
 KŘEČEK, Jan. Politická komunikace: od res publica po public relations. Praha: Grada Publishing, 2013. 

ISBN 978-80-247-3536-8, s. 9. 
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obsah a forma sdělení, ale i „šaty, make-up, účes nebo design loga, zkrátka všechny ty prvky 

komunikace, o nichž lze říci, že představují politický obraz a identitu.”6 

2.1 Političtí aktéři 

Politickým aktérem dle McNairovy definice je „každý, kdo usiluje o to, aby skrze organizační 

a institucionální prostředky ovlivnil rozhodovací procesy,“ ať už se podílí na vládě nebo je v 

opozici.7 Aktérem tak mohou být politické strany, zájmová či nátlaková uskupení, teroristické 

skupiny, média a též publikum, bez nějž by všechna politická sdělení pozbývala smyslu.8  

 

Křeček jako základní rozdělení politických aktérů uvádí kolektivní a individuální,9 přičemž 

hlavním kolektivním politickým aktérem jsou přirozeně politické strany, ale i státní nebo 

veřejnoprávní instituce, církve, univerzity nebo zájmové skupiny. Individuálními a typickými 

politickými aktéry pak jsou členové politických stran,  u nichž je třeba vnímat funkci, jakou ve 

straně zastávají. Dále lze mezi individuální politické aktéry zařadit i občana periodicky se 

stávajícího voličem, či veřejně působící osoby, které se k politické situaci vyjadřují, celebrity, 

experty, komentátory.10 Moderní politická komunikace je profesionalizovaná, proto se mezi 

politické aktéry řadí i profesionální mluvčí nebo spin-doctoři.11 Termín spin-doctor je blíže 

vysvětlen v kapitole 4.4. 

2.2 Role médií v politickém procesu 

McNair přiřazuje médiím pět funkcí, kterými by v ideální demokratické společnosti měly 

disponovat:  

 

Za prvé musí informovat občany o tom, co se kolem nich děje, McNair tuto funkci nazývá 

 
6
  MCNAIR, Brian. An Introduction to Political Communication. 3. Londýn: Routledge, 2003. ISBN 0-203-

34133-3, s. 4. 
7
  MCNAIR, Brian. An Introduction to Political Communication. 3. Londýn: Routledge, 2003. ISBN 0-203-

34133-3, s. 5. 
8
 Ibid. 

9
 KŘEČEK, Jan. Politická komunikace: od res publica po public relations. Praha: Grada Publishing, 2013. 

ISBN 978-80-247-3536-8, s. 11. 
10

 KŘEČEK, Jan. Politická komunikace: od res publica po public relations. Praha: Grada Publishing, 2013. 

ISBN 978-80-247-3536-8, s. 12. 
11

 KŘEČEK, Jan. Politická komunikace: od res publica po public relations. Praha: Grada Publishing, 2013. 

ISBN 978-80-247-3536-8, s. 13. 
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sledovací nebo monitorovací funkcí médií. Za druhé musí vzdělávat, delegovat a vysvětlovat 

význam a důležitost sdělených faktů. Za třetí, média musí poskytovat platformu pro veřejný 

politický diskurz a tím usnadňovat utváření „veřejného mínění“, které následně musí 

zprostředkovat zpátky veřejnosti. Čtvrtou funkcí médií je role žurnalistického hlídacího psa, 

tedy poskytování mediálního prostoru vládním a politickým institucím.12 

 

Za páté, média v demokratických společnostech slouží jako kanál, v němž je možné obhajovat 

politická hlediska. Strany vyžadují prostor pro šíření svých politik a programů k širokému 

publiku, a proto jim média musí být otevřena. V anglosaském žurnalistickém světě navíc 

některá média, zejména v tiskovém sektoru, v citlivých časech, např. před volbami, aktivně 

podporují jednu z politických stran.13  

 

Všechny výše zmíněné funkce mají na politické prostředí vliv a do jisté míry jej formují. Média 

o něm informují, ale zároveň jsou jeho součástí.14 Page (1993) však rozporuje, do jaké míry je 

toto konání novinářů vědomé.15  

2.2.1 Média jako političtí aktéři 

Ve správně fungujícím demokratickém liberálním systému jsou média klíčovými součástmi 

prostředí, v němž je politika tvořena a prosazována. Nejen, že zpravodajsky informují o dění 

domácím i zahraničním, ale také publicisticky analyzují, kritizují, komentují a hodnotí.16 

McNair zdůrazňuje, že média vytvářením zpravodajství, tedy rámcováním politických událostí, 

publiku komunikují a prezentují význam politiky.17 To, co politik chce říct, v některých 

případech i to, co řekne, se neshoduje s tím, co média nakonec jako citace uvedou.18  

 

Podle Page (1992) je nerozporovatelným faktem, že to, co se objeví ve vysílání nebo ve tisku, 

má signifikantní vliv na to, co lidé považují za důležité problémy ve společnosti. Rovněž se 

 
12

 MCNAIR, Brian. An Introduction to Political Communication. 3. Londýn: Routledge, 2003. ISBN 0-203-

34133-3, s. 19. 
13

  Ibid., s. 20. 
14

  Ibid., s. 43. 
15

 Page, B. I. (1996). The Mass Media as Political Actors. Political Science and Politics, 29(1), 20. 

doi:10.2307/420185. 
16

  MCNAIR, Brian. An Introduction to Political Communication. 3. Londýn: Routledge, 2003. ISBN 0-203-

34133-3, s. 67. 
17

 Ibid. 
18

 Ibid., s. 43. 



15 

 

podle něj smazávají hranice mezi zpravodajstvím a publicistkou, což dokládá vlastní studií o 

nepokojích v Los Angeles v roce 1992.19  

 

Otázkou, kterou je nutné si položit, ale je, zdali dochází v redakcích k ovlivňování obsahu, ať 

už ze strany politiků či majitelů/vydavatelů médií. Sami praktikující novináři a editoři (od elévů 

až po nejdůležitější komentátory) podle Page často s vedením o textech debatují a vyjednávají, 

přestože popírají, že by majitelé do jejich práce zasahovali. Zároveň by ale nemělo být 

překvapením, že editoři vědomě či nevědomě najímají politicky spřízněné lidi a zpravodajství 

editují tak, aby do jejich politického světonázoru zapadalo.20  

 

Stejný model lze aplikovat i na vztah majitel-editor, jehož zneužívání je ze strany nezávislého 

pozorovatele velmi těžké odhalit. Editor, pečlivě zvolený majitelem, pečlivě zvolí zaměstnance 

na nižších pozicích a pozice média již může být ovlivněna směrem, jaký si majitel přeje, 

přestože k přímému ovlivňování nedochází.21  

  

 
19

 PAGE, Benjamin. The Mass Media as Political Actors. Political Science and Politics [online]. 1996, 29(20), 

20-24 [cit. 2020-07-02]. DOI: 10.2307/420185. Dostupné z: JSTOR 
20

 Ibid. 
21

 Ibid. 

https://www.jstor.org/stable/420185
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3 Historie politické komunikace 

Změny od tradiční politické komunikace k pozdně moderní společnosti v polovině 20. století 

rozdělili do tří ér Blumer a Kavanagh (Blumler Kavanagh 1999).  

3.1 První éra politické komunikace 

„V tomto období (dvě desetiletí po II. sv. válce) byl politický systém hlavním zdrojem iniciativy 

a debat pro sociální reformu. Stranický systém byl úzce spojen s pevně zakořeněnými 

sociálními strukturami; a mnoho voličů se k politice vztahovalo prostřednictvím více či méně 

pevných a dlouhotrvajících identifikací ke straně.“22 

 

Pro tuto éru je zásadní podřízenost institucím, kdy samy strany vytvářejí politická sdělení, která 

následně skrze tyto instituce či zájmově spřízněné skupiny nebo jednotlivce komunikuje dále.23 

Ti zpravidla informace komunikují mezi čtyřma očima, případně masových manifestací, jež 

strany pořádají. To doplňují stranické tiskoviny, jejichž pravidelná četba posiluje náklonnost 

občana ke straně.24 

Křeček (2013) tyto strany definuje jako masové. Ty se podle něj vyznačují velkým počtem 

politicky i finančně aktivně zapojených členů, kteří se podílí na tvorbě politik i jejich 

prosazování.25  

 

Provázannost stran a médií ilustruje Seymour-Ure termínem politický paralelismus. Mediální 

obsah zpravidla láká občany na stranu politické strany a posiluje jejich oddanost vůči ní.26 

Témata, jež politici volili jako svá sdělení, většinou byla taková, aby je dostatečně jasně 

oddělovala od politických soupeřů, nebo taková, která voličům pomohla pochopit osobnost a 

principy, za nimiž daný politik stojí.27 

 
22

 BLUMLER, J a D KAVANAGH. The Third Age of Political Communcation: Influences and Features. 

Taylor & Francis, 1999. ISBN 10.1080/105846099198596. 
23

MACKOVÁ, Alena. Nástroje politického marketingu v nových médiích. Brno, 2011. Diplomová práce. 

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie. Vedoucí práce Mgr. Otto Eibl. 
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3.2 Druhá éra politické komunikace 

Druhá éra podle Blumlera s Kavanaghem přichází s nástupem televizního vysílání v 60. letech 

20. století, jehož důležitost se v tomto období zásadně zvyšuje, zatímco vliv samotných stran 

na voliče klesá.28 Blumler a Kavanagh popisují čtyři hlavní změny v období druhé éry politické 

komunikace, která trvá do 80. let 20. století.29  

 

Za prvé se snížila frekvence stranické propagandy, která se k americkému voličstvu dostala.30 

Strany byly nuceny svou komunikaci novému prostředí přizpůsobit nově vznikajícím 

mediálním prostorům, v nichž se primárně sledovanou kvalitou stává nestrannost.31 Placené 

reklamní spoty v celonárodních televizích umožnily narovnání trhu příležitostí oslovování 

voličů.  

 

Za druhé, televize jako médium nabídla spravedlivou a neutrální platformu.32 Stala se tak 

hlavním médiem pro politické kampaně.33 „Političtí aktéři najednou nepotřebovali k šíření 

sdělení voliče, nýbrž rady profesionálů, které jim pomohly správně identifikovat cílové skupiny, 

produkovat efektivní reklamy.“34 

 

Za třetí, televizní vysílání rovněž umožnilo rozšíření publika politické komunikace 

proniknutím k dříve jen těžko dosažitelným, informačním tokům zcela nevystaveným voličům. 

Toto publikum se navíc proměnilo - „dlouhodobější vlivy jako stranická příslušnost a raná 

socializace ustoupily těm aktuálním, jako např. aktuálnímu zpravodajství či vládním úspěchům 

a selháním.“ 35 

 

 
28
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Jako čtvrtou transformaci druhé éry politické komunikace Blumler s Kavanaghem uvádí 

televizní zpravodajství, jehož formát má nejen mnohem větší dosah, než doposud známá média, 

ale i přinutil politické aktéry, aby se naučili novým trikům, jak se s požadavky nového média 

vyrovnat. Televizní zpravodajství tak má vliv na časy konání politických akcí nebo jazyk 

současné politiky.36 

 

K zásadní proměně dochází vzhledem k roli médií. Ta se v politické komunikaci této doby 

stávají klíčovými, vybíráním postav a témat jako předmětů zájmu média pomáhají utvářet 

politický obraz lídrů.37 Strana přestává být hlavním komunikačním kanálem pro komunikaci 

politických tezí směrem k voličům. „Výsledkem bylo, že kandidáti začali vytvářet vlastní štáby 

nezávislé na stranických organizacích. Stranická příslušnost není pro vítězství ve volbách 

klíčová.”38 

 

Hallin & Mancini (2004) uvádí jako klíčový poznatek k americkým médiím 60. a 70. let 20. 

století proces homogenizace, který vysvětlují jako výsledek americké kulturní dominance, tedy 

amerikanizace médií.39 Expanze amerických médií do celého světa zapříčinila nahrazení 

lokálních kultur standardizovaným soubordm kulturních forem vázaných na konzumní 

kapitalismus a americkou politickou hegemonii.“40 Zároveň ale nový trend pojmenovávají 

možná přesnějším termínem modernizace, jež vyjadřuje i fakt, že k mediálním změnám třetího 

věku politické komunikace v evropském prostředí došlo nejen na základě importovaných 

technik komerčního vysílání, ale i vnitřních sociálních změn.41 

 

V 70. a 80. letech 20. století také vzniká potřeba informovat o politickém dění tak, aby bylo 

zpravodajství ekonomicky výhodné.42 Vlastnické struktury mediálních domů se komercializují 

a proměňují. Na mediální sektor je vyvíjen tlak na ekonomickou soběstačnost. „Zpravodajské 

 
36
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 MACKOVÁ, Alena. Nástroje politického marketingu v nových médiích. Brno, 2011. Diplomová práce. 
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štáby se zmenšují a s tím i odbornost v politice a vládě. Politickým zprávám dominují taková 

témata a hodnoty, která osloví publikum.”43 

  

„Politický komunikační systém druhé éry (...) byl postaven na paradoxu. V době, kdy se občané 

stávají otevřenějšími a flexibilnějšími, kdy jsou připraveni diskutovat o různých přístupech ke 

každodenním problémům, je jim podávána prázdná a méně výživná komunikační strava.“44 

3.2.1 Politicko-mediální komplex 

David Swanson ve své eseji politicko-mediální situaci v USA připodobňuje k termínu 

vojensko-průmyslový komplex proslavenému americkým prezidentem Dwightem 

Eisenhowerem, který vyjadřuje propojení světa ekonomických i mocenských zájmů s 

válečnými. V takovém prostředí by pro dané státy mohlo být ekonomicky prospěšné války 

vyhledávat a vyvolávat. Eisenhower v jednom ze svých posledních oficiálních prezidentských 

projevů v roce 1961 vojensko-průmyslový komplex odsuzuje se slovy: „Ve vládních radách 

se musíme chránit před růstem neoprávněného vlivu vojenského průmyslového komplexu, ať 

už žádaného nebo ne. Potenciál pro katastrofální vzestup nesprávných síl existuje a bude 

přetrvávat.”45 

 

Podle Swansona je situace na politicko-mediálním poli stejná. „Moc a vliv politických stran již 

mnoho let klesá. To částečně odráží progresivní ztrátu funkcí, které (...) strany spojovaly s 

voliči: poskytování pracovních míst a sociálních služeb, propojení občanů s jejich zástupci, 

vystupování stran jako hlavního poskytovatele informací o politice a vládě.” 7 

 

Základny politické moci se poté, co strany ztratily své funkce a schopnost získat hlasy pouze 

na základě vlastní existence, posunuly zevnitř strany k osobní popularitě jednotlivých 

kandidátů u voličů. Klíčem k politickému úspěchu a politické dlouhověkosti se stává příznivé 
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a časté mediální zpravodajství.46 V důsledku toho se kampaně i vládnutí stále více prolínají s 

prioritami a zájmy politické žurnalistiky.47 

 

Sám Eisenhower byl v rámci prezidentské kampaně roku 1951 prvním prezidentským 

kandidátem, který zaměstnal tým profesionálů k vytvoření televizních reklam.48  

Eisenhowerovi 1 milion dolarů obětovaný za televizní spoty vyhrát volby roku 1952 dopomohl, 

Posílil tak rostoucí víru v účinnost politické reklamy jako nástroje politické kampaně.49 

3.3 Třetí éra politické komunikace 

„Ve třetím (stále se rozvíjejícím) věku médií politickou komunikaci formuje pět trendů: 

zintenzivnění profesionalizačních imperativů, zvýšení konkurenčních tlaků, proti-elitářský 

populismus, proces „odstředivé diverzifikace“ a změny v tom, jak lidé politiku vnášejí do svých 

životů.“50 

 

Žurnalistika se v třetí éře, definované zhruba od 80. let 20. století až dodnes, zrychluje. V rámci 

televizního zpravodajství dochází k zásadním proměnám, politická sdělení již nejsou 

homogenní, jak tomu bylo v éře předchozí. Naopak se díky široké škále formátů diverzifikují, 

nadbytek televizních pořadů byl umožněn digitalizací takřka všech signálů.51 Kromě masových 

médií jsou politické zprávy, informace a ideje šířeny prostřednictvím internetu.52Nová éra je 

oproti těm předešlým mnohem komplexnější, pět výše zmíněných trendů spolu interaguje 

navzájem a politickou komunikaci ovlivňují různými směry spíše než jedním dominantním.53 

 

Politici jsou v nové éře nuceni k najímání profesionálních asistentů zaměřených pouze na 

média. Komunikace s médii není vnímána pouze jako doplněk politické práce, ale jako 
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integrální část rozhodovacího procesu politika. „Na otázku "Jak se to bude líbit médiím?” se 

politci začínají ptát v rané fázi rozhodování.”54  

 

Tištěná média i televize ztrácejí postavení hlavního komunikačního kanálu, těch vzniká celá 

řada a neexistuje jeden jednotný, který by např. sledovala celá populace jedné země. Pokud 

dojde k významné události, informace o ní se díky internetu mohou šířit daleko rychleji, než 

tomu bylo v předchozích érách pol. komunikace. Informace se k lidem ale dostanou skrze 

široké spektrum médií, spíše než z jednoho původního zdroje.   

 

Také se, minimálně u online a televizního zpravodajství, smazává rozdíl mezi zábavným a 

nezábavným obsahem.55 Tento trend se nazývá infotainment. Aktuálním příkladem za všechny 

může být např. internetový, satirický, komediální a velmi úspěšný pořad Last Week Tonight 

Johna Olivera, v němž jsou palčivá  sociální témata předkládány zábavnou formou.  

 

Moy, Xenos a Hess (2005) poukazují na fakt, že „sledování politicky orientovaných večerních 

komediálních pořadů zvýšilo úroveň mezilidské politické diskuze více u lidí, kteří se o politiku 

aktivně zajímají, než u těch, kteří se o ní v takové míře nezajímají.“56 Nelze tak podle nich 

procesy infotainmentu jednoznačně odsoudit. Je ale zřejmé, že prostředí politické komunikace 

se rozšiřuje i do jiných oblastí, než jsme byli doposud zvyklí, a to může při důležitosti médií 

pro demokratickou společnost sloužit pouze k překlenutí rozdílů nejen mezi 

politiky a voliči, ale hlavně mezi různými segmenty společnosti.57 
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4 Současnost politické komunikace 

„Pokud opravdu nastal čtvrtý věk politické komunikace, pak jeho jádrem musí být ustavičné 

rozšiřování a využívání internetových zařízení,“58 Rozvoj mobilních technologií a sociálních 

sítí umožnil zcela nové možnosti lidské komunikace. 

 

„Tam, kde kdysi převládala relativní uniformita, soudržnost a jednoduchost, se nyní zdá, že je 

vše provázeno složitostí a rozmanitostí“.59 Pokud se zdálo těžké definovat politickou 

komunikaci, definovat politickou komunikaci 21. století je výrazně těžší úkol. Samotné hledání 

hranice mezi érou třetí a čtvrtou je komplikované, a to zejména proto, že pro nastávající éru je 

typický důraz na trendy započaté v éře minulé.60 

 

Macková (2017) hovoří o konceptu mediace, tedy „procesu zprostředkování (politického) 

obsahu skrze média za pomoci technologie nebo organizace (nebo obou)”. Politici jsou nuceni 

se orientovat na média, která jsou ve čtvrté éře nejdůležitějším zdrojem informací. Stejně 

důležitým procesem je mediatizace, tedy přizpůsobování politických aktérů vůči fungování a 

požadavkům médií.61  

 

Výrazným znakem politické komunikace skrze sociální sítě je personalizace politiky „jako 

proces rostoucího zájmu o jednotlivé politiky (...) na úkor politických skupin, stran a 

ideologií“.62 Ve čtvrté éře je ve snaze o zlidštění vztahu politika a voliče vyzdvihována 

osobnost a individualita politika, jeho zájmy a záliby. V konečném důsledku dochází k přesunu 

moci od členstva k vedení strany.63  
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V poslední řadě se díky rozmachu profesionalizace politické komunikace moc přesouvá k 

politiky najímaným profesionálům - poradcům, spin-doctorům, mluvčím.64 

4.1 Public relations 

Křeček public relations definuje jako „profesializovanou komunikační praxi, jejímž cílem je 

vytvářet vztah mezi zadavatelem a publikem (“veřejností”).“65 Profesionalizace je naprosto 

zásadním jevem politické komunikace dnešní doby. Lze předpokládat, že za každým veřejným 

krokem politika stojí řada porad a promýšlení taktik. Toho si lze povšimnout např. u mediálního 

týmu Andreje Babiše, jak je popsáno v podkapitole 6.2. Moderní profesionalizovaná 

komunikace klade důraz na jednotlivce a jeho příběhy, které zpracovává a nabízí lidským, 

přátelským způsobem.  

 

Britský Institut Public relations v roce 1987 zveřejnil definici, kterou lze považovat za platnou 

dodnes: „je plánované a trvalé úsilí o vytvoření a udržení dobré vůle a porozumění mezi 

organizací a jejími veřejnostmi.“ Ta byla později stejným institutem rozšířena o zjednodušený 

doplněk:  „Public relations je o reputaci - výsledek toho, co děláte, co říkáte a co o vás říkají 

ostatní.“  

 

Kromě toho, že politici profesionalizují své celkové veřejné vystupování, také profesionály 

začínají za tímto účelem najímat nejen jako zákulisní poradce, ale právě i k veřejnému 

vystupování.66   

 

Není překvapením, že politici využívají k dosažení cílů politické komunikace nejlepší možné 

prostředky, včetně profesionálů. Pozice těchto poradců je ale výrazně problematická, ve 

stranické hierarchii se mohou rychle dostat poměrně vysoko, přestože nejsou nikým voleni.67  
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4.2 Práce tiskového mluvčího 

Tiskovým mluvčím je osoba, kterou si organizace či jiná osoba vybere, aby ji oficiálně 

reprezentovala a mluvila za ni. Je tedy prostředníkem mezi veřejností a institucí, který 

zprostředkovává informace. Ty ovšem musí korespondovat se zájmy zaměstnavatele. Proto 

musí tiskový mluvčí mít přehled o veškerém dění, jež se jeho organizace týká. Svého 

zaměstnavatele by měl perfektně znát, aby ho v názorech mohl zastoupit. Práce tiskového 

mluvčího se tak na základě povahy instituce, pro níž pracuje, výrazně liší.68 

 

„Tiskoví mluvčí mají v mediálním světě své pevné místo. Výstupy pocházející ze sektoru public 

relations jsou jedním ze základních zdrojů mediální práce.“69 Mluvčí, který se v mediálním 

světě dobře orientuje, dokáže svá vyjádření upravovat tak, aby zvýšil šanci na jejich další 

zveřejnění. Komunikováním hromadných stanovisek práci novinářům usnadňuje, sleduje tím 

ale vlastní cíle či cíle svého zaměstnavatele. Interpretováním událostí se zvyšuje šance, že 

média přijmou za vlastní takový úhel pohledu, jaký se hodí poskytovateli sdělení.70 

 

Tiskový mluvčí ale není jen tvůrcem tiskových zpráv, musí také veřejně zastupovat a 

reprezentovat, vyvíjet snahu o zvýšení jeho pozitivní publicity. Center s Walshem (1981) 

definovali pět stěžejních oblastí práce tiskového mluvčího, které jsou zásadní pro definování 

schopností daného mluvčího. Mezi ně patří „sběr informací, interní komunikace, externí 

komunikace, reprezentace organizace a inscenování a řízení zvláštních akcí.“71 

 

Kvalitní tiskový mluvčí musí být rázný, sebevědomý, verbálně pohotový, schopný reagovat na 

otázky. V době sociálních sítí a výstupů v televizi by mluvčí měl rovněž dbát o svůj zevnějšek. 

Neměl by vykazovat známky ani nervozity, ani arogance, měl by na okoli působit přívětivě.72 
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4.3 Politický marketing 

PR je pouze jednou ze čtyř hlavních funkcí marketingu (produkt, cena, distribuce, propagace, 

v ang. 4P - product, price, place, promotion), které zaručují úspěšnou kampaň. Přesto jsou PR 

a publicita pro úspěch produktu často klíčovými elementy a pomáhají o něm vytvářet 

povědomí, např. v případech, kdy je třeba veřejnost informovat o nejnovějších technologických 

invencích, či na trh přichází produkt nový. 

 

V případě marketingu klasického produkt od výroby až po distribuci zůstává stejný, marketér 

jej tak při propagaci velebí a vysvětluje, proč je právě tento produkt nejlepší, zůstává ale 

neměnný. Politický marketing funguje na stejné bázi jako každý jiný. Jeho cílem je zjistit a co 

nejlépe uspokojit tužby zákazníka, případně mu nabídnout co možná nejvíce vyhovující 

produkt.  

 

U politické komunikace se však „produkt” neustále mění a vyvíjí. Přestože politické subjekty 

zůstávají stejné, mění se politické prostředí, aktuální témata v mediálním prostoru a politici 

jsou nuceni na tyto změny reagovat.  Jak uvádí Johanna Fawkesová (2001), „nedávný vývoj v 

oblasti marketingu (...) je však podobný prvkům public relations a poněkud mezi nimi smazává 

rozdíly.“73  

 

Vztah politiků a médií je tak definován dvěma různými proudy zájmu. Novinář se snaží 

vyhledat a předat fakta, zatímco politik se snaž médiím předat svá sdělení tak, aby jej 

prezentovala v co možná nejjasnější podobě. Na tom, že se politici snaží ovlivnit svůj mediální 

obraz, není nic nového. Úloha a postavení public relations v rámci politického procesu se ale 

podstatně změnila s nástupem nových médií. Za příklad, již z období vzestupu televizního 

vysílání, Somerville uvádí využívání tzv. soundbitů, neboli zvukových úryvků z projevu. 74 

 

„Úkolem televizního novináře je vybrat důležité body jakékoli politické události nebo projevu,” 

uvádí Somersville.75 Zároveň poznamenává, že málokterý novinář je natolik iniciativní, aby po 

informacích pátral do hloubky. Pokud politik televiznímu novináři nabídne „snadné řešení“ v 

podobě shrnutí klíčových bodů stručnou větou, kterou lze snadno vložit do reportáže, existuje 
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šance, že novináři vyberou a budou dále reprodukovat právě ty části projevu, které si politik 

jako reprodukovatelné, reprezentativní a vhodné zvolil předem. 

 

Kavanagh politický marketing vidí jako „soubor strategií a nástrojů pro sledování a studium 

veřejného mínění před volební kampaní i během ní, pro rozvoj komunikace v kampani a pro 

posouzení jejího dopadu.“76  

4.4 PR a spin-doctoring  

Dle Lillekerovy definice lze spin-doctoring popsat jako „manažerské techniky odvádějí 

novináře od objektivního zpracování a přístupu ke všem informacím“. Termín vychází ze 

sportovního slangu. V původním významu “spin” označoval faleš dodanou míči např. v 

baseballu či kriketu, aby míč letěl jinam, než se očekávalo. Spin-doctorem je pak takový 

člověk, který umísťováním vhodných bias do informací prezentovaných veřejnosti ovlivňuje 

veřejné mínění.77  

 

Spin-doctoři jsou schopni zjednodušit zprávy na citovatelný slogan a díky známostem v 

médiích dokážou tímto sloganem zaplavit mediální prostor.78 Tyto dovednosti jim umožňují 

disponovat „institucionální mocí“, která není závislá na úspěchu té které politické strany, pro 

níž v daný moment spin-doctor pracuje. To lze ilustrovat na příkladech mediálních expertů v 

České republice jako je Jakub Horák, který se podílel na kampaních Občanské demokratické 

strany i České pirátské strany.  

 

Spin-doctoři ve svém konání mohou uspět dvěma způsoby. Za prvé, pokud jej novinář považuje 

za obvyklý zdroj zpráv. Za druhé, když novinář převezme spin-doctorovu zaujatost či úhel 

pohledu, aniž by uvedl na pravou míru, odkud interpretace vychází.79 
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Termín nepopisuje jen osoby, „spin-doctoring“ se používá k popisu metod, které politici, strany 

i konzultanti používají k dosažení příznivé publicity.80 Podle Křečka je spin-doctoring je pouze 

jednou z forem public relations.  

 

Základní rozdíly mezi PR a spin-doctoringem popsali Sumpter a Tankard (1994). PR je aktivní 

- snaží se prezentovat produkt v co nejlepším světle. Spin-doctoring je reaktivní - snaží se 

reagovat na negativní vývoj událostí. PR využívá tradiční techniky - tiskové zprávy, tiskové 

konference, projevy a zdůrazňuje vzájemné benefity klienta a veřejnosti. . Spin-doctoring 

využívá zákulisních taktik a klade si za cíl vnést klientovu interpretaci událostí do mediálního 

prostoru.81 

 

Podle Essera (2000) je existence spin-doctorů podmíněna neexistencí objektivní pravdy. 

„Fakta, čísla, události i slova na odlišné příjemce informací působí odlišně.“82  
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5 Twitter 

Twitter je populární sociální síť, kterou v roce 2006 založil Jack Dorsey. Síť vznikla 2 roky po 

milníku, jímž bylo založení světově nejproslulejší sociální platformy Facebooku Markem 

Zuckerbergem. Twitter je tedy společně ještě s webovými stránkami Yahoo!, Reddit a Myspace 

jednou z nejdéle fungujících sociálních síti, jež si dlouhodobě zachovává obrovskou popularitu. 

Za první kvartál roku 2019 Twitter využívalo 330 milionů měsíčně aktivních uživatelů.83 

 

Uživatelé Twitteru mohou zveřejňovat tzv. tweety, neboli zprávy o 280 znacích svým tzv. 

followerům, neboli sledujícím. Hlavním odlišujícím faktorem od ostatních sociálních sítí je 

právě limit 240 znaků na příspěvek. Do konce roku 2017 byl počet znaků omezen na 140, limit 

byl zvýšen i přesto, že pouze 9 % zveřejněných tweetů tehdy dosáhlo kýženého limitu.84 

Aktivní přispěvatelé jsou tak na Twitteru nuceni myšlenky shrnovat do kratších, 

srozumitelnějších sdělení a nepouštět se do hlubokých úvah.  

 

Existence limitu na znaky tak zároveň otevírá cestu frekventnějšímu sdílení např. delších 

politických projevů v podobě obrázku s textem či záznamu samotného vystoupení v podobě 

nahraného videa či odkazu, který vede mimo Twitter.  

 

V porovnání se západními země je Twitter v České republice minoritní sociální sítí. Na 

Facebooku mělo v roce 2014 účet 35 % Čechů, na Twitteru pouhých necelých 5 %,85 zatímco 

podle studie výzkumného centra Pew Research Center Twitter využívá až 22 % Američanů.86 

 

Kromě sdílení příspěvků existují tři další základní způsoby veřejné interakce mezi jednotlivými 

uživateli Twitteru. Prvním z nich jsou tzv. retweety, pro něž se běžně používá zkratka RT, 
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neboli “forma schválení, která jednotlivcům umožňuje znovu sdílet obsah vytvořený jinými 

uživateli a dostat ho tak k většímu publiku.”87 

 

Druhým jsou tzv. mentions, neboli zmínky, které umožňují kterémukoli uživateli označit do 

příspěvku libovolného uživatele. Tak může například řadový občan oslovit osobu veřejně 

činnou, která může pod nátlakem retweetu být nucena k odpovědi, přestože daný tazatel nemá 

žádnou funkci. Třetím způsobem interakce jsou tzv. replies, neboli odpovědi. Tato funkce 

uživatelům umožňuje vlastním tweetem reagovat na tweet uživatele jiného.88 

 

Nedílnou součástí Twitteru jsou hashtagy. Ty fungují jako klíčová slova, která nejen, že 

sdružují příspěvky do skupin, podle nichž lze na síti vyhledávat témata,  a politická hnutí, ale 

mohou pro taková hnutí být i katalyzátorem.  

 

Příkladem může být hnutí #MeToo, které se sociálními sítěmi a hlavně Twitterem začalo šířit 

po obviněních ze sexuálního obtěžování vznesených vůči americkému filmovému 

producentovi Harveymu Weinsteinovi. Na počátku hnutí stál nejspíše příspěvek americké 

herečky Alyssy Milano. Ta navrhla, aby „všechny ženy, které zažily sexuální obtěžování nebo 

napadení, veřejně napsaly Me Too, a tím sdílely svůj zážitek“.89 … Fráze se stala ohromně 

populární a takřka pronikla do běžné mluvy.    

 

Twitter se stal pro politickou komunikaci nového věku nezbytnou entitou, v níž jsou doposud 

nemožným způsobem propojeny příspěvky politiků, novinářů i veřejnosti. Jungherr toto 

nazývá politickým komunikačním prostorem.90 Politická komunikace na Twitteru následuje 

dynamiku specifickou pro technologii a kulturní zvyklosti uživatelů této platformy.91  

 

Nevyřešenou ale zůstává otázka bezpečnosti. V červenci 2020 došlo k prolomení účtů řady 

vlivných lidí a celebrit, např. vizionáře Elona Muska, zakladatele společnosti Amazon Jeffa 

Bezose. bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy nebo nynějšího kandidáta Joea 
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Bidena. Útočníkům se podařilo na zaměřené profily přidat příspěvky, v nichž nabízeli, že 

pokud uživatel Twitteru pošle na přiložený účet částku v Bitcoinech, dostane zpátky její 

dvojnásobek. Přestože událost některým lidem připadla jako očividný podvod, hackeři na účet 

vybrali přes 100 tisíc dolarů (2,25 milionu Kč).92 

 

Zásadním a novým rysem politické komunikace skrz Twitter je fakt, že sociální síť zdánlivě 

nabízí přímé komunikační spojení mezi politikem a příjemcem, zprostředkování skrze média, 

ať už dávná a stranická, či moderní a po faktech pátrající, zcela odpadá. Ve spoustě případů na 

soc. sítích za politika komunikuje jeho marketingový tým či politika alespoň co se týče chování 

na sítích instruuje. Příjemce ale má pocit, jakoby komunikoval s politikem napřímo. To 

umožňuje využít nové způsoby komunikace politika s veřejností, než na jaké byla veřejnost 

doposud zvyklá.  

5.1 Donald Trump 

Málokterý veřejný činitel si dokázal vybudovat takovou úroveň interakce s veřejností jako 

americký prezident Donald Trump. Podle Krawczykové (2019) se denní počet Trumpových 

tweetů pohybuje v průměru mezi 18 a 36 tweety, přičemž největšího počtu dosáhl 11. října 

2019, kdy na Twitteru zveřejnil 59 příspěvků, z nichž 33 za pouhých 20 minut.93 Jinou 

důležitou statistiku zveřejnil The Washington Post, podle jehož databáze Trump za 1 267 dní 

v prezidentské funkci k 20. 07. 2020 uvedl nejméně 19 128 falešných nebo zavádějících 

tvrzení.94 To je v průměru více než 15 denně a daleko více než kterýkoli Trumpův předchůdce.  

 

Donald Trump Twitter využívá ke komentování prakticky všeho, co se naskytne; veřejného 

dění, televizních pořadů, skandálů celebrit, osobních rozepří, zábavných i vážných věcí. Na 

Twitteru ohlásil i řadu domácích a zahraničních politických rozhodnutí, jako například stažení 

vojsk ze Sýrie, hrozbu sankcemi vůči Turecku nebo prodloužení licence k obchodování 

společnosti Huawei.95  
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Zároveň jsou na jeho profilu k nalezení osobní a poněkud dehonestující prohlášení jako „V 

životě jsem neviděl hubeného člověka pít dietní colu,“96 nebo „Pokud by hlupáci, kteří zabili 

všechny ty lidi v Charlie Hebdo, jen čekali, časopis by se položil sám - žádné peníze, žádný 

úspěch!“97 či „Chtěl bych popřát vše nejlepší všem, dokonce i haterům a lůzrům, k tomuto 

speciálnímu dni, 11. září,“98 jaká není zvykem očekávat od vysokých státníků. Přestože výše 

vybrané příspěvky pocházejí z doby, kdy Trump ještě nebyl prezidentem, schytává za ně 

výraznou kritiku.99 

 

Sdílení skandálních prohlášení může ale být i pečlivě připravenou taktikou. Konzumenty médií 

baví číst o kontroverzním podnikateli ve funkci prezidenta jedné z největších světových 

mocností, u nějž panuje nejistota ohledně toho, co udělá další den. Skandální příspěvky k 

Trumpovi přitahují pozornost, ten si tak je schopen bez přehnané námahy jedním 

kontroverzním příspěvkem na Twitteru zajistit celosvětové mediální pokrytí. 

 

Přestože dle analýzy Ouyanga s Watermanem Trump v prvních letech od založení účtu na síti 

aktivně nepůsobil, sílu sociálních sítí si uvědomoval poměrně záhy. Twitter Trumpovi 

představil Peter Costanzo, který se mu o něj v prvních letech staral, přestože poslední slovo 

měl vždy Trump sám.100  

 

Nyní je Trumpovým poradcem pro digitální strategii Dan Scavino, kterého Trump považuje za 

klíčového muže. „Když jsem kandidoval, věděl jsem, že Hillary má 28 lidí - a já měl Dana. 

Říkali, že vedeme nesofistikovanou kampaň. A poté, co jsme vyhráli, říkali, že jsme vedli jednu 

z nejvíce sofistikovaných kampaní vůbec,“ řekl Trump v rozhovoru pro web Politico.101  
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Trump značně využíval Twitter již léta před vstupem do politiky, od roku 2009. ale i během 

prezidentské kampaně v roce 2016, o níž později prohlásil: „Pravděpodobně bych se sem bez 

sociálních sítí nedostal, protože o mně média neinformují férově. Sociální sítě jsou pro mě 

velmi důležité, protože mi dávají hlas, který v tisku nedostanu. V médiích ten hlas nedostanu. 

Mám právo být slyšet.“102 Twitter prezidentovi umožnil prezentovat publiku nefiltrované 

informace.103 Je zřejmé, že komunikace skrz Twitter je pro Donalda Trumpa důležitější, než 

oficiální tisková prohlášení. I média se této Trumpově takticke přizpůsobují, ve většině 

zpravodajsky laděných médií tak lze články informující o Trumpově Twitteru najít.  

 

Trump má rovněž tendenci kontradikovat svými tweety svá oficiální veřejná vyjádření i obecné 

politické vystupování. Na to poukazují např. uživatelé sociální sítě Reddit, v jejíž rubrice 

Trump criticizes Trump (Trump kritizuje Trumpa)104 sdílejí jeho starší tweety, které v 

aktuálním kontextu vyznívají jako kritika sebe sama. Jedním z nejúspěšnějších příspěvků je 

např. Trumpova výtka vůči předchůdci Baracku Obamovi o přílišném hraní golfu, přestože 

podle webové stránky trumpgolfcount.com105 byl Trump za 180 týdnů v úřadu hrát golf 259krát 

a Obama 101krát.   

 

Trumpovy volební aktivity na Twitteru se zaměřovaly na útoky na demokratické lídry, či 

potenciální prezidentské kandidáty. Zejména při přípravě na kandidaturu roku 2020 je častým 

terčem Trumpových tweetů bývalý viceprezident a kandidát za Demokraty Joe Biden.106 

Korecki (2019) poznamenává, že právě fixace na Bidena vyústila v Trumpovu žádost vůči 

ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému o vyšetření Bidenova syna Huntera 

Bidena, která v konečném důsledku vedla k pokusu o zproštění Trumpa úřadu.107 Ten schválila 

Sněmovna reprezentantů, Senát Spojených států amerických jej ale viny zprostil. 

 

Jeva Langeová (2017) poukázala na zajímavý fakt, že dle prezidentových tweetů lze vysledovat 

konkrétní televizní pořady, jež Trump jako vyhlášený fanoušek televizního zpravodajství 
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krátce před tweetováním či přímo při něm sledoval. Jako jeden z příkladů uvádí tweet z 27. 11. 

2016, kdy Trump na Twitteru navrhoval rok vězení či vyhoštění komukoliv, kdo bude pálit 

americkou vlajku.108 Podle Langeové vysílaly Fox News reportáž o pálení amerických vlajek 

v Massachusetts pouhou půlhodinu před Trumpovým tweetem.109  

Ke stejnému závěru došel v jedné ze svých epizod i John Oliver.110 

 

Trump také v některých případech sdílí nepodložené teorie. Před dvěma desítkami let zemřela 

v kanceláři tehdejšího republikánského zákonodárce Joea Scarborougha jeho stážistka Lori 

Klausutisová. Policie tehdy došla k závěru, že žena upadla a udeřila se hlavou o stůl.111 Trump 

ale na Twitteru opakovaně píše, že „Scarborough je naprostý blázen“ a že „kvůli řadě 

nezodpovězených otázek by policie měla případ znovu prošetřit.“112 Scaraborougha dokonce 

nepřímo obvinil z vraždy, přestože ten se v době incidentu nacházel v jiném americkém státě.113 

 

Vdovec po Klausutisové dopisem požádal majitele společnosti Twitter Jacka Dorseyho, aby 

nevhodné tweety nechal smazat. Twitter se mu za prezidentovy příspěvky omluvil, smazány 

však dodnes nebyly. Problematické ovšem je zhodnotit, jaký má takový tweet, ale i obecné 

sdílení neověřených informací politiky, dopad na konzumenty. Lidé, kteří takové teorii 

nevěřili, ji mohou z úst či pera amerického prezidenta uvěřit snáze. Ale lidé, kteří ji již věřili, 

se ve svých názorech nejspíše pevně utvrdí. K takové osobě, která ze své vážené pozice 

bezostyšně píše věci, jenž kromě alternativních webů a fór ve veřejném éteru necirkulují, si 

zřejmě i vytvoří určitou náklonnost. Zdali Trump těmto věcem věří nebo je sdílení 

kontroverzního obsahu z jeho strany promyšlený kalkul, nelze s jistotou říci. Jak ale uvádí 

Ouyang s Watermanem, sílu a potenciál sociálních sítí si Donald Trump rozhodně 

uvědomuje.114 
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Nahodilost Trumpova Twitteru totiž může navenek působit, jako by Trump sdílel všechno, co 

mu na mysli vyvstane. Přestože Trump v mnohých případech tweetuje jen fráze jako např. 

Obamagate115 či Fake News116, zcela jistě se mu i pomocí těchto zdánlivě malicherných 

činností daří tyto fráze dostat do veřejného prostoru, medializovat a ustálit. Jak uvádí Restuccia, 

„Když prezident diktuje své tweety (mediálnímu poradci) Scavinovi, se zvláštní přesností uvádí, 

jak by tweet měl být napsaný, včetně kapitalizace i interpunkce.“117 podle Paceové zase klade 

velký důraz na to, kde budou v příspěvcích umístěny vykřičníky.118  

 

To je zřejmé např. u výhružného tweetu, který adresoval íránskému prezidentovi Hasanovi 

Rúhánímu. v němž Trump uvádí: „Nikdy, nikdy už nevyhrožuj Spojeným státům americkým, 

nebo zažiješ takové následky, jaké zažil málokdo napříč historií. Nejsme zemí, která se postaví 

za tvoje dementní slova o násilí a smrti. Měj se na pozoru.“119 Ten je velkými písmeny napsán 

celý a působí tak, jako by se Trump na íránského prezidenta opravdu zlobil. Příspěvek vyvolal 

směrem k prezidentovi řadu kritik, podle některých z nichž Trump tweetem nepřímo riskoval 

vyvolání války s Íránem.120 

 

Velmi kontroverzní příspěvek Trump zveřejnil na Twitteru 30. 8. 2019121 s fotografií údajné 

nehody na odpalovací rampě vesmírného střediska v severoíránské provincii Semnán, kde měla 

explodovat nosná raketa Safir, jež měla vynést na oběžnou dráhu satelit Nahíd 1.122 Trump v 

příspěvku popřel, že by za explozi mohly Spojené státy americké, přestože ji nikdo USA za 

vinu nedával.  

 

Problematická na příspěvku byla zejména kvalita Trumpem sdílené fotografie a její vysoké 

rozlišení. Ta totiž podle New York Times i dalších zdrojů zřejmě pocházela z armádního 
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špionážního satelitu USA 224.123 Přestože Steven Aftergood z Federace amerických vědců 

říká, že v konečném důsledku je rozhodnutí o tom, zdali je dokument tajný nebo ne, právě na 

prezidentovi jakožto veliteli ozbrojených sil,124 jde o velmi netradiční a neuvážený politický 

akt, kterým Trump vystavuje USA nebezpečí. Skupina amatérů, která se sledováním satelitů 

zabývá, totiž na základě této jedné fotografie byla schopna poměrně snadno určit nejen odkud 

byla fotografie vyfocena, ale také spočítat jeho budoucí trasu na oběžné dráze.125 Lze 

předpokládat, že to není problém ani pro tajné služby ostatních zemí. 

 

Podobně jako v případě tweetů týkajících se Íránu byl Trump kritizován i u výměny 

twitterových příspěvků s představitelem Severní Koreje Kim Čong-unem, kterého v tweetu z 

listopadu 2017 nepřímo nazval malým a tlustým,126 nebo v září přezdívkou Rocket Man.127 a 

později, v lednu 2018, se po korejském nepovedeném testu nukleární zbraně vychloubal, že 

jeho tlačítko je větší, silnější a narozdíl od Kimova funguje.128 V jiném případě na Twitter 

napsal, že „americká trpělivost se Severní Koreu skončila.129  

 

To vyvolalo silnou odezvu napříč politickým i mediálním spektrem, která z důvodu obav z 

nukleární války volala po odstranění Trumpova účtu na Twitteru. Zakladatel a generální ředitel 

společnost Jack Dorsey tehdy argumentoval, že Trumpův účet společnost odstraňovat nehodlá, 

protože „jejich smluvní podmínky berou v potaz zpravodajskou důležitost a veřejnost má právo 

tyto příspěvky číst. Nesmažeme nic, o čem by lidé měli být schopni podat zprávu.“130 Po 

červnovém setkání prezidentů USA a Severní Koreje však Trump zcela změnil agresivní 

rétoriku, jakou směrem k vůdci Severní Koreje využíval. V únoru 2019 dokonce na Twitter 

napsal, že „pod vedením Kim Čong-una se ze Severní Koreje stane ekonomická 

supervelmoc.“131 
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Dorsey argumentoval obdobně i v květnu 2020, kdy se společnost rozhodla Trumpovy 

příspěvky fact-checkovat a v případě, že nezávislí kontroloři naleznou nepřesnost, tyto 

nepřesnosti označovat varovnou zprávou, protože sdělení světových vůdců nemohou stát zcela 

nad pravidly platformy.132 Trump Twitteru v návaznosti na rozhodnutí pohrozil regulacemi či 

kompletním uzavřením, společnost ale výhružky nebrala vážně a Trumpovy příspěvky i nadále 

ze strany Twitteru podléhají kontrole.133 Ta může mít různé podoby, např. tweet, v němž Trump 

v kontextu současných protestů proti rasismu a policejní brutalitě uvádí, že rabování vede ke 

střelbě, společnost skryla s komentářem, že příspěvek glorifikuje násilí.134 Uživatel si nicméně 

může originální příspěvek bez problému rozkliknout, nejprve ale narazí na komentář 

společnosti Twitter. 

 

S tradičními (a převážně levicovými) americkými médii Trump svádí boj prakticky od 

momentu, kdy vyhlásil kandidaturu. V roce 2018 Trump dokonce pod názvem „Fake News 

Awards“135 zveřejnil seznam médií, která podle něho přinášejí lživé informace, jak opakovaně 

rád zmiňuje na Twitteru.136 V seznamu tak uvedl novináře z televizních stanic CNN, ABC a 

NBC. deníku New York Times či týdeníku Time. Příspěvků s termínem „Fake News“ zveřejnil 

Trump nepočítaně. Ten pravděpodobně nejdůležitější byl ale tweet z 19.6.2020,137 kdy Trump 

retweetoval falešné video, které nejprve napodobovalo zpravodajství CNN s titulkem 

„Vyděšené batole utíká před rasistickým dítětem" a později CNN označí za fake news.138 

Společnost Twitter se rozhodla k příspěvku dodat označení „zmanipulovaná média“, video 

bylo později autorem smazáno. Opět se lze pouze domnívat, zdali Trumpův tým věděl co dělá, 

nebo se sám stal obětí manipulace. 

 

Prezident Donald Trump mluví ve zkratkách, jazykem, který je pro lidi mnohem stravitelnější 

a mediálně nebo skrz sociální sítě šířitelnější, než takřka administrativní a věcný projev jeho 
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předchůdce Baracka Obamy. O příspěvky na Twitteru Donalda Trumpa se pravděpodobně 

zajímají i lidé, kteří by za jiných okolností americkou politiku vůbec nebrali v potaz. 

 

Twitter Donald Trump prokazatelně využívá k tvoření politiky. Nejen, že na svém účtu 

oznamuje zásadní rozhodnutí, i taková, která ovlivňují život běžných občanů. Nedostižné 

popularitě se těší i díky tomu, že Twitter začal využívat poměrně záhy po jeho vzniku a včas 

tím zachytil rozkvět sociálních sítí.  

5.2 Andrej Babiš 

V českém prostředí pozici politika, který se sociálními sítěmi operuje nejlépe, zastává český 

premiér a bývalý ministr financí Andrej Babiš. Jeho twitterový účet má zhruba 10krát více 

followerů (410,4 tisíc k 15. 7. 2020) než nejzdatnější konkurenti.139 Přestože jako metodika 

měření sledovanosti twitterového účtu počet followerů např. kvůli možnosti falešných účtů 

není vždy validní, minimálně poukazuje na fakt, že on-line komunikace k Babišovu 

politickému úspěchu jistě pomáhá. 

 

Za prvotním úspěchem Babišem vedeného hnutí ANO v Parlamentních volbách 2013 stála  

rozsáhlá marketingová kampaň, jíž šéfoval marketér Petr Topinka.140 Ten vysvětluje, že 

úspěšná kampaň musí být permanentní, a k tomu je nutná intenzivní on-line komunikace.141  

 

Marketing v on-line prostoru tehdy řídila, a dosud řídí, klíčová osoba Babišova mediálního 

týmu, Marek Prchal. Pro Babiše tvoří příspěvky na Facebook a Twitter. Proslavil se zejména 

při Babišově vítězství v Parlamentních volbách 2017, kdy rozpačitého Prchala Babiš ve 

volebním štábu před zraky kamer a novinářů za zvolání pozval na pódium, objal a políbil na 

čelo se slovy, že Prchal je „génius sociálních sítí“.  

 

Mediální tým Andreje Babiše zcela jistě klade důraz na autenticitu. V kampani tak zvýrazňuje 

pro Babiše typickou zkomolenou mluvu českým i slovenským jazykem nebo jeho hlášky. 

 
139

 ČEŘOVSKÝ, Jakub. Politický marketing [online]. 01. 05. 2016 [cit. 2020-07-21]. Dostupné z: Politický 

marketing 
140

 VESELOVSKÝ, Martin. Rozhovor s Markem Prchalem: Heslo "Prostě to..." je geniální, tvrdí Babišův 

kreativec. DVTV [online]. 15. 10. 2014 [cit. 2020-07-21]. Dostupné z: DVTV 
141

 NOVOTNÝ, Jan.Přestat hned komunikovat je šílené, zní z ANO. Kampaň vede i po volbách. IDnes.cz 

[online]. 20. 12. 2013 [cit. 2020-07-21]. Dostupné z: iDnes 
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Rovněž se snaží využít každé příležitosti na transformaci nevýhod v přednosti a vytěžit ji na 

maximum. Z arogantního prohlášení vůči novinářům z České televize „Proč bych vám měl 

sdělovat svoje příjmy? Sorry jako“142 tak i díky usilovné práci mediálního týmu Andreje Babiše 

vzniklo dnes už kultovní spojení, jež baví celý národ, tiskne se na trička,143 pro zviditelnění jej 

využívají politici i z jiných stran.144  

 

Je otázkou, do jaké míry se sociálními sítěmi zachází sám Babiš, dle slov mluvčí hnutí ANO 

Lucie Kubovičové totiž neumí psát na počítači.145„Není pravda, že jsem Márův produkt. On 

rozumí tomu Facebookovému světu, tomu já nerozumím,“ uvádí Babiš v reportáži pro TV 

Nova.146 V reportáží také vysvětluje, že týmu Babiš zadává témata, kterých se mají příspěvky 

na sociálních sítích týkat, ale nakonec je na sítě přepisuje a má poslední slovo sám.147 Kdo 

profil spravuje se ukázalo v lednu 2020, kdy kvůli bezpečnostní chybě Facebooku bylo možné 

na profilu Andreje Babiše vidět historii úprav příspěvků, tím pádem i jejich autory. Babišův 

tým okamžitě facebookový profil znepřístupnil, zveřejnění autorů ale nedokázal zabránit. Na 

základě toho je zřejmé, že Andrej Babiš své příspěvky na soc. sítě opravdu nepíše, „kromě 

Prchala na účet přispívá také více než desítka lidí z tiskového odboru hnutí ANO a vlády.“148  

 

Mezi sociálními sítěmi amerického prezidenta Donalda Trumpa a Andreje Babiše lze najít řadu 

dalších podobností. Nejzásadnějším rozdílem ale je profesionalizovanost. Trumpův tým je v 

mnohých případech nucen měnit strategii on-line komunikace, reagovat na nejčerstvější značně 

nahodile působící tweet, zatímco mediální obraz Andreje Babiše má jeho tým pevně pod 

kontrolou. Na Twitteru českého premiéra se tak objevují mile a lidsky zabarvené fotografie se 

zvířaty149 či jak hovoří s obyčejnými lidmi na malých městech, které působí jako vyprávěné 

příběhy. Dle zakladatele agentury Behavio Vojtěcha Prokeše úspěšná kampaň  vytváří svůj 

 
142

 Nesignováno. Andrej Babiš dál mlží o nákupu dluhopisů Agrofertu. Nerozumíte tomu a lžete, útočí na 

novináře. Česká televize: 168 hodin [online]. 30. 01. 2017 [cit. 2020-07-21]. Dostupné z: Česká televize 
143

 Obchod s módou: Nabídka trička s nápisem "Sorry jako." Trikator [online]. [cit. 2020-07-21]. Dostupné z: 

Trikator 
144

 @Milan_Chovanec. In: Twitter [online]. 02. 02. 2017 [cit. 2020-07-04]. Dostupné z: Twitter 
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 Nesignováno. Andrej Babiš neumí psát na počítači, přiznala mluvčí ANO [online]. 18. 08. 2017 [cit. 2020-

07-21]. Dostupné z: Echo24 
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elektorát ve chvílích, kdy voliče zdánlivě nepřesvědčuje,150 a to právě u Babišovy 

personalizované kampaně funguje velmi dobře.  

 

Pro českého premiéra je vzhledem k místnímu publiku stěžejnější platformou Facebook,151 kde 

zveřejňuje většinu svých činností, do 5. 4. 2020 tam také pravidelně sdílel texty nazvané „Čau 

lidi“, v nichž se autor snažil lidsky promlouvat k publiku. Nyní ale nedělní hlášení sdílí ve 

formě videa, protože dle svých slov trávil přepisováním příspěvků celou neděli.152 Ty na 

Twitteru ve formě odkazu na Youtube sdílí také,153 není to ale pravidlem. S Babišem tak na 

setkání s voliči, pracovní cesty, jezdí celý štáb, díky němuž Babiš postupně přechází na 

současnou pro konzumenty internetového obsahu nejstravitelnější formu.  

 

  

 
150
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6 Cíl práce a metodika 

Cílem praktické části této práce je popsat působení mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka na 

sociální síti Twitter a analyzovat, jak mluvčí prezidenta České republiky Miloše Zemana Jiří 

Ovčáček tuto sociální síť využíval v období prezidentských voleb 2018, dále také zdali je profil 

Jiřího Ovčáčka na Twitteru určen pouze k informování o programu prezidenta a k mediálnímu 

pokrytí jeho aktivit, nebo sloužil rovněž jako podpora kampaně za znovuzvolení Miloše 

Zemana.  

 

Dalším cílem práce je hledání odpovědi na předem definované výzkumné otázky: 

 

VO1: Jak mluvčí prezidenta České republiky Miloše Zemana Jiří Ovčáček 

komunikoval skrz Twitter v období prezidentských voleb 2018? 

 

VO2: Byl Jiří Ovčáček na Twitteru aktivnější před volbami či po nich? 

 

VO3: Sloužil profil Jiřího Ovčáčka na Twitteru k informování o programu prezidenta 

nebo k podpoře kampaně za znovuzvolení Miloše Zemana? 

 

VO4: Využívá Jiří Ovčáček technik public relations či spin-doctoringu? 

 

V poslední řadě si tato práce klade za cíl určit, zda na oficiálním twitterovém profilu mluvčího 

prezidenta dochází pouze k prezentování a zprostředkování pouze prezidentových názorů či lze 

nalézt i soukromé názory Jiřího Ovčáčka. 

 

Pro usnadnění sběru dat si práce klade následující hypotézy: 

 

1. Na twitterovém účtu Jiřího Ovčáčka lze nalézt výpady proti osmi ostatním 

prezidentským kandidátům, jmenovitě proti Jiřímu Drahošovi. 

2. Analyzované období zahrnuje oslavy Vánoc a Nového roku, v tyto dny tak lze osobní 

příspěvky očekávat.  

3. Působení Jiří Ovčáčka na Twitteru se neshoduje s hodnotami běžné práce tiskového 

mluvčího.  
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4. U množství příspěvků týkajících se prezidenta Zemana bude problematické určit, zdali 

se voleb explicitně týkají či nikoliv. 

 

Struktura práce se v průběhu výzkumu v rámci bližšího seznamování s tématem měnila,  

vyvíjela a odchýlila od původně zadané struktury v tezi bakalářské práce.  Mezi další odlišnosti 

ve vztahu k původní tezi patří vymezené období, v němž byly příspěvky analyzovány, zkoumat 

měsíc před a po prvním dnu prvního kola voleb se ukázalo jako smysluplnější varianta.  

6.1 Vymezení zkoumaného materiálu 

Příspěvky na twitterovém účtu Jiřího Ovčáčka byly zkoumány v období 12. 12. 2017 - 12. 02. 

2018, jinými slovy měsíc před 1. kolem prezidentských voleb 2018 a měsíc po něm.  

 

Data pro vytvoření této části práce byla získána pomocí vyhledávače na webové stránce Twitter 

a vyhledávacího operátoru „(from:prezidentmluvci) since:2017-12-12 until:2018-02-12” a 

jeho variacemi, které umožnily pracovat s konkrétními klíčovými slovy, příspěvky s odkazy či 

bez odkazu a jinými. Do výsledné podoby v práci byly příspěvky zaznamenány pomocí 

nástroje Výstřižek a skica a následně archivovány. 

 

Analýza se zabývá pouze originálním obsahem zveřejněným Jiřím Ovčáčkem, retweety z ní 

tak jsou vyjmuty.  

6.2 Metodika 

Vybranou metodou pro účely práce je empirická případová studie zaměřená na analýzu 

jednoho případu v jeho celistvosti. Odpovídá na otázky „jak“ a „proč“ a je vhodná pro 

pochopení produkce mediálního obsahu. Tradičně se využívá při výzkumu mediálních 

organizací či profesionálů. Jednopřípadová studie byla vybrána proto, že je „vhodnější v 

případech, kdy chceme ověřit platnost již formulované teorie a analyzujeme (...) unikátní 

případ.“154 
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978-80-7367-683-4. 
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Na počátku byly definovány v podkapitole 6.1 uvedené výzkumné otázky a navrženy tamtéž 

uvedené hypotézy. Rovněž výše popsaný zkoumaný materiál byl vymezen pomocí techniky 

pozorování.  

 

Data jsou vyhodnocována dvěma způsoby, srovnáním dat s předpokládaným vzorem a 

ověřením platnosti stanovených hypotéz. Výsledkem práce by měl být detailní popis fungování 

zkoumaného profilu. 

 

Tweety, jichž mluvčí prezidenta ČR Miloše Zemana Jiří Ovčáček v analyzovaném období 

zveřejnil na twitterovém účtu @PREZIDENTmluvci 358, jsou technikou kvantitativní 

obsahové analýzy rozděleny do tří základních skupin, jimiž jsou tweety s odkazy, informativní 

tweety a soukromé tweety. Po rozdělení jsou příspěvky dále analyzovány a kontextuálně 

vysvětlovány. 

 

Následně je opět z celkového množství příspěvků provedena časová analýza z vybraného 

období na základě otázky, které z tweetů se týkají voleb napřímo a analýza všech příspěvků, 

které Ovčáček přidal ve dnech prezidentské volby 2018, tedy v rámci prvního kola voleb 12. a 

13. ledna 2018 a druhého kola voleb 26. a 27. ledna 2018. „Cílem časové analýzy je zaznamenat 

změny za určité období. (...) Vychází mimo jiné z toho, že některé události musejí předcházet 

jiným.“155 

  

 
155

 Ibid. 
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7 Analýza Twitteru Jiřího Ovčáčka  

Jiří Ovčáček se stal uživatelem Twitteru v únoru 2015, zhruba rok a dva měsíce poté, co se v 

prosinci 2013 stal mluvčím prezidenta České republiky Miloše Zemana.  Po třech měsících 

převzal i funkci ředitele Tiskového odboru po předchůdkyni Haně Burianové.  

 

Hlavní twitterový účet hradního mluvčího je k nalezení pod názvem @PREZIDENTmluvci, 

má k 30. 07. 2020 63,6 tisíc sledujících.156  

 

 
 

Obr. 1: Screenshot autora, Twitter. [cit. 2020-07-15]. 

 

Působení Jiřího Ovčáčka na Twitteru je problematické zejména proto, že panují nejasnosti 

ohledně funkce jeho účtu. Není jasné, zdali Ovčáček na oficiálním účtu mluvčího prezidenta 

České republiky pouze předkládá prezidentovy názory a oficiální vyjádření či účet využívá i 

jako soukromá osoba.  

 

Reakce na Ovčáčkovy tweety jsou ve většině případů nesouhlasné. Většinu takových 

komentářů lze označit za humor či trolling.157 To lze ilustrovat na případu, kdy Jiří Ovčáček 

sdílel anketu, podle pozadí a fontu zřejmě z webu Parlamentnilisty.cz, pomocí níž chválí sám 

sebe za práci pro prezidenta Zemana. Jeden z uživatelů pod Ovčákovu anketu přispěl anketou 

 
156

 @prezidentmluvci In: Twitter [online]. [cit. 2020-07-04]. Dostupné z: Twitter 
157
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příspěvky za účelem vyprovokování emotivní reakce od autora komentovaného příspěvku či dalších uživatelů či 

kupříkladu zahlcení určitého internetového prostoru nepřeberným množstvím příspěvků.  
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vlastní. Ta za prvé vyjadřuje, co si čtenáři Ovčáčkova Twitteru o hradním mluvčím myslí. Za 

druhé ukazuje, jakou váhu lze přikládat internetovým anketám. 

 

 

 

Obr. 2: Screenshot autora, Twitter, 03. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

   

 

Obr 3. Screenshot autora, Twitter, 03. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

Ovčáček na sobě ale negativitu z komentářů pod jeho příspěvky nedává znát. Naopak 

pravděpodobně kontroverzních a skandálních tweetů cíleně využívá k tomu, aby se obsah jeho 

profilu dále šířil, až už mezi příznivci či odpůrci Miloše Zemana.  

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/948581769846116352
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/948581769846116352
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Pod mnohými Ovčáčkovými příspěvky se také objevují komentáře z falešných profilů, které 

se snaží vzhledem Ovčáčkův profil co nejvěrněji napodobit, příspěvky na falešném profilu jsou 

obsahem pravému Ovčáčkovy blízké, ve většině případů však překračují hranici sdílnosti, 

kterou by Jiří Ovčáček pravděpodobně nepřekročil. Jde např. o twitterový účet 

@PREZIDENTmlovci, v jehož názvu je ve slově mluvčí písmeno „u“ nahrazeno písmenem 

„o“. Nepozorný čtenář si tak vůbec nemusí všimnout, že jde o falešný profil. Tvorba falešných 

profilů je ale na sociálních sítích typu Twitter poměrně častá, jak je doloženo v kapitole 7.1.  

 

 

 

Obr. 4: Screenshot autora, Twitter, 09. 02. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

7.1 Twitterová komunikace Jiřího Ovčáčka 

V některých případech na Twitteru sdílí oficiální tiskové zprávy i s odkazy na oficiální 

webovou stránku www.hrad.cz, které jsou napsané oficiálním jazykem.  

 

 

 

Obr. 5: Screenshot autora, Twitter, 13. 07. 2020, [cit. 31. 07. 2020]. 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmlovci/status/961988710731599872
http://www.hrad.cz/
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/1282643456561643521
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V jiných případech se lze domnívat, že jde spíše o Ovčáčkův vlastní názor. Ten je zpravidla 

napsaný obecnou, hovorovou češtinou. Rozdíl mezi dvěma různými jazyky, jež Ovčáček 

využívá, je patrný. 

 

 

 

Obr. 6: Screenshot autora, Twitter, 19. 07. 2020, [cit. 2020-07-15]. 

 

Ovčáčkův komunikační styl na Twitteru se dá v některých ohledech přirovnat ke stylu 

amerického prezidenta Donalda Trumpa. V obou případech se autoři příspěvků snaží 

medializovat pomocí skandalizace, tedy přemrštěným vyjádřením docílit co možná nejvyššího 

počtu sdílení samotného příspěvku či dokonce vyvolání reakcí na něj i v médiích mimo Twitter.  

 

 

 

Obr. 7: Screenshot autora, Twitter, 14. 07. 2020, [cit. 2020-07-15]. 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/1284789540893470726
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/1283102080794791939
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7.1.1 @CUTIzpravy 

Jiří Ovčáček ovšem přispívá kromě účtu @PREZIDENTmluvci i na profil @CUTIzpravy, na 

němž dle vlastního popisku zveřejňuje „politicky nekorektní reakce na dění v České republice 

a ve světě”.158 Nikde není uvedeno, že se jedná o profil Jiřího Ovčáčka, jeho tvář je nicméně 

zobrazena na profilové fotografii profilu a na oficiálním profilu @PREZIDENTmluvci vznik 

profilu 2. 1. 2017 @CUTIzpravy oznámil. 

 

 

 

Obr. 8: Screenshot autora, Twitter, 02. 01. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

  

ČÚTI, tedy Český úřad pro tisk a informace, byl za období komunistického totalitního režimu 

cenzurní orgán, jehož pracovní náplní byla od počátku normalizace do počátku 80. let kontrola 

médií. Orgán formálně fungoval až do roku 1988, řada jeho kompetencí byla ale na počátku 

80. let přesunuta na nově vzniklý Federální úřad pro tisk a informace (FÚTI), pod nějž spadaly 

i činnosti Slovenského úřadu pro tisk a informace (SÚTI).  

 

Činností obnoveného ČÚTI měl Jiří Ovčáček bezpochyby na mysli tehdejší vznik Centra proti 

terorismu a hybridním hrozbám (CTHH), které si za cíl kladlo bojovat proti dezinformacím. 

Vznik CTHH doprovázel takřka okamžitý vznik falešných parodických profilů na Facebooku, 

jak samo CTHH na Twitteru potvrdilo.  

 

 
158

  @CUTIzpravy In: Twitter [online]. [cit. 2020-07-04]. Dostupné z: Twitter 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/815858817829310464
https://twitter.com/CUTIzpravy
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Obr. 9: Screenshot autora, Twitter, 02. 01. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

Ovčáček zřejmě netušil, že účty jsou falešné, nebo jejich vzniku záměrně využil. Na 

twitterovém účtu @CUTIzpravy Ovčáček ve stejný den, kdy oznámil vznik účtu 

@CUTIzpravy a CTHH oznámilo existenci falešných účtů, sdílel výstřižek příspěvku právě 

jednoho z falešných facebookových účtů s komentářem: „Další důkaz, že ČÚTI propojuje 

ministerstvo vnitra s politickými neziskovkami.“ 

 

 

 

Obr. 10: Screenshot autora, Twitter, 02. 01. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

7.2 Základní kvantifikace sledovaného období 

V období mezi 12. prosincem 2017 a 12. únorem 2018, tedy měsíc před a po prvním dnu 

prvního kola prezidentských voleb ČR 2018, mluvčí prezidenta ČR Miloše Zemana Jiří 

https://twitter.com/CTHH_MV/status/815977605497323520
https://twitter.com/CUTIzpravy/status/815973913209479172
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Ovčáček zveřejnil na twitterovém účtu @PREZIDENTmluvci 358 tweetů. V průměru tak 

vyprodukoval 39,7 tweetu za týden a 5,6 tweetu za den.   

 

Nejvíce příspěvků v jednom dni Ovčáček sdílel 20. 12. 2017, kdy na svůj profil přidal 18 

tweetů. Ve třech analyzovaných dnech naopak Ovčáček nepřidal příspěvek ani jeden, a to 16. 

12. 2017, 25. 12. 2017, a 10. 2. 2017.  

 

Pouze 59 tweetů z celkového počtu neobsahovalo žádný odkaz či médium (fotografii/video) a 

bylo v textové podobě. U zbylého počtu 299 příspěvků byly u příspěvku nejčastěji přiloženy 

fotografie prezidenta Miloše Zemana, odkazy na oficiální tiskové zprávy či mediální obsah, 

který Ovčáček sdílí, ve většině případů s vlastním doprovodným komentářem. Tato 

problematika je podrobněji rozepsána v podkapitole 7.3. 

 

Za 1. analyzovaný měsíc, tedy mezi 12. prosincem 2017 a 12. lednem, Jiří Ovčáček zveřejnil 

198 příspěvků, v 2. analyzovaném měsíci, tedy mezi 13. lednem a 12. únorem. zveřejnil 160 

příspěvků.  

 

V jednom kalendářním týdnu byl Ovčáček nejaktivnější od pondělí 8. ledna  2017 do neděle 

14. ledna 2017, tedy v týdnu, který vrcholil prvním kolem prezidentských voleb, kdy na Twitter 

přispěl 52 příspěvky. Naopak nejméně příspíval v týdnu od pondělí 1. ledna 2017 do neděle 7. 

ledna 2017, kdy zveřejnil 30 příspěvků, tuto skutečnost ale lze přičíst klidnějšímu období po 

Novém roce.  

 

Z analýzy počtů příspěvků v konkrétni dny v týdnu je patrné, že Ovčáček na Twitter píše 

nejčastěji v úterý a ve čtvrtek, kdy ve zkoumaném období zveřejnil 66, respektive 64 příspěvků. 

Zbytek pracovních dnů ale nezaostává, počet středečních (59) a pátečních (58) příspěvků není 

výše zmíněným velmi vzdálený. Aktivita na Ovčáčkově Twitteru očekávaně klesá o dnech 

pracovního klidu, za zkoumané soboty se na profilu objevilo 32 nových tweetů, za neděle 28. 

13 sobotních tweetů navíc připadá na volební soboty 13. a 27. ledna. 

7.3 Analýza obsahu vybraných příspěvků z daného období 

Obsah příspěvků na twitterovém účtu mluvčího Jiřího Ovčáčka se pohybuje ve třech 

základních rovinách, každá z nich zaujímá zhruba třetinu příspěvků z analyzovaného profilu. 



50 

 

První kategorií jsou příspěvky informativní, které se zabývají náplní práce prezidenta Miloše 

Zemana. Druhou kategorií jsou tweety soukromé, v nichž Ovčáček vyjadřuje svůj názor, 

interpretuje skutečnost či sdílí ryze osobní věci. Poslední základní kategorií jsou tweety, v 

nichž je zkopírován titulek sdíleného článku. Zároveň je u tweetů tohoto typu připojen odkaz, 

který příjemce nasměřuje mimo virtuální prostor Twitteru.   

7.3.1 Informativní tweety 

Mezi informativní jsou zařazeny takové tweety, které se zabývají agendou prezidenta Miloše 

Zemana, jeho služebními cestami, oficiálními tiskovými konferencemi, gratulacemi ke zvolení, 

odkazy na pořad Týden s prezidentem atp. Z celkového počtu 358 do této kategorie patří 119 

tweetů, tedy 33,24 %.   

 

Typickým příkladem tweetů této kategorie mohou být tweety čistě informativní, kterých 

Ovčáček zveřejnil 48. V nich oznamuje datum a místo tiskových konferencí, přijetí demise 

prezidentem nebo informuje o setkáních s ministry, novoročním obědě s Andrejem Babišem, 

prosincové cestu do Bratislavy, atp. 

 

 

 

 

Obr. 11: Screenshot autora, Twitter, 13. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/952181482956775425
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Obr. 12: Screenshot autora, Twitter, 24. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 13: Screenshot autora, Twitter, 04. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 14: Screenshot autora, Twitter, 02. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/956131419889299456
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/948934448258658304
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/948175265947160582
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Obr. 15: Screenshot autora, Twitter, 12. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

Odkaz na pořad Týden s prezidentem se objevil 15krát. Týden s prezidentem byl 

každotýdenní televizní pořad na TV Barrandov. v němž pravidelně vystupoval prezident 

Zeman v rozhovorech s majitelem společnosti Empresa Media a. s, do níž TV Barrandov 

patří, Jaromírem Soukupem. Pořad svoji působnost po třech letech ukončil v lednu 2020, kdy 

Ovčáček oznámil, že „pořad Týden s prezidentem na TV Barrandov již vyčerpal svůj 

potenciál a nemůže tedy přinést nové impulsy.“159 

 

  

 
159

 OVČÁČEK, Jiří. Tiskový mluvčí prezidenta republiky zaslal dopis Jaromíru Soukupovi. Hrad.cz [online]. 

15. 01. 2020 [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: Hrad.cz 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/940515701474955264
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/tiskovy-mluvci-prezidenta-republiky-zaslal-dopis-jaromiru-soukupovi-15245
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Obr. 16 Screenshot autora, Twitter, 21. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

Ovčáček se snaží na Twitter příspivat a udržovat svůj účet aktivní i ve dnech, kdy se pro 

prezidenta neodehraje nic zásadního. Za tím zřejmě stojí snaha o udržení pravidelných čtenářů 

profilu. V takových případech, jichž za analyzované období bylo 20, Ovčáček sdílel ilustrační 

fotografii Miloše Zemana, k níž buď nepřipojil komentář žádný nebo připsal „Prezident 

republiky“, výjimečně i delší text.  

 

Fotografie sdílené na Ovčáčkově profilu nejsou vždy aktuální. Mohlo by se zdát, že se jimi 

Ovčáček snaží odvést pozornost od fotografií Miloše Zemana, které se šíří po internetu a bývají 

terčem posměšků, např. z fotbalového zápasu mezi fotbalovým klubem SK Slavia Praha a 

italským Interem Milán.160 

 
160

 REŽŇÁKOVÁ, Lada. Zeman po čase na veřejnosti. Z lóže sledoval porážku Slavie v Lize mistrů. IDnes.cz 

[online]. 29. 11. 2019 [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: iDnes.cz 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/943784952063315969
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/milos-zeman-zapas-eden-slavie-inter-slavila-zapas-praha-3-1.A191128_092704_domaci_lre
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Obr. 17: Screenshot autora, Twitter, 28. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 18: Screenshot autora, Twitter, 26. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 19: Screenshot autora, Twitter, 28. 01. 2020, [cit. 2020-07-15]. 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/957560779804430336/photo/1
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/945686870377287680
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/957517895415877632/photo/1
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Obr. 20: Screenshot autora, Twitter, 29. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

Ve 28 tweetech Ovčáček sdílel gratulace nejrůznějších světových státníků k Zemanovu 

znovuzvolení. Prezidenta Zemana tak prezentuje jako významného mezinárodního státníka, 

přestože mu tuto roli tak jednoznačně přisoudit není možné. Dle webu Reflex.cz současný 

prezident na zahraniční cesty jezdí méně často než jeho dva předchůdci.161 

 

 

 

Obr. 21: Screenshot autora, Twitter, 27. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 22: Screenshot autora, Twitter, 08. 02. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 
161

 ŠTEFEK, Jiří. Zemanovy výlety do zahraničí jsou jen zbytečným plýtváním státních peněz. Navíc mnohdy 

končí nemalou ostudou. Reflex.cz [online]. 13. 04. 2019 [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: Reflex.cz 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/946748379442372609
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/957283911981305858
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/961523107159736320
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/94491/zemanovy-vylety-do-zahranici-jsou-jen-zbytecnym-plytvanim-statnich-penez-navic-mnohdy-konci-nemalou-ostudou.html
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Dalších 8 příspěvků je zařazených v kategorii informativní, poněvadž zřejmě jde o hlavní 

funkci příspěvku, avšak je o nich možné polemizovat. Ovčáček v těchto příspěvcích sice 

primárně informuje, zároveň ale do mediálního prostoru vnáší vlastní interpretace skutečnosti.  

 

Jako příklad lze uvést tweet z 15. prosince 2017, kdy Ovčáček uvádí: „Přečtěte si, jak jsme 

Pirátům vysvětlili bezpečnostní opatření na hradě.“ Jazyk, jenž Ovčáček využívá, ilustruje, jak 

Ovčáček Českou pirátskou stranu vnímá. V jiném příspěvku Ovčáček sice informuje o 

vystoupení prezidenta Zemana v pořadu Týden s prezidentem, zároveň ale připojuje dodatek, 

že „prezident rozptýlí dojemné obavy novinářů o jeho zdraví“. Zdánlivě nevinným slovem 

„dojemné“ Ovčáček v souladu s názory prezidenta Zemana opět provádí výpad vůči 

novinářům. 

 

 

 

Obr. 23: Screenshot autora, Twitter, 15. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 24: Screenshot autora, Twitter, 18. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

  

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/941579542384300032
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/954029963052834816
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Shrnutí 

 

Z celkového počtu tří set padesáti osmi tweetů do této kategorie patří sto devatenáct tweetů, 

tedy 33,24 %.   

 

Do kategorie informativních tweetů patří čtyřicet osm čistě informativních tweetů, patnáct 

odkazů na pořad Týden s prezidentem, dvacet fotografií prezidenta Zemana, dvacet osm 

gratulací ke znovuzvolení a osm příspěvků, které sice informují o agendě Miloše Zemana, 

zároveň ale přesahují běžný rámec práce tiskového mluvčího.  

 

Mezi čistě informativní tweety byly zařazeny ty, které informují o agendě Miloše Zemana a 

jeho programu. Do třech dalších subkategorií byly rozděleny tweety týkající se pořadu Týden 

s prezidentem, gratulací ke zvolení a příspěvky s ilustrační fotografií Miloše Zemana. 

 

Do poslední subkategorie byly zařazeny tweety s hlavní funkcí informační, v nichž přesto zazní 

autorova interpretace skutečnosti či vlastní názor. Na těchto tweetech lze ilustrovat způsoby, 

jakými Ovčáček twitterový účet @PREZIDENTmluvci využívá k osobním potřebám. 

7.3.2 Soukromé tweety 

Mezi soukromé příspěvky na Twitteru Jiřího Ovčáčka jsou kategorizovány ty, které se týkají 

osobních záležitostí Jiřího Ovčáčka a s prezidentem Milošem Zemanem nesouvisí. Do této 

kategorie patří 120 z analyzovaných příspěvků, tedy 33,52 %.   

 

Mezi Ovčáčkovy soukromé tweety je zařazeno 60 příspěvků týkajících se Jiřího Drahoše i 

příspěvky, které popisují prezidentské volby z osobního pohledu osoby Jiřího Ovčáčka. Ty jsou 

popsány v podkapitolách 8.1 a 8.2.  

 

Na Ovčáčkově Twitteru lze nalézt řadu příspěvků, které se týkají politického dění v České 

republice, ale netýkají se přímo osoby Miloše Zemana. Osobních příspěvků zabývajících se 

politikou Ovčáček v analyzovaném období přidal 22.  
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Obr. 25: Screenshot autora, Twitter, 05. 02. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

  

V dalších 24 případech ale Ovčáček sdílí tematicky zcela osobní příspěvky. Patří mezi ně tweet 

o návštěvě Národního divadla, úklidu vlastní kanceláře či fotografie z dovolené. 

 

 

 

Obr. 26: Screenshot autora, Twitter, 28. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 27: Screenshot autora, Twitter, 29. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/960459248697335809
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/946439722829844480
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/957974573982547968
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K příspěvku o úklidu kanceláře je přiložena fotografie, na níž Ovčáček předkládá „osobnosti, 

kterých si váží“. Je zvláštní, že součástí Ovčáčkem sdílené výstavy v hradní kanceláři jsou i 

fotografie manželů Havlových, k nimž má Zeman kontroverzní vztah. Bývalého prezidenta 

Havla např. označil za „našeho nejpřeceňovanějšího politika“.162  

 

 

 

Obr. 28: Screenshot autora, Twitter, 18. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

V pěti případech Ovčáček i sdílel i citace Václava Havla, např. v kontextu toho, že Václav 

Havel by, implicitně narozdíl od Jiřího Drahoše, „debatovat neváhal“. To je problematické, 

jak v komentářích pod Ovčáčkovým příspěvkem trefně poznamenal komentátor Seznam Zpráv 

Jindřich Šídlo: „VH je 6 let po smrti, takže se jaksi nemůže bránit zneužití svého jména a 

podoby v kampani jednoho kandidáta.“     

 

 
162

 BUCHERT, Viliam. Zeman: Havla jsem obdivoval jako disidenta, prezident byl ale špatný. Byl to náš 

nejpřeceňovanější politik. Reflex [online]. 18. 11. 2017 [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: Reflex.cz 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/942674268583792640
https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/98509/zeman-havla-jsem-obdivoval-jako-disidenta-prezident-byl-ale-spatny-byl-to-nas-nejprecenovanejsi-politik.html
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Obr. 29: Screenshot autora, Twitter, 19. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 30: Screenshot autora, Twitter, 18. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

 

Obr. 31: Screenshot autora, Twitter, 19. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

  

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/954401562411126786
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/942665369180925952
https://twitter.com/jindrichsidlo/status/954419525449146370
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Mezi 2. 2. 2018 a 6. 2. 2018 Ovčáček sdílel příspěvky z „cest po krásné vlasti”. Jde o poměrně 

neatraktivní, kompozičně zvláštní fotografie, které čtenáři twitterového účtu mluvčího 

prezidenta republiky nenabízí nic. Ovčáček z pozice mluvčího prezidenta republiky ČR sdílí 

příspěvky s patriotistickým, vlasteneckým popiskem. 

 

 

 

 

Obr. 32: Screenshot autora, Twitter, 04. 02. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 33: Screenshot autora, Twitter, 06. 02. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

Ovčáček rovněž sdílel výstřižky útočných komentářů a osobních reakcí, které se mu v 

elektronické podobě dostaly. Ovčáček bez jakéhokoliv důkazu zprávy označuje za 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/960245311187898368
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/960910931910905856


62 

 

organizovanou kampaň podporovatelů Jiřího Drahoše. Označování nesouhlasných názorů za 

kampaň je rysem společným pro Jiřího Ovčáčka i Andreje Babiše. Babišův Twitter je ale 

mnohem více kontrolovaný než ten Ovčáčkův, proto tam taková slova zpravidla nezazní.  

 

 

 

Obr. 34: Screenshot autora, Twitter, 16. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 35: Screenshot autora, Twitter, 19. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/953234410853355520
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/953234410853355520
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Dne 4. února Ovčáček sdílel bez uvedení kontextu komentář „z debaty na lidovky.cz“, kterým 

se pokouší charakterizovat české mediální a kulturní elity. Komentáře z debat na mediálních 

serverech lze jen stěží označit za zdroje hodné mluvčího prezidenta ČR.  

 

 

 

Obr. 36: Screenshot autora, Twitter, 04. 02. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

V několika případech měl Ovčáček výtky k novinářům, ať už šlo o výše zmíněné články z 

médií vlastněných Zdeňkem Bakalou. Jindy připomněl minulost České televize z dob 

komunistického totalitního režimu, sdílel odkaz na článek z webu Parlamentní listy „Jaroslav 

Plesl pro PL: Zeman vyhraje, je zbytečné proti němu vyhazovat peníze. Profesor Putna se 

fašizuje. ČT je TV TOP 09. Opakem Putina je v Rusku chaos“ či jen vytýkal „některým 

novinářům aktivismus“.  

 

    

 

Obr. 37: Screenshot autora, Twitter, 20. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/960080132764467200
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/943534418643349504
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Obr. 38: Screenshot autora, Twitter, 21. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 39: Screenshot autora, Twitter, 06. 02. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

9. ledna 2018 Ovčáček v příspěvku uvedl: „Syndikát novinářů neví, jaký mám účet na Twitteru! 

Medvědí služba Bakalovu vydavatelství, které šíří dezinformace a vede volební kampaň.“ 

Poznámka o nevědomosti Syndikátu novinářů zřejmě poukazuje na fakt, že v původním 

příspěvku twitterového účtu @czpress je v označení názvu Ovčáčkova profilu slovo prezident 

uvedeno malými písmeny, přestože jej Ovčáček píše písmeny velkými.  

 

Debatování o chybě Syndikátu je ale zbytečné, za prvé, funkce mentions na sociální síti Twitter 

kapitalizaci písmen nerozlišuje. Za druhé, Ovčáček hovořením o bezvýznamné kapitalizaci v 

názvu účtu odvádí pozornost od závažného obvinění Syndikátu, že Ovčáček svými činy 

„omezuje svobodu získavát a šířít informace“. Tato problematika je blíže rozvedena v kapitole 

8. 

 

  

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/943749029397172224
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/960972514536120325
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Obr. 40: Screenshot autora, Twitter, 09. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

3krát Ovčáček sdílel tzv. „mem”. Jeden z nich se týká volby prezidenta, Ovčáček pomocí něj 

ilustroval, koho hodlá volit. Druhý je krajně nepochopitelný, zřejmě má ale popisovat válku 

médií s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. 

 

 

 

 

Obr. 41: Screenshot autora, Twitter, 13. 07. 2020, [cit. 2020-07-15]. 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/950790432434393089
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/950015868540465152
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Obr. 42: Screenshot autora, Twitter, 10. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

Třetí a poslední mem se týkal Izraele a Islámského státu. Tématu se Ovčáček věnoval ve více 

příspěvcích, 6. 12. 2017 prezident USA Donald Trump uznal Jeruzalém jako hlavní město 

Izraele, o 15 dní později Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci, která toto rozhodnutí 

odsoudila. Téma tak bylo velice aktuální.163 

 

 

 

Obr. 43: Screenshot autora, Twitter, 13. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

 
163

 Nesignováno. Trump uznal Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Dal pokyn k přesunu ambasády. Česká 

televize [online]. 6. 12. 2017 [cit. 2020-07-29]. Dostupné z: Česká televize 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/951158959473389569
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/941030997444972545
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2324737-blazniva-provokace-neschopnost-usa-muslimske-zeme-rozlitilo-trumpovo-ocekavane-uznani
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Obr. 44: Screenshot autora, Twitter, 21. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 45: Screenshot autora, Twitter, 21. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

Rozpor mezi informativními příspěvky, jaké jsou pro mluvčího běžné a těmi osobními, lze 

ilustrovat na příkladu Vánočního poselství Miloše Zemana. Přestože sdílí odkaz na přepis 

projevu na webu hrad.cz i fotografii Miloše Zemana, k těmto informativním tweetům doplní 

ryze osobní zprávu „U dnešního natáčení Vánočního poselství prezidenta republiky Miloše 

Zemana v Lánech jsem samozřejmě nemohl chybět!“  

 

 

 

Obr. 46: Screenshot autora, Twitter, 26. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/943973724910505985
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/943954693742583808
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/945646688609415168
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Obr. 47: Screenshot autora, Twitter, 26. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

Jiným příkladem takového rozporu může být vánoční koncert dne 23. prosince 2017, kdy 

Ovčáček sice sdílel oficiálně laděný příspěvek o návštěvě prezidenta, vzápětí ale přidal 

soukromě laděný příspěvek, v němž hovoří v první osobě.  

 

 

 

Obr. 48: Screenshot autora, Twitter, 23. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/945686455602614273
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/944614671574814720


69 

 

 

 

Obr. 49: Screenshot autora, Twitter, 23. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

Shrnutí 

 

Do této kategorie patří 120 z analyzovaných příspěvků, tedy 33,52 %.   

 

Do kategorie soukromých tweetů Jiřího Ovčáčka je zařazeno 60 tweetů týkajících se 

prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše, které jsou analyzovány v podkapitole 8.1. Celkem 

22 příspěvků se zabývalo českou politickou sférou, netýkalo se ale osoby Miloše Zemana. Dále 

Ovčáček zveřejnil 24 ryze soukromých příspěvků, mezi něž patří např. přání šťastného nového 

roku, tweet o návštěvě Národního divadla, úklidu vlastní kanceláře či fotografie z dovolené. 

Zbylé tweety v této kategorii obsahovaly Ovčáčkovy výtky k novinářům či se jednalo o memy. 

 

Na analyzovaných tweetech kategorie soukromých tweetů lze ilustrovat, že ve třetině, 

konkrétně v 33,52 % případů Ovčáček do příspěvků zahrnul vlastní názor, interpretoval 

skutečnost ve prospěch prezidenta Zemana či se zabýval osobními záležitostmi.  

 

Rozpor mezi informativními a soukromými příspěvky mluvčího Ovčáčka byl ilustrován na 

příkladu fotografií z událostí, na nichž je přítomen mluvčí Ovčáček i prezident Zeman. 

Ovčáček v takových případech zpravidla zveřejnil oficiální příspěvek zabývající se přítomností 

Miloše Zemana na daném místě, vzápětí ale zveřejnil tweet zabývající se stejnou událostí, ale 

z osobního pohledu. 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/944631461583388672
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7.3.3 Analýza odkazů 

Celkem 119 tweetů, tedy 33,24 % z analyzovaných tweetů s odkazem, ukazuje, že 

nejsdílenějším médiem na Ovčáčkově Twitteru, kromě oficiální webové stránky prezidenta ČR 

www.hrad.cz, na níž odkazovalo 31,9 % tweetů, jsou kontroverzní Parlamentní listy, které 

např. politolog Masarykovy univerzity Miloš Gregor označil jako „přechod mezi seriózními 

médii a šedou zónou prokremelské manipulace“.164 Na Parlamentní listy připadá 25,2 % 

sdílených odkazů.  

 

Žádnému dalšímu webu na sledovaném účtu nebyl zdaleka věnován takový prostor, třetí a 

čtvrté místo v pořadí zaujmuly weby IDnes.cz a IRozhlas.cz s 10,9 %, respektive 6,7 % z 

hodnocených tweetů. Za zmínku stojí i weby Novinky.cz a Blesk.cz, ty byly sdíleny v 5,9 a  

5 % případů. 3krát byl sdílen web Lidovky.cz. Zbytek webů byl sdílen méně než 3krát za 

hodnocené období.  

 

 

 

Graf 1: Analýza odkazů na twitterovém účtu @PREZIDENTmluvci 

 

Z Parlamentních listů Jiří Ovčáček sdílel několik článků, na nichž lze doložit, že Ovčáček na 

svém profilu na Twitteru využívá techniky spin-doctoringu. Dne 30. ledna například sdílel text 

s titulkem „Žádné rozdělené Česko! 54 procent lidí je spokojeno, že vyhrál Zeman. Vadí to jen 

37 procentům“, který Ovčáček na Twitter zkopíroval. Zde se Ovčáček snaží reagovat na 

negativní zprávy interpretací skutečnosti, že Česká republika není rozdělená, protože 37 % lidí 

 
164

KUNDRA, Ondřej. Jak fungují Parlamentní listy. Respekt: speciál Dezinformace [online]. 19. 3. 2017 [cit. 

2020-07-29]. Dostupné z: Respekt.cz 

https://www.respekt.cz/special/2017/dezinformace/most-na-druhy-breh
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není spokojeno s výsledkem voleb. To je poměrně zavádějící, 37 % nespokojených lidí 

s výsledkem voleb rozhodně nevypovídá o pospolité společnosti.      

 

 

 

Obr. 50: Screenshot autora, Twitter, 30. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

V některých soukromých tweetech Ovčáček využívá manipulačních technik jako vyvolávání 

strachu, kdy sdílel článek o útocích migrantů v německé Chotěbuzi. S osobou Miloše Zemana 

článek nesouvisí, pravděpodobně ale souzní s jeho názory.  

 

 

 

Obr. 51: Screenshot autora, Twitter, 04. 02. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

3krát Ovčáček sdílel odkaz na článek v anglickém jazyce, ze zahraničního média, speficky 

weby israelnationalnews.com, express.co.uk a breitbart.com. Ve všech třech případech šlo o 

články, jež citovaly prezidenta Zemana.  

 

  

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/958238940145872896
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/960219706836897794
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Obr. 52: Screenshot autora, Twitter, 08. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 53: Screenshot autora, Twitter, 20. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 54: Screenshot autora, Twitter, 07. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

Shrnutí 

 

Z analýzy odkazů na twitterovém účtu Jiřího Ovčáčka vyplývá, že nejsdílenějším médiem je 

mimo oficiální hradní stránku web Parlamentnilisty.cz, který zaobírá 25, 2 % všech sdílených 

odkazů. Na jednu stranu není divu, server prezidenta Zemana dlouhodobě podporuje a lze tak 

očekávat, že prezidentův mluvčí takový web bude sdílet.165  

 

 
165

KUNDRA, Ondřej. Jak fungují Parlamentní listy. Respekt: speciál Dezinformace [online]. 19. 3. 2017 [cit. 

2020-07-29]. Dostupné z: https://www.respekt.cz/special/2017/dezinformace/most-na-druhy-breh  

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/950299005535358976
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/943381091083325440
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/950050700440100865
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Na stranu druhou, Parlamentní listy jsou pro porušování principů seriózní žurnalistiky 

kritizovány ze strany mediálních expertů i politiků. Analýza politologů Masarykovy univerzity 

ukázala, že web využívá manipulačních technik jako nálepkování či vyvolávání strachu.166 

Podobných technik využívá sám Ovčáček. 

7.3.4 Analýza interakcí 

Kategorií, která do výsledné analýzy zahrnuta nebyla, jsou tzv. replies.  

 

Ovčáček přílíš často replies nevyužívá. Za analyzované období reagoval na tweety jiného 

uživatele 28krát. Do debat se většinou pouštěl pouze v kontextu určitých témat, zpravidla 

takových, kterými sám na Twitter přispěl. To lze ilustrovat na tom, že Ovčáček na Twitter 

přispěl reakcí pouze v 15 analyzovaných dnech z 64, tedy ve 23,44 % dnů.  

 

V 15, tedy 53,57 % případů, reagoval na komentáře uvedené pod vlastním tweetem, které byly 

ve většině případů směrem k Ovčáčkovi negativní.  

 

4krát tak reagoval na komentáře uvedené pod výše uvedeným Ovčáčkovým tweetem 

zabývajícím se analýzou Centra pro mediální studia objektivity České televize. V reakcích 

obhajoval rozhodnutí sdílet odkaz na web Parlamentní listy, právě proto, že jde o analýzu z 

„FSV UK“.   

 

 

 
166

 REGOR, Miloš; VEJVODOVÁ, Petra. Analýza manipulativních technik na vybraných českých serverech 

[online]. 2017-06-13 [cit. 2020-07-24] 
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Obr. 55: Screenshot autora, Twitter, 18. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

Ovčáček ve tweetech tohoto typu využívá uvolněnější jazyk. Zároveň se v odpovědích chová 

výbojněji než v předem připravených tweetech. To lze opět ilustrovat na případu analýzy 

objektivity České televize. V jiné odpovědi Ovčáček uvádí: „Jen se bavím totální mediální 

negramotností zdejšího osazenstva.“ Tweet, na nějž Ovčáček reagoval, na sociální síti Twitter 

již není dostupný.  

 

 

 

 

Obr. 57: Screenshot autora, Twitter, 18. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

Ve dvou případech naopak Ovčáček poděkoval za pochvalné komentáře. 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/942826724240355328
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/942828992171610112
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Obr. 58: Screenshot autora, Twitter, 02. 02. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

V jiných případech Ovčáček reaguje na tweety jiných uživatelů mimo vlastní profil. Takto 

reagoval celkem v 9 případech, např. na příspěvky z profilů Miroslava Kalouska či 

prezidentských kandidátů Jiřího Drahoše a Michala Horáčka. 

 

 

 

Obr. 59: Screenshot autora, Twitter, 14. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 60: Screenshot autora, Twitter, 10. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/959425104676556800
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/952561262583603200
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/951035998288400385
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Při příležitosti mediální debaty o podlomeném zdraví prezidenta Zemana Ovčáček reagoval na 

zmínku, jíž vykonal novinář Jaroslav Kmenta. Ovčáček s Kmentou si vyměnili poměrně ostré 

názory. Kmenta Ovčáčka kritizoval zejména pro  „neschopnost vykomunikovat závažné téma.“ 

 

 

Obr. 61: Screenshot autora, Twitter, 06. 02. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

Shrnutí 

  

Ovčáček na Twitteru reaguje jen ve výjimečných případech. Za analyzované období k tomu 

došlo 28krát, v 15 dnech ze 64 analyzovaných. Ovčáček zpravidla reaguje na negativní 

komentáře. K tomu využívá urážek a posměšků. Jde tak o typické využítí technik spin-

doctoringu - Ovčáček reaguje na negativní změny v mediálním prostoru a snaží se je pomocí 

interpretací skutečnosti manipulovat směrem, který by vyhovoval jemu i prezidentovi 

Zemanovi.  

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/960940626199109635
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Jen ve dvou případech Ovčáček reagoval v pozitivním smyslu, děkovným příspěvkem za 

souhlasný názor. Tři z Ovčáčkových replies reagují na již nedostupný tweet, nelze tak u nich 

určit, o jaký typ reakce se jednalo.  
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8 Prezidentské volby 2018 na Twitteru Jiřího Ovčáčka 

V této části práce jsou analyzovány příspěvky, v nichž se Jiří Ovčáček konkrétně věnuje 

tématům spojeným s volbami nad rámec běžného vykonávání práce tiskového mluvčího, kdy 

svým příspěvkem aktivně vstupuje do veřejného dění. Příspěvky, v nichž Ovčáček například 

sdílí odkaz na rozhovor s prezidentem Zemanem, který se v konečném důsledku voleb týká, 

ale Ovčáček v něm hraje pouze roli prostředníka, byly z časové analýzy vyjmuty. 

 

Samotným prezidentským volbám 2018 se věnovalo 130 tweetů z celkového počtu 358, tedy 

36,31 %. Za analyzované období tak Ovčáček zveřejnil v prosinci 12, v lednu 105 a v únoru 

13 příspěvků. Přestože je zřejmé, že leden je jediným úplným z analyzovaných kalendářních 

měsíců, na základě průměrného počtu volebních tweetů za den, v prosinci 0,6 příspěvku, v 

lednu 3,38 příspěvku a v únoru 1,08 příspěvku, lze konstatovat, že v lednu byl Ovčáček na 

Twitteru aktivnější, co se týče voleb. 

 

Prvním tweetem, který se voleb týká, byl v první den sledovaného období 12. 12. 2017 tweet 

týkající se prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše, kdy Ovčáček hovoří o „redakční censuře 

ve prospěch Jiřího Drahoše”. Tweety týkající se Drahoše jsou samostatně rozebrány níže v 

kapitole 8.1.  

 

Dalším analyzovaným tak je tweet z 15. 12. 2017, v němž Ovčáček hodnotí číslo sedm, které 

bylo prezidentu Zemanovi přiděleno jako číslo volební.  

 

 

Obr. 62: Screenshot autora, Twitter, 15. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/941596579827470337
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3krát Ovčáček bez doprovodného vysvětlujícího komentáře přidal fotografii srdcové sedmy 

mariášových karet. Ta měla zřejmě symbolizovat Zemanovo volební číslo sedm. Kromě toho 

případu stejný obrázek ještě sdílel 28. prosince a 12. ledna. 

 

 

 

Obr. 63: Screenshot autora, Twitter, 15. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

Dne 30. prosince Ovčáček sdílel, zřejmě osobně pořízenou, fotografii Pražského hradu 

fotografovanou z Vyšehradu, kterou doplnil o komentář „Na český Hrad patří skutečně český 

prezident.“  

 

I v roce 2017 se Zeman skrze svého mluvčího vymezuje vůči tzv. pražské kavárně,167 voličstvu 

i osobě kandidáta prezidentských voleb 2013 Karla Schwarzenberga. Tento tweet lze také 

interpretovat jiným způsobem, a to tak, že Zeman opakovaně prohlásil, že je „kandidátem 

dolních 10 milionů“. Stejně jako v případě výše zmíněného příspěvku s přiloženým snímkem 

mariášové karty tweet cílí na Zemanovu voličskou základnu a implikuje, že Zeman je pro 

běžného občana jediným správným kandidátem na prezidenta. 

 

 
167

 Pražská kavárna je pejorativní označení pro městské intelektuály, které prezident Miloš Zeman opětovaně 

využívá a zpopularizoval jej.  

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/941581953324736512
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Obr. 64: Screenshot autora, Twitter, 30. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

V dalším z tweetů této kategorie je v kontextu vlastnictví mediálního domu Economia, a.s. 

negativně zmíněn podnikatel Zdeněk Bakala. Na jeho osobu i jím vlastněná média nejednou, 

např. i v průběhu inauguračního projevu, zaútočil sám prezident Miloš Zeman,168 Ovčáček tak 

v tomto i dalších případech se Zemanem jednal za jedno.   

 

 

 

Obr. 65: Screenshot autora, Twitter, 09. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

Ovčáčkova kritika Bakalových médií se opakovala i v dalších dvou případech před volbami a 

jednou po volbách, jmenovitě 9. ledna, 10. ledna a 30. ledna. Jindy Ovčáček odkaz na média 

vlastněná Bakalou nesdílel ani nekomentoval.   

 

 
168

Nesignováno. DOKUMENT: Přečtěte si inaugurační projev prezidenta Miloše Zemana. ČTK [online]. 8. 3. 

2018 [cit. 2020-07-29]. Dostupné z: Lidovky.cz 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/947109499105693696
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/950657333000048645
https://www.lidovky.cz/domov/dokument-inauguracni-projev-prezidenta-milose-zemana.A180308_164604_ln_domov_ele
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Obr. 66: Screenshot autora, Twitter, 09. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

Bakalova média Hospodářské noviny a Aktuálně.cz ale v neveřejné odmítavé reakci na dotazy 

reportéra Jakuba Zelenky označil za „volební věštníky“, jak stojí ve vyjádření ředitele redakcí 

Economia a. s. Vladimíra Pískáčka.  

 

 

Obr. 67: Screenshot autora, Twitter, 09. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/950653546650832896
https://twitter.com/Hospodarky/status/950780278464827392
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Syndikát novinářů ČR ve vyjádření z 10. ledna toto Ovčáčkovo rozhodnutí ostře odsoudil, 

přestože reakci Syndikátu Ovčáček bagatelizoval.   

 

„Syndikát novinářů České republiky ostře odsuzuje mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka, který 

chce Hospodářským novinám a Aktuálně.cz odpovídat pouze na základě zákona 106 o 

svobodném přístupu k informacím. Syndikát to považuje za naprosto nepřijatelné omezení 

svobody získávat a šířit informace. Takové omezení je o to závažnější, že zmiňovaný zákon v § 

2 odst. 4 uvádí, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí 

rozhodnutí a vytváření nových informací, což vylučuje odpovědi na většinu dotazů 

směřovaných na tiskového mluvčího prezidenta. Vzhledem k setrvalé nevraživosti mluvčího 

prezidenta vůči novinářům, které vnímá jako kritické ke hlavě státu a jeho pomocnému aparátu, 

vyzývá SNČR kolegy, aby všemi možnými způsoby podpořili svobodu získávat a šířit informace, 

například tím, že dotazy kladené Hospodářskými novinami a Aktuálně.cz budou vytrvale 

pokládat místo nich s výslovným uvedením, že to dělají v zájmu sounáležitosti celé novinářské 

obce.“169 

 

Dne 11. ledna Ovčáček uvedl, že premiér Andrej Babiš bude na pozici prezidenta volit Miloše 

Zemana.  

 

 

 

Obr. 68: Screenshot autora, Twitter, 11. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

Dále se na jeho Twitteru objevil snímek letáku, který se podle Ovčáčka měl šířit ve schránkách 

voličů. V něm stálo, že voliči Miloše Zemana nemusí volit v 1. kole, poněvadž stávající 

 
169

 SN ČR ostře odsuzuje kroky mluvčího Ovčáčka. Syndikát novinářů [online]. 10. 01. 2018 [cit. 2020-07-31]. 

Dostupné z: Syndikát novinářů 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/951447353747214336
https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/news/sn-cr-ostre-odsuzuje-kroky-mluvciho-ovcacka/


83 

 

prezident do 2. kola postupuje automaticky. Příspěvky z volebních dnů 12. a 13. ledna jsou 

analyzovány v podkapitole 8.2.1.  

 

 

 

Obr. 69: Screenshot autora, Twitter, 11. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

V období mezi 1. a 2. kolem prezidentských voleb příspěvky týkající se voleb na Ovčáčkově 

twitterovém účtu jednoznačně převládají. Rétoriku politické kampaně narušily pouze dvě 

události, a to vyzvednutí českých korunovačních klenotů a přijetí demise 1. vlády Andreje 

Babiše prezidentem Zemanem.  

 

 

 

Obr. 70: Screenshot autora, Twitter, 15. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/951506371916255233
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/952908166634835968
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Obr. 71: Screenshot autora, Twitter, 17. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

Valná většina Ovčáčkových tweetů z tohoto období se věnuje televizním debatám mezi 

kandidáty Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem. Ty jsou analyzovány v kapitole 8.1. V tomto 

období se na Ovčáčkově Twitteru objevují i výše popsané příspěvky, v nichž se nalézají 

výstřižky osobních reakcí, které se mu v elektronické podobě dostaly. 

 

Ovčáček také znovu opakuje, že Miloš Zeman může počítat s podporou Andreje Babiše, do 

seznamu podporovatelů Zemana na twitterovém profilu Ovčáčka se přidává i Zdeněk Troška. 

 

 

 

Obr. 72: Screenshot autora, Twitter, 17. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 73: Screenshot autora, Twitter, 18. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

Příspěvky z 2. kola prezidentských voleb jsou analyzovány v podkapitole 8.2.2. 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/953646950645227520
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/953606093820891137
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/953989757704556544
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Dne 29. ledna Ovčáček sdílel příspěvek s projevem prezidenta Zemana, k němuž přiložil 

záměrně vybranou citovatelnou část projevu. To usnadňuje práci novinářům, kteří tak mohou 

do článků v elektronických médiích tweet s citací Zemana beze změny a práce snadno převzít. 

 

 

 

Obr. 74: Screenshot autora, Twitter, 29. 01. 2018, [cit. 2020-07-15].    

 

Po Zemanově volebním vítězství se obsah na Ovčáčkově Twitteru zásadně proměnil. Přestaly 

se objevovat reakce na kritiku Miloše Zemana, většina příspěvků působí zcela opačným, 

pozitivním dojmem. Převládají odkazy na gratulace zahraničních státníků k Zemanovu 

vítězství, jichž bylo 28 z celkového počtu 79 povolebních tweetů, tedy 35,44 procenta. Dále se 

objevují dojmy z Ovčáčkova výletu po České republice, které byly popsány v podkapitole 

7.3.2.  

 

Výjimkami jsou typicky příspěvky jako výtky k aktivistickým novinářům, způsobené 

„účelovým šířením dezinformací o zdraví pana prezidenta” či o migrantech v Německu.  

 

 

 

 

Obr. 75: Screenshot autora, Twitter, 06. 02. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/957972567133970434
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/960896622740766720
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Obr. 76: Screenshot autora, Twitter, 06. 02. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

V únoru se mimo gratulací a občasných výpadů proti Jiřímu Drahošovi Ovčáček tématu 

voleb přestává věnovat. Jedinou výjimkou je vzpomínka na „okamžik vítězství“. 

 

 

 

Obr. 77: Screenshot autora, Twitter, 09. 02. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

Shrnutí 

 

Prezidentským volbám 2018 se nad rámec běžného vykonávání funkce tiskového mluvčího 

věnovalo 130 tweetů z celkového počtu 358, tedy 36,31 %. Lze tedy konstatovat, že ve více 

než třetině tweetů Jiří Ovčáček na oficiálním twitterovém účtu tiskového mluvčího prezidenta 

pro prezidenta vykonával kampaň za znovuzvolení. To je problematické zjištění zejména v 

kontrastu s předvolebními vyjádřeními prezidenta obhajujícího mandát. Ten tvrdil, že kampaň 

vykonávat nebude.170 Přestože je zřejmé, že leden je jediným úplným z analyzovaných 

kalendářních měsíců, na základě průměrného počtu volebních tweetů za den, lze konstatovat, 

že v lednu byl Ovčáček vzhledem k prezidentským volbám 2018 na Twitteru aktivnější. 

 
170

 KUCHYŇOVÁ, Zdeňka. Kampaň dělat nebudu, prohlásil před druhou kandidaturou Miloš Zeman. Radio 

Prague International [online]. 19. 01. 2018 [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: Radio Prague 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/960972514536120325
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/962007889270398976
https://cesky.radio.cz/kampan-delat-nebudu-prohlasil-pred-druhou-kandidaturou-milos-zeman-8171799
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Jiří Ovčáček se také v rámci zcela nestandardního chování pro roli mluvčího prezidenta ČR 

vymezil vůči médiím, jejichž vlastníkem je Zdeněk Bakala. V týdnu, který vrcholil prvním 

kolem voleb, novináři Jakubovi Zelenkovi z Aktuálně.cz a Hospodářských novin odmítl 

odpovědět na otázky. Toto jednání kritizovala řada politiků, novinářů i institucí, včetně 

Syndikátu novinářů, jehož ostrou reakci Ovčáček pokusem o přesměrování debaty od jeho činů 

k bezvýznamnému tématu kapitalizace písmen ve jménu twitterového profilu zlehčil a 

znevážil. 

 

V období před prvním kolem prezidentských voleb 2018 se Ovčáček věnoval zejména 

propagaci Miloše Zemana. Mezi prvním a druhým kolem se obsah na twitterovém účtu 

mluvčího Ovčáčka soustřeďuje zejména na televizní debaty Miloše Zemana s Jiřím Drahošem 

a na osobu Drahoše samotnou. Tato problematika je přiblížena v podkapitole 8.1.  

 

Po Zemanově volebním vítězství se obsah na Ovčáčkově Twitteru zásadně proměnil. Většina 

příspěvků působí pozitivním dojmem. Převládají odkazy na gratulace zahraničních státníků k 

Zemanovu vítězství, jichž bylo 28 z celkového počtu 79 povolebních tweetů, tedy 35,44 

procenta. V únoru se mimo gratulací, vzpomínky na moment vítězství ve volbách a čtyř výpadů 

proti Jiřímu Drahošovi Ovčáček tématu voleb přestává věnovat. 

8.1 Jiří Drahoš 

 

Příspěvky týkající se prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše jsou analyzovány samostatně. 

Drahošovi se věnuje nejméně 59 příspěvků z analyzovaného období, tedy 45,38 %. Valná 

většina z nich se týká volebních debat.  

 

Klíčové slovo „Drahoš” je zmíněno pouze ve 14 případech z období, které končí 26. lednem, 

tedy prvním dnem druhého kola prezidentské volby 2018. Drahoš je jediným prezidentským 

kandidátem, který je na Ovčáčkově Twitteru explictně zmíněn, a to poprvé již měsíc před 

prvním kolem prezidentských voleb, v první z analyzovaných dnů.  
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Obr. 78: Screenshot autora, Twitter, 12. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

O dva dny později Ovčáček označil článek z webu novinky.cz, v němž byl zveřejněn průzkum, 

podle něhož byl Drahoš hlavním favoritem na vítězství, za „mediálně-průzkumové zoufalství”. 

 

 

 

Obr. 79: Screenshot autora, Twitter, 14. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

Ve stejný den Ovčáček poprvé pro Jiřího Drahoše použil výraz “fíkus”, který má označovat 

Drahošovu „beznázorovost”. Ten se v analyzovaném období opakuje ještě 9krát, vždy ve 

vztahu k osobě Jiřího Drahoše a vždy hanlivě zabarvený. Fíkusů se Ovčáček v průběhu 

kampaně za znovuzvolení Miloše Zemana držel, květinu si, zřejmě jako pokus o vtip o 

Drahošově nepřítomnosti, přinesl i do televizní debaty na TV Barrandov.171 

 

 

 

Obr. 80: Screenshot autora, Twitter, 14. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 
171

 Topolánek nepřišel do debaty TV Barrandov. Ovčáček přinesl fíkus. ČTK [online]. 3. 1. 2018 [cit. 2020-07-

27]. Dostupné z: Deník.cz 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/940477472491081728
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/941331210936160256
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/941347033964863488
https://www.denik.cz/z_domova/topolanek-odmitl-prijit-do-debaty-tv-barrandov-kvuli-ovcackovi-20180103.html
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V následující den Ovčáček sdílel dokonce fotografii fíkusu, pomocí níž opět vyzdvihuje 

Drahošovu „beznázorovost a poslušnost.“ Také připojuje osobní tvrzení, že Drahoš je 

kandidátem sponzorovaným miliardáři, přestože opět Drahošovo jméno explicitně nezazní. 

 

 

 

Obr. 81: Screenshot autora, Twitter, 15. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

Dne 20. prosince 2017 Ovčáček na sociální síť přidal další příspěvek přesvědčující čtenáře, že 

protikandidát Jiří Drahoš není autentický a v názorech konzistentní.   

 

 

 

Obr. 82: Screenshot autora, Twitter, 20. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/941686776795713536
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/943450437038084096
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Tentýž den Ovčáček sdílel článek z webu iDnes,cz s titulkem „Česká televize a Český rozhlas 

loni zvýhodňovaly TOP 09, zjistila analýza”.172 I tomuto bodu se věnoval Miloš Zeman v 

inauguračním projevu. Zde ale dochází k rozporu, kdy analýzu Centra pro mediální studia 

Univerzity Karlovy Ovčáček schvaluje, zatímco o den později rozhodnutí Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání (RRTV) o tom, že TV Barrandov favorizovala kandidáta Zemana Ovčáček 

odsuzuje se slovy  „Pohrobci Sobotkovy vlády ve státní správě mají jasný pokyn: Zeman nesmí 

projít!” 

 

 

 

Obr. 83: Screenshot autora, Twitter, 20. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

Ve stejný den došlo ke sdílení citace z rozhovoru Miloše Zemana pro Playboy, v níž bylo 

zmíněno jméno kandidáta Michala Horáčka. Jde o jediný případ, kdy na twitterovém účtu Jiřího 

Ovčáčka zaznělo jméno jiného prezidentského kandidáta než Miloše Zemana a Jiřího Drahoše, 

přestože bylo uvedeno pouze ve výstřižku, ne na Twitteru samotném.  

 

  

 
172

 ZAHRADNICKÁ, Eva. Česká televize a Český rozhlas loni zvýhodňovaly TOP 09, zjistila analýza. IDnes.cz 

[online]. 20. 12. 2017 [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: iDnes.cz 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/943531392306118661
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ceska-televize-cesky-rozhlas-zvyhodneni-top-09-analyza.A171220_151222_domaci_fer
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Obr. 84: Screenshot autora, Twitter, 20. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

Dne 28. prosince Ovčáček započal argumentaci, že se Jiří Drahoš bojí vstoupit do diskuze s 

ním. Tento názor připomenul hned v několika tweetech. Argumentace, že se Drahoš bojí 

debatovat, se objevila i později, mezi 1. a 2. kolem prezidentských voleb, v kontextu 

plánovaných televizních debat. 

 

 

 

Obr. 85: Screenshot autora, Twitter, 28. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/943445257701732353
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/946390660030107648
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Obr. 86: Screenshot autora, Twitter, 28. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 87: Screenshot autora, Twitter, 28. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

Celá řada tweetů Jiřího Ovčáčka se Jiřím Drahošem zabývá, přestože jméno Jiřího Drahoše 

explicitně nezazní. Ovčáček takto např. sdílí fotografii s posměšným popiskem „Čin čin“, na 

níž zřejmě Jiří Drahoš pije tvrdý alkohol s předsedou Poslaneckého klubu TOP 09 Miroslavem 

Kalouskem. 

 

 

 

Obr. 88: Screenshot autora, Twitter, 28. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

Dne 29. prosince 2017 Ovčáček v očividné, ale nevysvětlené narážce na Jiřího Drahoše, na 

Twitter napsal „Mrzí mě, že někteří lidé, kteří se rozhodli kandidovat na nejvyšší post v České 

republice, dávají najevo, že někdo je víc a někdo je méně.“  

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/946397478953345025
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/946410916215738368
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/946511455997841410
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Obr. 89: Screenshot autora, Twitter, 29. 12. 2017, [cit. 2020-07-15].  

 

O den později, kromě v kapitole 8 zmíněného příspěvku s fotografií, Ovčáček sdílel také odkaz 

na web blesk.cz, k němuž doplnil vlastní komentář hanící Jiřího Drahoše: „Znamená to jediné. 

Mediálně-byznysová lobby pěstující fikusy od počátku ledna naplno spustí hnojomety.“ 

 

 

 

Obr. 90: Screenshot autora, Twitter, 30. 12. 2017, [cit. 2020-07-15]. 

 

Příspěvky s označením “fíkus” se stupňovaly s blížícími se prvním kolem prezidentské volby, 

55 % takových příspěvků Ovčáček sdílel v období od 6. 1. 2018 do 10. 1. 2018.  

 

 

 

Obr. 91: Screenshot autora, Twitter, 10. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/946735758727172096
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/947098154427670528
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/951037431607947264
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Obr. 92: Screenshot autora, Twitter, 10. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

 

Obr. 93: Screenshot autora, Twitter, 10. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

Ve dny 1. kola prezidentských voleb se Ovčáček Drahošovi na Twitteru nevěnoval. Co se týče 

období mezi volebními koly a Jiřího Drahoše, v Ovčáčkových příspěvcích se vyskytovaly 

převážně příspěvky spojené s televizními debatami. Takových příspěvků bylo 26 z celkového 

počtu 64, tedy 40,63 %.  

 

  

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/951127551874863104
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/951125923721510912
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Ovčáček o debatách nejprve informoval. 

 

 

 

Obr. 94: Screenshot autora, Twitter, 15. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

Vzápětí ale započal sérii příspěvků, podle nichž se Drahoš debat bojí. Takových příspěvků se 

objevilo v kontextu všech 4 televizních debat, včetně těch bez účasti Drahoše v televizích Nova 

a Barrandov, 11.  

  

 

 

Obr. 95: Screenshot autora, Twitter, 16. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 96: Screenshot autora, Twitter, 18. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

Ovčáček neváhal Drahoše na Twitteru opakovaně kritizovat. Dne 21. ledna například napsal 

příspěvek, podle nějž Drahoš opět nemá názory. Následně sdílel článek z Parlamentních listů, 

který nabízí „Temnou vizi země za Drahoše prezidenta“.  

  

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/952983906361495552
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/953167371744759808
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Obr. 97: Screenshot autora, Twitter, 21. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

 

Obr. 98: Screenshot autora, Twitter, 21. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

Nepřítomnosti Jiřího Drahoše se Ovčáček na Twitteru věnoval i v takřka živě přenášených 

příspěvcích, když přímo ze zákulisí TV Nova sdílel fotografii šatny Jiřího Drahoše s 

komentářem, že „zůstává prázdná“.  

 

 

 

Obr. 99: Screenshot autora, Twitter, 21. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

Podobný příspěvek se objevil i den později v kontextu debaty na TV Barrandov. 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/954990898194141184
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/955047173481226240
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/955141185491951617
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Obr. 100: Screenshot autora, Twitter, 22. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

Drahoš přitom svoji nepřítomnost na prvních dvou debatách vysvětloval cestováním po 

regionech. Zeman navíc při oznámení kandidatury tvrdil, že se debat nezúčastní vůbec, v 

sobotu 13. ledna po vyhlášení výsledků prvního kola oznámil, že by se s Drahošem mohl 

střetnout ve dvou debatách na TV Prima a v České televizi, k čemuž nakonec i došlo.173 Je tedy 

pochopitelné, že Drahoš svůj plán kvůli změně plánů Zemanova týmu změnit nehodlal. Tyto 

skutečnosti však Ovčáček zcela vynechává.  

 

Zajímavým poznatkem je, že k televizním debatám na TV Barrandov, Nova i v České televizi 

Ovćáček vždy zpětně připojil odkaz ke zhlédnutí. U televizní debaty na Primě tomu tak však 

nebylo, Ovčáček o ní po jejím konání neinformoval. 

 

 

 

Obr. 101: Screenshot autora, Twitter, 22. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 
173

 Nesignováno. Dva prezidentské duely? Zemana a Drahoše pozvala Česká televize a Prima. [online]. 14. 01. 

2018 [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: iRozhlas.cz 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/955521973085405191
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/955401559952756736
https://www.irozhlas.cz/volby/debata-milos-zeman-jiri-drahos-prima-ceska-televize-prezidentske-volby-2018_1801141220_haf
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Obr. 102: Screenshot autora, Twitter, 23. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

Dále se objevuje např. citace Drahošova výroku z prezidentské debaty v České televizi „(Miloš 

Zeman) společnost nespojuje, rozděluje ji, že je prezidentem dolních deseti milionů.“ 

  

 

 

Obr. 103: Screenshot autora, Twitter, 26. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

V únoru se příspěvky týkající se Drahoše značně omezily, z 46 příspěvků za 12 únorových dní 

se Drahoše týkaly pouze 4, tedy 8,7 %. Jednalo se o 4 odkazy, první na rozhovor s Jiřím 

Ovčáčkem v Seznam Zprávách, kde se volbám věnoval. Zbývající tři odkazovaly na web 

Parlamentní listy. 

 

http://rezidentmluvci/status/955742024791220224
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/956864383782703104
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Obr. 104: Screenshot autora, Twitter, 01. 02. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 105: Screenshot autora, Twitter, 03. 02. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 106: Screenshot autora, Twitter, 05. 02. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/958989998333841408
http://rezidentmluvci/status/959911051902046209
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/960422333843427328
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Obr. 107: Screenshot autora, Twitter, 08. 02. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

Shrnutí 

 

Prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše se týkala bezmála polovina všech volebních tweetů 

uveřejněných na profilu hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, konkrétně padesát devět tweetů, 

tedy 45,38 % ze celkového počtu sto třiceti tweetů. Klíčové slovo „Drahoš“ je ale zmíněno 

pouze ve čtrnácti z nich.  

 

Proti Jiřímu Drahošovi vedl Jiří Ovčáček zcela otevřenou kampaň. V příspěvcích ho posměšně 

označoval za neautentického, nekonzistentního, beznázorového nebo poslušného, uváděl, že 

jej sponzorují miliardáři nebo že se bojí vstoupit do televizních debat s prezidentem Zemanem. 

Strach Jiřího Drahoše z debat Ovčáček zmínil v jedenácti případech.   

 

Nejoblíbenějším způsobem, jak Ovčáček verbálně na Drahoše útočil, bylo využití slova fíkus 

jako přezdívky pro Drahoše. To se na twitterovém účtu @PREZIDENTmluvci v průběhu 

analyzovaného období opakovalo celkem 10krát. Ovčáčkův termín později hranice Twitteru 

zcela překročil a stal se v mediálním prostoru obecně známým a diskutovaným. Je tedy nutné 

podotknout, že Ovčáčkova snaha o popularizaci slova byla úspěšná.  

8.2 Volební dny 

Za první volební víkend Ovčáček zveřejnil 15 příspěvků, z toho 12 v pátek 12. ledna a 3 v 

sobotu 13. ledna. Za druhý volební víkend Ovčáček sdílel 14 příspěvků, z toho 4 v pátek 26. 

ledna a 10 v sobotu 27. ledna. Vždy se tak jeden den pohyboval pod Ovčáčkovým denním 

průměrem a jeden nad ním. 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/961594186314248193
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8.2.1 První kolo prezidentských voleb 2018 

V první den prvního kola prezidentské volby, sdílel informaci o tom, že Karel Gott i dcera 

Miloše Zemana Kateřina budou Zemana v prvním kole volit.  

 

 

 

Obr. 108: Screenshot autora, Twitter, 12. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 109: Screenshot autora, Twitter, 12. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

  

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/951738397151899648
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/951841900725788673
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K tomu připojil i výstřižek vlastního příspěvku z Facebooku, v němž píše, že sám bude volit 

Miloše Zemana. 

 

 

 

Obr. 110: Screenshot autora, Twitter, 12. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

Třetím článkem z Parlamentních listů, který v první volební den Ovčáček sdílel, byl odkaz na 

výše popsaný text o „lživém letáku“, který se v období před volbami šířil do poštovních 

schránek.  

 

 

 

Obr. 111: Screenshot autora, Twitter, 12. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

  

http://com/PREZIDENTmluvci/status/951759435269070848
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/951765627211001856
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Následně Ovčáček zveřejnil fotografii prezidenta Zemana ve volební místnosti a prohlášení 

ministra vnitra Lubomíra Metnara k volbě prezidenta.  

 

  

 

Obr. 112: Screenshot autora, Twitter, 12. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 113: Screenshot autora, Twitter, 12. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

V následujícím tweetu Ovčáček reagoval na negativní fakt, že prezidenta Miloše Zemana ve 

volební místnosti napadla aktivistka Angelina Diashová z hnutí Femen. K události ale neuvedl 

žádný kontext, nevysvětlil, proč k útoku došlo. Naopak celou situaci odbyl tím, že jde o 

„nenávistný svět odpůrců pana prezidenta“. Sdílel také výše popsaný snímek srdcové karty s 

hodnotou sedm. 

 

 

Obr. 114: Screenshot autora, Twitter, 12. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/951822268845436934
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/951766671655690240
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/951825994167603201


104 

 

 

 

Obr. 115: Screenshot autora, Twitter, 12. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

Dne 12. ledna se Ovčáček ale ve čtyřech příspěvcích věnoval i nevolebním tématům, zveřejnil 

informaci o vyzvednutí českých korunovačních klenotů, jednu z kontinuálně sdílených 

fotografií prezidenta Zemana, videozáznam pořadu Týden s prezidentem či poděkování 

historika Igora Kozlovského za „pomoc při osvobození ze zajetí“. 

 

 

 

Obr. 116: Screenshot autora, Twitter, 12. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/951769644624424962
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/951802303698362371
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Obr. 117: Screenshot autora, Twitter, 12. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 118: Screenshot autora, Twitter, 12. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 119: Screenshot autora, Twitter, 12. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

V sobotu 13. ledna Ovčáček zveřejnil pouze 3 tweety oproti 12 pátečním. Nejprve sdílel 

informaci o tiskové konferenci prezidenta Zemana, následně poděkování voličům a jako 

poslední příspěvek uvedl Zemanovu fotografii s tradičním popiskem „Prezident republiky“. 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/951791684165173249
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/951739825614442496
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/951764202410139648
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Obr. 120: Screenshot autora, Twitter, 13. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

Obr. 121: Screenshot autora, Twitter, 13. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 122: Screenshot autora, Twitter, 13. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

  

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/952181482956775425
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/952210428364550144
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/952311537284378624
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Shrnutí 

 

V první volební víkend Ovčáček sdílel patnáct příspěvků, z toho dvanáct v pátek 12. ledna a 

tři v sobotu 13. ledna.  

 

Dne 12. ledna se volbami zabývalo 8 tweetů. Ve stejný den Ovčáček zmínil čtyři nevolební 

témata.  

 

Ovčáček sdílel tři odkazy na web Parlamentnilisty.cz. Odkazované články uváděly, že pro 

Miloše Zemana bude ve volbách hlasovat dcera Kateřina Zemanová i zpěvák Karel Gott. 

Poslední odkaz zmiňoval kauzu letáku, který byl adresovaný voličům Miloše Zemana a snažil 

se je manipulativní technikou přesvědčit, aby se k prvnímu kolu prezidentských voleb 2018 

nedostavili.  

 

Dále Ovčáček zveřejnil prohlášení tehdejšího ministra vnitra Lubomíra Metnara k volbě 

prezidenta a aktuální fotografii prezidenta Zemana ve volební místnosti, zachycenou zřejmě v 

momentech před samotným aktem volby.  

 

Vzápětí Ovčáček reagoval na napadení Zemana aktivistkou Angelinou Diashovou z hnutí 

Femen. Událost ale se ale pokusil manipulativně interpretovat, když v daném tweetu situaci z 

volební místnosti zdánlivě spojil se šířením dezinformací a označil za „nenávistný svět pana 

prezidenta”, přestože mezi šířením dezinformací a demonstrativním aktem aktivistky 

Diashové kauzalitu nalézt nelze. 

 

Zbylé čtyři příspěvky z 12. ledna, které se volbami nezabývaly, lze označit za informativní. 

Všechny se týkaly běžných povinností prezidenta republiky.   

 

V sobotu 13. ledna Ovčáčkova aktivita polevila. Zveřejnil pouze tři příspěvky, z nichž se dva 

týkaly voleb a lze je označit za informativní. Třetím byl kontinuální typ příspěvku, ilustrační 

fotografie Miloše Zemana s popiskem „Prezident republiky“. 
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8.2.2 Druhé kolo prezidentských voleb 2018 

V pátek 26. ledna Ovčáček zveřejnil 4 příspěvky. První z nich kritizoval pravopis novinářky 

Šárky Kabátové, tehdy zaměstnané v Lidovkách, dva další se kriticky stavěly k osobě Jiřího 

Drahoše, třetím příspěvkem byla fotografie prezidenta Miloše Zemana ve volební místnosti.  

 

 

 

Obr. 123: Screenshot autora, Twitter, 26. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

  

 

 

Obr. 124: Screenshot autora, Twitter, 26. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/956862233107222529
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/956864383782703104
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Obr. 125: Screenshot autora, Twitter, 26. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 126: Screenshot autora, Twitter, 26. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

V sobotu 27. ledna Ovčáček zveřejnil 10 tweetů. Prvním z nich byla fotografie volícího Jiřího 

Ovčáčka. Následující příspěvek se týkal času a místa vítězné tiskové konference Miloše 

Zemana, dále Ovčáček sdílel odkazy na gratulace k vítězství v prezidentských volbách od 

Andreje Babiše, tehdejšího slovenského premiéra Roberta Fica i prezidenta Andreje Kisky. 

Tyto informace doprovázelo oznámení, že první Zemanova služební cesta do zahraničí v 

novém volebním období povede na Slovensko.  

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/956871584370786304
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/956896371461718016
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Obr. 127: Screenshot autora, Twitter, 27. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

Dále Ovčáček sdílel tři fotografie Miloše Zemana, dvě z volebního štábu a jednu z mládí. 

Posledním příspěvkem, který ve volební sobotu Ovčáček na Twitter přidal, byla fotografie 

manžetových knoflíků, které podle Ovčáčka přinesly štěstí.  

 

   

 

Obr. 128: Screenshot autora, Twitter, 27. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/957220628112822273
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/957286446087528449


111 

 

 

 

Obr. 129: Screenshot autora, Twitter, 27. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

 

Obr. 130: Screenshot autora, Twitter, 27. 01. 2018, [cit. 2020-07-15]. 

 

 

Shrnutí 

 

Za druhý volební víkend Ovčáček sdílel čtrnáct příspěvků, z toho čtyři v pátek 26. ledna a deset 

v sobotu 27. ledna.  

 

Tři páteční tweety byly vyhodnoceny jako soukromé. První z nich kritizoval pravopis 

novinářky Šárky Kabátové, dva další se kriticky stavěly k osobě Jiřího Drahoše. Posledním 

pátečním příspěvkem byla fotografie prezidenta Miloše Zemana ve volební místnosti. Stejný 

typ příspěvku Ovčáček sdílel i o dva týdny dříve.   

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/957325377818554374
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/957373271078592513
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V sobotu 27. ledna Ovčáček zveřejnil 10 tweetů.  

 

Prvním z nich byl tweet s přiloženou fotografií samotného Ovčáčka u voleb, pomocí níž autor 

vyzývá k volbě Miloše Zemana a zároveň pracuje s kampaní a obrazem kandidáta „dolních 

deseti milionů“. Na tomto příkladu lze ilustrovat, že Ovčáček bezpochyby účet 

@PREZIDENTmluvci využívá k osobním potřebám.  

 

V druhém osobním tweetu Ovčáček sdílel fotografii manžetového knoflíku na rukávu košile, 

zřejmě vlastní. Zde lze opět ilustrovat, že Ovčáček nevyužívá svůj twitterový profil v souladu 

s hodnotami vlastními tiskovému mluvčímu, ale spíše k interpretování skutečnosti a odvádění 

pozornosti. Příspěvky s nulovou hodnotou na Ovčáčkově twitterovém účtu prostor měly, kauza 

potyčky ve volebním štábu Miloše Zemana, která v sobotu 27. ledna rezonovala celým českým 

mediálním prostorem, naopak na twitterovém profilu hradního mluvčího prostor nedostala. 

 

Zbytek tweetů byl naopak informativní, Ovčáček dále zveřejnil informace o první tiskové 

konferenci nově zvoleného Miloše Zemana a o jeho první služební cestě vedoucí na Slovensko. 

Ovčáček také zveřejnil gratulace k vítězství v prezidentských volbách od Andreje Babiše, 

tehdejšího slovenského premiéra Roberta Fica i prezidenta Andreje Kisky. 

 

Posledními tweety, které Ovčáček v sobotu 27. ledna zveřejnil, byly tři fotografie Miloše 

Zemana. Jedna z nich byla aktuální, z volebního štábu. V druhém případě se jednalo o koláž 

prezidenta Zemana s manželkou a dcerou. Třetí z nich byla fotografií titulní strany časopisu 

Mladý svět, na níž byl Miloš Zeman uveřejněn.    
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Závěr 

Bakalářská práce si kladla za cíl analyzovat twitterový účet @PREZIDENTmluvci Jiřího 

Ovčáčka a jeho roli v období prezidentských voleb 2018 z hlediska obsahu. Pro účel práce bylo 

vymezeno období od 12. prosince 2017 do 12. února 2018 a využita kvantitativní obsahová 

analýza a časová analýza. 

 

Celkem bylo za analyzované období zpracováno 358 tweetů. V průměru tak Jiří Ovčáček 

vyprodukoval 5,6 tweetu za den. Za 1. analyzovaný měsíc Ovčáček zveřejnil 198 příspěvků, v 

2. analyzovaném měsíci zveřejnil 160 příspěvků. V jednom kalendářním týdnu byl Ovčáček 

nejaktivnější právě v týdnu, který vrcholil prvním kolem prezidentských voleb, kdy na Twitter 

přispěl 52 příspěvky. Lze tedy konstatovat, že před volbami tedy Ovčáček na Twitteru skutečně 

byl aktivnější, ačkoli nejde o výrazné odchýlení od naměřeného průměru 39,7 tweetu za týden. 

 

„Moje úloha je trojjediná. Nejen, že prezentuji stanoviska pana prezidenta, bráním jeho 

stanoviska a bráním i osobu pana prezidenta,“174 uvedl Jiří Ovčáček v rozhovoru pro DVTV. 

Z kvantitativní obsahové analýzy vyplývá, že Ovčáčkova úloha je skutečně trojjediná, avšak v 

jiném smyslu. Zhruba třetina analyzovaných tweetů se věnuje informování o agendě Miloše 

Zemana, třetina se zabývá osobními záležitostmi Jiřího Ovčáčka a obsahuje Ovčáčkův vlastní 

názor či interpretaci skutečnosti. Poslední třetina tweetů se skládá z odkazů, které příjemce 

sdělení vedou na webovou stránku mimo Twitter.  

 

Do kategorie informativních tweetů z celkového počtu tří set padesáti osmi tweetů patří sto 

devatenáct tweetů, tedy 33,24 %. Ty jsou následně děleny do subkategorií - čtyřicet osm tweetů 

se zabývala každodenní agendou prezidenta Zemana. Do třech kategorií bylo možné zařadit 

dvacet a více informativních tweetů, jmenovitě se jednalo o tweety odkazující na pořad televize 

Barrandov Týden s prezidentem, ilustrační fotografie Miloše Zemana s popiskem „Prezident 

republiky“ a gratulace ke znovuzvolení. Toto jsou tweety, jejichž obsah lze považovat za náplň 

běžné práce tiskového mluvčího.  

 

Nejdůležitějším poznatkem z kategorie informativních tweetů je subkategorie tweetů, jež mají 

funkci informační, ale přesto v nich zazní Ovčáčkova interpretace skutečnosti či vlastní názor. 

 
174

 VESELOVSKÝ, Martin. Ovčáček: Nikdy nelžu, bráním prezidenta a chodím s kůží na trh. Vždycky budu 

politicky nekorektní. DVTV [online]. 2. 11. 2016 [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: DVTV 

https://video.aktualne.cz/dvtv/ovcacek-nikdy-nelzu-branim-prezidenta-a-chodim-s-kuzi-na-trh/r~3fd05978a03111e6ae080025900fea04/
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Tato subkategorie tweetů ukazuje, že Ovčáček využívá oficiální twitterový účet mluvčího 

prezidenta České republiky i k osobním potřebám.  

 

Do kategorie soukromých tweetů Jiřího Ovčáčka patří sto dvacet, tedy 33,52 % analyzovaných 

tweetů. Jinými slovy je možné uvést, že ve 33,52 % případů Ovčáček do příspěvků zahrnul 

vlastní názor či interpretaci skutečnosti. Mezi soukromé tweety rovněž patří ty, v nichž se 

zabýval osobními záležitostmi. Soukromé tweety jsou dále kategorizovány do třech hlavních 

skupin. Jedná se o příspěvky týkající se prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše, týkající se 

politického prostředí v ČR i světě a ryze osobní tweety. Příspěvky zabývající se Jiřím 

Drahošem byly analyzovány v samostatné kapitole. Mezi osobními tweety bylo možné nalézt 

kupříkladu tweety s přáním k oslavám Vánoc a Nového roku, tweet o návštěvě Národního 

divadla, úklidu vlastní kanceláře či fotografie z dovolené. 

 

Mezi příspěvky soukromě-politické byly mimo jiné řazeny Ovčáčkovy příspěvky týkající se 

kritiky novinářů. Novináře Ovčáček kritizuje poměrně často a obviňuje je z vedení volební 

kampaně. Ovčáček také pomocí odkazů do českého mediálního prostoru vnáší zahraniční 

témata, jako v případě, kdy sdílel odkaz na článek o útocích migrantů v Chotěbuzi. Otevírá tak 

témata, jež jsou citlivá pro českou společnost. Dalo by se polemizovat i o tom, zdali není téma 

migrantů citlivější pro tu část české společnosti, která Miloše Zemana volí a zdali poté Ovčáček 

takový článek nesdílí zcela cíleně, aby vyvolal co největší počet reakcí, ať pozitivních či s 

vědomím toho, jaké publikum Ovčáčkův profil sleduje, i těch negativních.  

 

S novináři jiných médií, zejména těch vlastněných Zdeňkem Bakalou, Ovčáček v období 

prezidentských voleb bojoval a odmítal jim odpovídat na dotazy, což vedlo Syndikát novinářů 

České republiky k odsouzení Ovčáčkova jednání. Výtku Syndikátu Ovčáček v reakci na 

Twitteru bagatelizoval a pokusil se od závažného obvinění z „naprosto nepřijatelného omezení 

svobody získávat a šířít informace“ odvést pozornost tím, že na kritiku reagoval tweetem o 

chybné kapitalizaci písmen v tweetu Syndikátu novinářů. Nejen, že se Ovčáček tímto 

způsobem pokusil odvést pozornost, jeho reakce navíc nebyla pravdivá - Twitter kapitalizaci 

písmen v mentions nerozlišuje.    

 

Rozpor mezi informativními a soukromými příspěvky mluvčího Ovčáčka byl ilustrován na 

příkladu fotografií z událostí, na nichž je přítomen mluvčí Ovčáček i prezident Zeman. 

Ovčáček v takových případech zpravidla zveřejnil oficiální příspěvek zabývající se přítomností 
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Miloše Zemana na daném místě, vzápětí ale zveřejnil tweet zabývající se stejnou událostí, ale 

z osobního pohledu.  

 

Z analýzy odkazů vyplynulo, že médiem, které Jiří Ovčáček nepočítaje odkazy na oficiální 

webovou stránku prezidenta Zemana www.hrad.cz sdílel nejvíckrát, je web 

Parlamentnílisty.cz. Ten Ovčáček sdílel ve 25,2 % případů sdílení odkazů. Je alarmující, že 

mluvčí prezidenta ČR pomocí sdílení tento web legitimizuje. V českém mediálním prostoru 

pravděpodobně lze nalézt serióznější média, kterým by tiskový mluvčí prezidenta republiky 

mohl na svém oficiálním profilu věnovat takový prostor.  

 

Zcela jinak Twitter Ovčáček využívá v momentech, kdy odpovídá ostatním uživatelům. K 

tomu za analyzované období došlo 28krát. K reagování Ovčáčka zpravidla přiměly pouze silně 

rezonující témata, jako např. analýza objektivity České televize vykonaná Centrem pro 

mediální studia FSV UK. Ve většině případů Ovčáček reaguje na negativní komentáře. Jde tak 

o typické využítí technik spin-doctoringu - Ovčáček reaguje na negativní změny v mediálním 

prostoru a snaží se je pomocí interpretací skutečnosti manipulovat směrem, který by vyhovoval 

jemu i prezidentovi Zemanovi. Pro funkci tiskového mluvčího prezidenta zřejmě není úplně 

standardní, aby její vykonavatel hovořil o čtenářích svého oficiálního profilu jako o „totálně 

negramotném osazenstvu“. Mnohé příspěvky Jiřího Ovčáčka navozují dojem soukromého 

profilu zapáleného fanouška Miloše Zemana, který na sociálních sítích hájí prezidentovy 

názory. 

 

Z časové analýzy vyplývá, že 36,3 procenta příspěvků v hodnoceném období lze klasifikovat 

jako tweety týkající se prezidentských voleb 2018 nad rámec běžného vykonávání funkce 

tiskového mluvčího. To je poměrně vysoké číslo, řada tweetů se navíc týkala voleb i ve 

standardním informativním rozmezí práce tiskového mluvčího. Přestože twitterový profil 

@PREZIDENTmluvci Jiřího Ovčáčka k informování o programu prezidenta sloužil, stejně tak 

sloužil i k podpoře kampaně za znovuzvolení Miloše Zemana. 

 

Prezidentskému kandidátovi Jiřímu Drahošovi se mluvčí Ovčáček na svém profilu věnoval 

poměrně intenzivně. Drahošovi se z analyzovaného období věnuje nejméně 59 příspěvků, tedy 

45,38 % ze 130 tweetů zabývajících se volbami. Je zřejmé, že Ovčáček při působení na 

Twitteru na Zemanova soupeře o Pražský hrad jednoznačně cílil. První z nich se objevil hned 

v první den analyzovaného období. Žádný z jiných prezidentských soupeřů Miloše Zemana na 

http://www.hrad.cz/
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účtu Jiřího Ovčáčka zmíněn nebyl. Je nutné si povšimnout, že tým Miloše Zemana správně 

určil již měsíc před prvním kolem prezidentských voleb, kdo z ostatních kandidátů zřejmě bude 

Zemanovým soupeřem do druhého kola. Většina z příspěvků zabývajících se Jiřím Drahošem 

je hanlivě zabarvených. Ovčáček aktivně vstupuje do mediálního a politického dění, když 

Drahoše nepřímo nařkne z alkoholismu, kritizuje jej pro „beznázorovost“ či implikuje, že 

Drahoš skrze nepřítomnost v televizních debatách odmítá debatovat s občany, přestože Drahoš 

místo účasti v nich právě s občany debatoval. Strach Jiřího Drahoše z debat Ovčáček zmínil v 

jedenácti případech.  

 

Termín „fíkus“, který pro Drahoše zřejmě Jiří Ovčáček vymyslel a zcela jistě jej zdatně 

popularizoval, byl na twitterovém účtu @PREZIDENTmluvci v průběhu analyzovaného 

období zmíněn celkem 10krát. Hojně se termín objevoval v celé šíři českého mediálního 

prostoru, je tedy nutné podotnkout, že pokus o spojení osoby Jiřího Drahoše s přezdívkou 

„fíkus“ se Ovčáčkovi zdařil. 

 

Ve dny, kdy probíhaly volby, Jiří Ovčáček sdílel dvacet devět příspěvků, z toho patnáct za 

první volební víkend a čtrnáct za druhý.  

 

V pátek 12. ledna Jiří Ovčáček sdílel tři odkazy na web Parlamentnilisty,cz, fotografii 

prezidenta Zemana ve volební místnosti a prohlášení tehdejšího ministra vnitra Lubomíra 

Metnara k volbě prezidenta. Dále Ovčáček 12. ledna vnesl do mediálního prostoru vlastní 

interpretace skutečnosti, když se pokusil o propojení kauzy napadení Zemana aktivistkou 

Angelinou Diashovou z hnutí Femen s předvolebním šířením dezinformací pomocí 

podvodného letáku, který měl manipulovat voliči Miloše Zemana, aby se nedostavili k prvnímu 

kolu prezidentských voleb 2018. Mezi těmito dvěma události ale spojitost ani kauzalitu hledat 

nelze. V sobotu 13. ledna Ovčáčkova aktivita polevila. Zveřejnil pouze dva informativní 

příspěvky a ilustrační fotografii Miloše Zemana. 

 

V pátek 26. ledna Jiří Ovčáček zveřejnil kritiku pravopisu novinářky Šárky Kabátové, dva 

příspěvky hanící Jiřího Drahoše a ilustrační fotografii Miloše Zemana. V sobotu 27. ledna 

Ovčáček zveřejnil tweetů deset. Většina z nich měla informativní funkci. 

 

Jiří Ovčáček v poslední volební den zveřejnil dva soukromé tweety. V prvním případě sdíílel 

fotografii se zcela nulovou hodnotou, na níž byl zobrazen manžetový knoflík na rukávu košile, 
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zřejmě Ovčáčkovy vlastní. Mimo to Ovčáček zveřejnil příspěvek, v němž je na fotografii 

zobrazen u volební urny. K příspěvku dodává: „Občanská povinnost splněna. Volil jsem 

kandidáta dolních deseti milionů.“ Zde se jedná o ryze osobní tweet, na jehož základě nelze 

rozporovat, že Ovčáček na oficiálním twitterovém účtu hradního mluvčího zveřejňuje nejen 

agendu a názory Miloše Zemana, ale také názory vlastní. Je nutné podotknout, že kauza 

potyčky ve volebním štábu Miloše Zemana, která v sobotu 27. ledna rezonovala celým českým 

mediálním prostorem, na twitterovém profilu hradního mluvčího prostor nedostala. 

 

 

  



118 

 

Summary 

The thesis aimed to analyse the twitter account of Jiri Ovcacek, the spokesperson of the 

president of Czech Republic, Milos Zeman, specifically during the period of 2018 Czech 

presidential election. The analyzed period was defined from 12 December 2017 to 12 

February 2018 for the purpose of the thesis, in other words, a month before and after the first 

day of the first round of the 2018 Czech presidential election. 

 

Jiri Ovcacek posted a total number of 358 tweets during the analyzed period. On average, 

Ovcacek produced 5.6 tweets per day. In the 1st analyzed month Ovčáček published 198 

posts, in the 2nd analyzed month he published 160 posts. In one calendar week, Ovcacek was 

most active in the week that culminated in the first round of the presidential election, when he 

posted 52 times to Twitter. Thus, it can be stated that Ovcacek was actually more active on 

Twitter before the election, although not by a significant deviation from the measured 

average of 39.7 tweets per week. 

 

Roughly one third of the analyzed tweets were devoted to informing about Milos Zeman's 

agenda, a third deal with Jiří Ovčáček's personal affairs and a third consist of links that lead 

the recipient of the message to a website outside Twitter. The discrepancy between the 

informative and private posts of the spokesman Ovcacek was illustrated by the example of 

photographs from events in which the spokesman Ovcacek and president Zeman are present 

together. In such cases, Ovcacek usually published an official post concerning the presence of 

Milos Zeman at the given place. Later he published a tweet concerning the same event, but 

from a personal point of view. 

 

The analysis of Ovcacek’s account shows that 36.3 percent of posts in the analyzed period 

under review can be classified as tweets related to the 2018 presidential election beyond the 

normal role of a spokesperson. This is a relatively high number, which doesn’t include a 

number of tweets also mentioning the elections, but in the standard information range of the 

spokesperson's work. Although the twitter profile of Jiri Ovcacek served to inform about the 

president's program, it also served to support the campaign for the re-election of Miloš Zeman. 

 

At least 59 posts from the analyzed period are focused on presidential candidate Jiri Drahos, 

who faced Milos Zeman in the 2nd round of the presidential elections. That’s 45.38 percent of 

the 130 tweets dealing with elections. Ovcacek indirectly accuses Drahos of alcoholism, 

criticizes him for "hopelessness" or implies that Drahoš refuses to debate with citizens despite 

his absence in television debates, even though Drahoš debated with citizens instead of 

participating in them.  
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