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Abstrakt 

Z teorie veřejné politiky víme, že součástí veřejně politického procesu jsou také média, která 

se do něj mohou zapojovat různými způsoby, v první řadě jako zprostředkovatelé různých 

veřejně politických preferencí. Sdělovací prostředky jsou zároveň konstruktérem významů 

různých veřejně politických událostí. Od toho se pak odvíjí, jak bude publikum na záležitosti 

veřejné politiky nahlížet. Média se mohou stát také aktivním účastníkem veřejně politických 

debat, kam pak budou šířit svá veřejně politická přesvědčení a preference. Touto 

problematikou se zabývá Narrative Policy Framework, skrze který budu nahlížet na vliv 

médií ve zvoleném případě. Tato teorie vnímá jako jeden ze základních prvků veřejně 

politického procesu narativ.   

 Práce je zaměřena na případ schvalování opatření rodinné politiky v České republice. 

Konkrétně zvýšení rodičovského příspěvku, ke kterému došlo na konci roku 2019. Tato 

změna vyvolala velký zájem veřejnosti, ale také médií, která se k problematice často 

vyjadřovala. Cílem práce je zjistit, jaký narativ sdělovací prostředky utvořily, a zda se média 

prostřednictvím tohoto narativu aktivně zapojila do veřejně politické debaty s možným 

vlivem na výslednou podobu veřejné politiky. 

 

Klíčová slova 

Veřejná politika, sociální politika, rodinná politika, veřejně politický proces, proces tvorby 

politik, medializace, veřejně politický narativ, Narrative Policy Framework 

  



 
 

Abstract 

The public policy scholarship says that media interract with the policy process in multiple 

ways. First of all, they offer various policy preferences. At the same time, they attach 

meanings to different policy events. This matters when it comes to the audience and its 

perception of chosen public issues. The media might also become an active participant in the 

policy debate and transmit their policy beliefs and policy preferences within this debate. The 

Narrative Policy framework brings these findings together with focus on the important 

role of policy narratives in the policy process. 

This master‘s thesis focuses on the case of family policy measurement adaptation in 

the Czech republic. The focus lies particularly on the government bill that has increased the 

parental allowance in 2019. This change has provoked a significant interest of the public and 

of the media, which were making their statements. The aim of this paper is to explore the 

form and content of the policy narrative and to say whether the media accounts have actively 

participated in the policy debates to possibly influence the policy outcome. 

 

Keywords 

Public policy, social policy, family policy, policy process, policy making process, 

medialization, policy narrative, Narrative Policy Framework 

 

Title 

The Role of Media and Narratives in the Policy Process: Narrative Policy Framework 

Perspective  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Zde bych ráda poděkovala PhDr. Vilému Novotnému, Ph.D. za velmi podnětné odborné 

vedení, podrobnou zpětnou vazbu a trpělivost při hledání správného směru diplomové 

práce. Děkuji také mamince Lence a sestře Fabienne za důkladné přečtení práce a 

provedení korektur. 

  



 
 

Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................................. 6 

2 Vymezení kontextu problematiky ........................................................................................ 8 

2.1 Parlamentní debata .........................................................................................................10 

2.1.1 První čtení ..................................................................................................................10 

2.1.2 Druhé čtení .................................................................................................................11 

2.1.3 Třetí čtení ...................................................................................................................13 

2.1.4 Senát .............................................................................................................................15 

2.1.5 Schválení finální verze zákona ...........................................................................16 

3 Teoretická východiska ............................................................................................................17 

3.1 Narrative Policy Framework ........................................................................................18 

3.2 Stěžejní předpoklady Narrative Policy Framework ...........................................20 

3.3 Tři úrovně analýzy ...........................................................................................................20 

3.4 Konceptuální model mesolevelu ................................................................................22 

3.5 Veřejně politický subsystém ........................................................................................23 

3.6 NPF a veřejně političtí aktéři v subsystému ..........................................................24 

3.7 Obsah: veřejně politická přesvědčení a strategie ................................................26 

3.8 Veřejně politická přesvědčení .....................................................................................26 

3.9 Strategie veřejně politického narativu .....................................................................27 

3.10 Forma: definice veřejně politického narativu ...................................................28 

3.11 Nastavení .........................................................................................................................31 

3.11.1 Rodinná politika v ČR .............................................................................................31 

3.11.2 Současná podpora českých rodin ......................................................................32 

3.11.3 Rodičovský příspěvek ............................................................................................34 

4 Metodologie .................................................................................................................................35 

4.1 Design práce .......................................................................................................................39 

4.2 Data ........................................................................................................................................41 



 
 

4.3 Metody sběru dat ..............................................................................................................43 

4.4 Metody analýzy .................................................................................................................44 

4.5 Zkoumané proměnné ......................................................................................................46 

4.5.1 Přesvědčení ................................................................................................................47 

4.5.2 Strategie ......................................................................................................................47 

4.5.3 Nastavení ....................................................................................................................48 

4.5.4 Postavy .........................................................................................................................48 

4.5.5 Zápletka .......................................................................................................................48 

4.5.6 Ponaučení z příběhu ...............................................................................................49 

5 Případová studie – plánovaná změna ve výši rodinného příspěvku .....................49 

5.1 Klíčoví aktéři ve veřejně politickém subsystému ................................................49 

5.1.1 Prezident a vládní koalice ....................................................................................50 

5.1.2 Opozice ........................................................................................................................56 

5.1.3 Senát .............................................................................................................................59 

5.1.4 Veřejnost .....................................................................................................................60 

5.1.5 Zájmové skupiny ......................................................................................................60 

5.1.6 Nezávislé organizace ..............................................................................................62 

5.2 Veřejně politická přesvědčení aktérů a jejich střety ve veřejně politické 

debatě .................................................................................................................................................63 

5.2.1 Zodpovědnost státu za rodiny ............................................................................64 

5.2.2 Motivy pro tvorbu rodinné politiky ..................................................................64 

5.2.3 Účel rodičovského příspěvku ..............................................................................65 

5.3 Advokační koalice ............................................................................................................65 

5.3.1 Koalice 1 ......................................................................................................................66 

5.3.2 Koalice 2 ......................................................................................................................67 

5.4 Narativ vytvořený médii ................................................................................................68 

5.4.1 Přesvědčení ................................................................................................................69 



 
 

5.4.2 Strategie ......................................................................................................................70 

5.4.3 Nastavení ....................................................................................................................71 

5.4.4 Postavy .........................................................................................................................71 

5.4.5 Zápletka .......................................................................................................................72 

5.4.6 Ponaučení z příběhu ...............................................................................................73 

5.5 Podoba veřejně politického narativu jednotlivých médiích ............................73 

5.5.1 Narativ v deníku Mladá fronta DNES ...............................................................73 

5.5.2 Narativ v deníku Právo ..........................................................................................74 

5.5.3 Narativ v deníku Hospodářské noviny ............................................................75 

5.5.4 Narativ v deníku Lidové noviny .........................................................................75 

5.5.5 Narativ v týdeníku Respekt .................................................................................76 

5.5.6 Narativ v týdeníku Týden .....................................................................................76 

5.6 Rozdělení médií do advokačních koalic...................................................................77 

Závěrečná diskuse .............................................................................................................................78 

Limity práce a doporučení v kontextu NPF .........................................................................85 

Summary ...............................................................................................................................................88 

Summary ...............................................................................................................................................89 

Seznam použitých zdrojů ................................................................................................................90 

Webové stránky a dokumenty ..................................................................................................92 

Články z médií .................................................................................................................................95 

Teze diplomové práce ................................................................................................................... 100 

Vymezení kontextu problematiky ........................................................................................ 100 

Předběžná náplň práce ............................................................................................................. 101 

Seznam odborné literatury ..................................................................................................... 102 

1 Seznam příloh ................................................................................................................................ I 

2 Přílohy .............................................................................................................................................. I 

2.1 Kódovací kniha ..................................................................................................................... I 



 
 

2.2 Postavy zobrazené v jednotlivých médiích .............................................................. V 

2.2.1 Postavy: deník MF DNES ......................................................................................... V 

2.2.2 Postavy: deník Právo ................................................................................................ V 

2.2.3 Postavy: deník Hospodářské noviny ................................................................ VI 

2.2.4 Postavy: deník Lidové noviny ............................................................................ VII 

2.2.5 Postavy: týdeník Respekt .................................................................................... VII 

2.2.6 Postavy: týdeník Týden ...................................................................................... VIII 

  



6 
 

1 Úvod 

Už jako děti jsme informace přijímali prostřednictvím příběhů, které mají své zápletky, 

postavy a také ponaučení. Skrze tyto příběhy se pak postupně formovaly naše názory, 

pohledy na svět a postoje ke každodenním situacím. Podobně to funguje i v dospělosti, 

kdy jsme ovšem pohádkové knihy vyměnili za média, která nám pravidelně předávají 

příběhy různými způsoby a různou formou. V dnešní době, obzvláště po příchodu 

nových médií, na nás mají sdělovací prostředky obrovský vliv. Moderní lidé se 

informují neustále, což je možné především díky přístupu k internetu, který se stal 

neodmyslitelnou součástí našich životů. 

Tato diplomová práce vychází z předpokladu veřejné politiky, že vládnutí se 

dnes nerealizuje pouze prostřednictvím státu a jeho orgánů. Abychom mohli procesy 

popsat komplexně, musíme zahrnout také ostatní regulátory, včetně médií, která se 

vedle tradičních veřejně politických aktérů prosazují stále více a stávají se tak aktivní 

složkou veřejně politického procesu. (Potůček 2016) V moderní demokracii mají 

média silné postavení prostředníka mezi politickými institucemi a občany. Mezi jejich 

veřejné úkoly patří v první řadě informování veřejnosti o důležitých událostech a 

tématech. Vedle toho se ale také otevírá možnost stát se aktivním účastníkem 

politických sporů a v příspěvcích obsahujících názory zaujmout své vlastní stanovisko. 

To dává médiím moc podílet se na utváření názorů, která byla popsána již v roce 1968 

americkými výzkumníky Maxwellem McCombsem a Donaldem Shawem v teorii 

nastolování agendy (McCombs, Shaw 1972). 

S touto myšlenkou operuje také Narrative Policy Framework (NPF) od 

E. Shanahan, M. Jonese, M. McBeth a C. Radaelli, který tento koncept dále rozvíjí. Rámec 

vychází z předpokladu, že jedním ze základních prvků veřejně politických procesů je 

narativ. Médiím jakožto konstruktérům významů zobrazených problematik pak 

přisuzuje moc ovlivnit veřejně politický proces právě skrze veřejně politické narativy 

(Shanahan et al. 2017). Sdělovací prostředky určitou cestou referují o veřejně 

politických problémech. Jakým způsobem příběh postaví a dále předávají v dalších 

fázích ovlivňuje, zda je politika přijata. NPF hledá odpovědi na to, jakou roli hrají 

veřejně politické narativy ve veřejně politickém procesu. Tyto otázky pak zkoumá 

v různých veřejně politických kontextech. 
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Touha po pochopení mediálního vlivu na veřejně politický proces, potažmo 

celou společnost, je pak mou motivací k tomu, proč jsem si takové téma zvolila. Lidé 

přijímají vnější podněty a na základě svých osobních hodnot je pak přetvářejí do 

vlastních názorů a postojů. Neopomenutelným zdrojem takových podnětů jsou právě 

média. Proto je znalost povahy mediálních sdělení stěžejním krokem k tomu, abychom 

pochopili, co a jak utváří názory veřejnosti, ale také politiků, kteří rozhodují o chodu 

naší země. 

 Případ, na který bych se chtěla zaměřit podrobněji, je proces zavádění nového 

rodičovského příspěvku, který od 1. 1. 2020 činí 300 tisíc místo původních 220 tisíc 

korun (Tisková zpráva 2019). Novela zákona o státní sociální podpoře byla přijata 

v prosinci 2019, do té doby však došlo k několika podstatným úpravám, především 

ohledně toho, kdo bude mít ve výsledku na zvýšenou rodičovskou nárok. Debaty o této 

novince rodinné politiky dlouhou dobu rezonovaly také v médiích, velmi aktivní byla 

v této věci i veřejnost, ve které se dokonce zformovalo několik zájmových skupin. 

 Média v této záležitosti zcela jistě přijala roli zprostředkovatele informací, která 

problematiku rámovala různými způsoby. Já bych však chtěla zjistit také to, zda se 

aktivně podílela na veřejně politické debatě a zda tato účast mohla ovlivnit výslednou 

podobu veřejné politiky. Vodítkem mi budou dvě hypotézy NPF, které budu v praktické 

části testovat: 1) zda jsou média přispěvatelem (veřejně politickým aktérem) ve 

veřejně politických debatách; 2) jakou mají mediální aktéři roli ve veřejně politickém 

subsystému.  

 V první části vymezím teoretická východiska, která rovnou propojím s věcnou 

problematikou, tedy problematikou nového rodičovského příspěvku, jenž byl ve své 

konečné podobě schválen v prosinci roku 2019. Dále vymezím subsystém s jeho 

aktéry, kteří se na této záležitosti nějakým způsobem podíleli. Klíčové pro mne bude 

zjištění veřejně politických přesvědčení zapojených aktérů, jedná se o nezbytný krok 

k tomu, abych je mohla rozdělit do jednotlivých advokačních koalic, do kterých se při 

této příležitosti shlukovali.  

 Poté přistoupím k analýze mediálních sdělení. Pomocí kvantitativní obsahové 

analýzy budu zkoumat médii vytvořený narativ. Zaměřím se při tom na narativní 

strategie a veřejně politická přesvědčení, která podle konceptu NPF působí na 
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rozhodovatele při tvorbě veřejných politik. Zajímat mě bude ale také forma narativu, 

tedy nastavení, postavy, zápletka a ponaučení z příběhu. Tímto způsobem získám 

přehled o veřejně politických preferencích a přesvědčeních mediálních aktérů, která 

pak porovnám se systémem přesvědčení ostatních aktérů. Následně otestuji zvolené 

hypotézy, abych tak došla ke zjištění, zda se média chovala pouze jako 

zprostředkovatel informací, nebo se aktivně zapojila do veřejně politické debaty a měla 

tak vliv na konečnou podobu novely zákona o státní a sociální podpoře. 

2 Vymezení kontextu problematiky 

Z celé řady dříve provedených výzkumů již víme, že média hrají ve veřejné politice 

nemalou roli. V současnosti, kdy jsou skloňovány termíny jako mediatizace 

politiky/společnosti (Jakubowitz In Potůček 2016), a kdy se po příchodu digitálních 

technologií setkáváme s výraznou proměnou sociálních interakcí, mohou mít masová 

média (či jiné skupiny a organizace) na politickou komunikaci dokonce určující dopad 

(Peters In: Tchaou 2018). Zda mají média či jiné skupiny podíl na výsledné podobě 

politiky, není pouze otázka nejpřesvědčivějšího názoru, ale také dostatečně silného 

vlivu. (Fischer In: Tchaou 2018)  

 Ve své práci bych se chtěla věnovat roli médií v konkrétním příkladě a zjistit, jak 

byla provázána s procesem tvorby nové politiky. Z teorie nastolování agendy 

McCombse a Shawa víme, že masová média formují postoje, určují priority a témata, 

která budou v dané době důležitá. (McCombs, Shaw 1972) K působení médií na veřejně 

politický proces dochází ale i tak, že přikládají politikám významy a vyprávěním 

příběhů určují, v jakém smyslu budou témata chápána. Skrze rámování politických 

témat a vytváření narativů pak média aktivně i pasivně ovlivňují názory a agendy. 

(Crow, Lawlor 2016, str. 474-475)  

 Narativy jsou rozpoznatelné ve všech aspektech našeho života. Také veřejná 

politika je plná příběhů, které se mohou stát předmětem jejího zkoumání. Bude to 

právě narativ, skrze který budu sledovat politickou změnu, jež se odehrála ve zmíněné 

oblasti rodinné politiky. K tomu mi dopomůže Narrative Policy Framework (NPF) 

nabízející možnosti empirického měření pro testování hypotéz o veřejně politickém 

narativu. V tomto rámci nejde o hodnocení pravdivosti či věrohodnosti narativů, 

zabývá se spíše tím, jak je jejich prostřednictvím zachycována politická realita, jak jsou 



9 
 

problémy prezentovány a jaký to může mít efekt na veřejně politický proces. 

(Shanahan et al. 2017, str. 202) V kontextu mé práce půjde o to, jakým způsobem byla 

problematika rodičovských příspěvků ze strany médií formulována a jak to mohlo 

ovlivnit výslednou podobu politiky.  

  Konkrétně bych se chtěla věnovat tomu, zda ve zvoleném příkladě média 

fungovala pouze jako zprostředkovatel informací (různých veřejně politických 

preferencí), nebo přímo jako přispěvatel do veřejně politických debat s vlivem na 

konečnou podobu veřejné politiky. Pracovat budu s předpokladem, že veřejná politika 

je zhmotněním veřejně politického narativu. Hlavním předmětem zkoumání tedy bude 

narativ, narativní strategie a veřejně politická přesvědčení. 

Novému rodičovskému příspěvku bylo věnováno hodně pozornosti jak ze 

strany politiků, tak ze strany veřejnosti a médií. Co se týká vládních představitelů, ti o 

svém záměru zvýšit celkovou částku na 300 tisíc korun informovali již v červnu 2018 

v programovém prohlášení vlády (Programové prohlášení vlády 2018). Protože se tato 

změna týkala velké části veřejnosti, zůstávala po celou dobu aktivní a její názor byl 

výrazně slyšet. (Šrajbrová 2019) Tomu jistě dopomohla také média, která se 

problematikou zabývala už ve chvíli, kdy se sestavovala vláda a jednotlivé strany 

vznášely své požadavky. Téma se však ve sdělovacích prostředcích objevovalo až do 

samotného schválení, tedy o více než rok později.  

Okolo problematiky se utvořily dvě advokační koalice s různými veřejně 

politickými přesvědčeními, které pak prosazovaly různé varianty zmíněné politiky. 

Debata se týkala především toho, kdo z rodičů bude mít na zvýšení nárok. Diskuse se 

odvíjela od finanční náročnosti různých variant, kdy nejštědřejší varianta, kterou 

prosazovala sociální demokracie, představovala největší zátěž pro státní rozpočet. Na 

druhou stranu zástupci hnutí ANO, které neklade takový důraz na sociální politiky, 

připouštělo finančně úspornější variantu. 

Iniciátorkou a hlavní propagátorkou nového opatření byla ministryně práce a 

sociálních věcí Jana Maláčová, pod jejíž resort také problematika rodičovských 

příspěvků spadá (Zákon č. 2/1969 Sb.). Musela se však potýkat s rozpočtovými 

omezeními i odlišným postojem hnutí ANO, které má ve vládě převahu a ve výsledku 

také poslední slovo. Novému rodičovskému příspěvku věnovala mnoho prostoru také 
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řada dalších představitelů státu, ať už při různých jednáních, schůzích, ale také ve 

vyjádřeních pro média (Leinert 2018, Zpěváčková 2019). Snadno se tak dalo 

vypozorovat, že se na konečné podobě novely nemohli dlouho shodnout aktéři na 

vládní, natož parlamentní úrovni. (Frouzová, Endrštová 2019).  

2.1 Parlamentní debata  

Vláda se po několika měsících nakonec dohodla na kompromisu a návrh zákona 

poslancům rozeslala 23. května 2019 (Sněmovní tisk 490/0). Následující odstavce jsou 

shrnutím projevů poslanců, které jsou zaneseny ve stenozáznamech z projednávání 

novely. 

2.1.1 První čtení  

Organizační výbor Poslanecké sněmovny navrhl Výbor pro sociální politiku jako 

garanční výbor a jeho předsedkyni Janu Pastuchovou jako zpravodaje do prvního čtení 

(Usnesení č. 195).  Jana Maláčová v úvodu představila návrh novely a její dílčí body, na 

kterých se shodla vláda. Navýšení příspěvku označila za první krok v řadě 

prorodinných opatření, jež hodlá v příštích letech prosazovat. Následně vyzvala 

poslance k podpoře tohoto zákona, který má finančně podpořit rodiny s malými dětmi 

a usnadnit jim výchovu a péči o jejich potomky. Jako vystoupila Jana Pastuchová z ANO, 

která osvětlila roli státu v této záležitosti a vyzdvihla pozitivní dopady, které tato 

změna přinese.  

Do debaty vstoupila také Olga Richterová, která vládní návrh za Piráty 

podpořila. Zároveň zdůraznila nutnost valorizace příspěvku, jež by zajistila pravidelné 

navyšování podle ekonomického stavu země. Automatickou valorizaci zapracovala do 

svého pozměňovacího návrhu společně s návrhem na navýšení spodního limitu 

čerpání a navýšení příspěvku poměrnou částkou i pro rodiče, kteří jej k 1. lednu 2020 

již vyčerpali. Poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová započala svůj 

projev převyprávěním postupu vlády v této záležitosti a dílčích rozhodnutí, která 

prezentovala veřejnosti. Chtěla tak upozornit na nepřehlednost a zmatečnost celé 

situace, jež mnoha rodičům způsobily nepříjemnosti. Zároveň zdůraznila, že je potřeba 

řešit i celou řadu dalších věcí, na které projednávaná novela ambice nemá. Podpořila 

myšlenku valorizace příspěvku a mluvila o plánovaném pozměňovacím návrhu, který 

by v budoucnu umožnil příspěvek pobírat také prarodičům dítěte. Podle jejího názoru 

je důležitou součástí této problematiky také to, zda stát rodinám umožňuje slaďovat 
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rodinný a pracovní život, například možností zkrácených úvazků, které musí být 

doplněny rozšířením předškolní péče.  

Poslanec ODS Jan Bauer vyjádřil lítost nad prodlevami, které způsobily neshody 

ve vládě. Jednalo se přitom o opatření, jenž bylo obsaženo v programovém prohlášení 

vlády, a navíc mělo od začátku podporu všech politických stran. Dále podpořil do té 

doby neprojednaný návrh změny, který by rodičům umožnil dočerpat rodičovský 

příspěvek na starší dítě i v případě, že se do rodiny narodí další mladší dítě. K podpoře 

projednávaného zákona se připojila také Tereza Hyťhová za SPD s tím, že se stejně jako 

Jan Bauer vyslovila za štědřejší variantu novely. Ta by znamenala navýšení pro všechny 

rodiny s nejmladším dítětem do čtyř let věku. 

Pavla Golawská za klub KDU-ČSL vládní návrh podpořila, zároveň jej však 

označila za diskriminační pro zhruba 70 000 rodin, které návrh vyloučil z nároku. 

Rozporovala také důvodovou zprávu navrhované novely, protože zákon z výše 

uvedených důvodů péči o malé děti neoceňuje, naopak trestá ty, kteří se rozhodli dříve 

zapojit na trh práce. Kvůli tomu chystá do druhého čtení pozměňovací návrh, 

začleňující také rodiče dětí mladších čtyř let, kteří příspěvek již dočerpali. 

Dále se k problematice vyjádřila poslankyně Hana Aulická Jírovcová, která se za 

KSČM vyjádřila pro vládní návrh zákona. Rodičovský příspěvek označila jako náhradu 

ušlé mzdy v době, kdy se rodič stará o dítě doma. Rodiče, kteří se rozhodli dobrovolně 

odejít ze svého zaměstnání, aby se mohli starat o své děti, by měli být podpořeni 

v adekvátní výši. Současně se domnívá, že rodiče, kteří již na rodičovské dovolené 

nejsou, by na sociální dávku ve výši 80 tisíc korun mít nárok neměli. Tento záměr 

některých politických stran označila za populismus. Rodinná politika v České republice 

je podle ní roztříštěná, proto je nutné přehodnotit celkový pojem péče o rodinu ze 

strany státu. (Stenozáznam ze 33. schůze) 

2.1.2 Druhé čtení 

Následně byl návrh zákona přikázán k projednání výborům. Garanční Výbor pro 

sociální politiku návrh projednal a doporučil schválit (Sněmovní tisk 490/1). Schválení 

doporučila také Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny 

(Sněmovní tisk 490/2). Novela zákona byla 25. září 2019 projednána v druhém čtení, 

kde návrh prošel obecnou a podrobnou rozpravou. Jana Maláčová uvedla svůj proslov 
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sdělením, že mít děti začíná být luxusem, a taková situace je pro rodiny neudržitelná, 

proto je důležité rodinám rychle pomoci. Připomněla svůj původní záměr o navýšení 

příspěvku o 80 tisíc korun všem rodinám s nejmladším dítětem do čtyř let. Vyjednávání 

však bylo podle jejích slov složité a vláda nyní přichází s návrhem, který se dotkne 80 % 

zmíněných rodin. 

 Jana Pastuchová přednesla jakožto zpravodajka Výboru pro sociální politiku a 

Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny doporučující 

stanoviska obou výborů. Ke slovu se pak dostal Jan Bauer, který představil 

pozměňovací návrh, jenž předložil společně s Lucií Šafránkovou z SPD. Jejich návrh 

přiznává navýšení příspěvku i těm rodičům, kteří řádně a celodenně pečují o své 

nejmladší dítě do čtyř let věku, ale celou částku příspěvku vyčerpali ještě před 

účinností zákona. Jiný postup by byl podle něj problematický z pohledu ústavního 

práva. Podle Šafránkové by šlo o popření zásady legitimního očekávání. 

 Pozměňovací návrh předložila také poslankyně Markéta Pekarová Adamová ve 

spolupráci s Vítem Kaňkovským. Snažili se o rozšíření flexibility pro rodiny s dětmi 

z hlediska dostupnosti služby péče o děti. Navrhli tak, aby příspěvek mohli čerpat i 

další členové rodiny, například prarodiče. Pavla Golasowská označila vládní návrh jako 

diskriminační a vyslovila se proti třídění rodiny podle neobjektivního a volitelného 

kritéria, kterým je délka čerpání příspěvku. Také poukázala na případ z minulosti, kdy 

byl novelizací stejného zákona zvýšen příspěvek rodičům pečujícím o více dětí. Po 

vzoru tohoto příkladu navrhuje, aby se zvýšení dávky týkalo i rodin, které ji k lednu 

2020 vyčerpaly v plné výši. 

 Svůj pozměňovací návrh představil i poslanec ČSSD Jan Chvojka. Úprava se 

týkala postupu v situaci, kdy zemře jedno nebo více z vícerčat, o které rodič pobírající 

příspěvek pečuje. Pokud by rodič dále pečoval alespoň o jedno dítě, mohl by ministr 

práce a sociálních věcí na základě žádosti o odstranění tvrdosti zákona ve výjimečných 

případech rozhodnout o zjemnění podmínek stanovených zákonem. V té době aktuální 

úprava při změně péče o dvojčata na péči o jedno dítě přepočítávala celkovou částku 

rodičovského příspěvku na částku náležející při péči o jedno dítě. Pokud zemře jedno 

z dvojčat, celková částka následně činila 220 tisíc korun s tím, že se z ní odečítají již 

vyplacené částky. Při změnách péče o trojčata či vícerčata pak mohou nastat ještě 
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komplikovanější situace. Navržená úprava měla umožnit pružnost reakce na konkrétní 

okolnosti v konkrétní rodině, která si prochází touto citlivou situací. 

 Olga Richterová v úvodu poděkovala poslancům, kteří se připojili k jejímu 

pozměňovacímu návrhu představeném již v prvním čtení. Piráti ještě přidali další 

návrh, jenž měl zamezit nespravedlnostem při vydávání příspěvku na bydlení. Ke 

zneužívání příspěvku na bydlení se vyjádřila také Jana Pastuchová. Její pozměňovací 

návrh přidal do zákona podmínku trvalého pobytu, aby se při hodnocení nároku na 

dávku bral v potaz faktický okruh společně posuzovaných osob podle skutečného 

soužití a vyživovací povinnosti.  

 Hana Aulická Jírovcová zkritizovala postup Jany Maláčové také v druhém čtení. 

Zároveň oznámila, že KSČM nepodpoří žádný pozměňovací návrh s výjimkou návrhu 

Jany Pastuchové, který upravuje podmínky příspěvku na bydlení. (Stenozáznam ze 34. 

schůze) Všechny pozměňovací návrhy byly rozeslány 27. září 2019 (Sněmovní tisk 

490/3), Výbor pro sociální politiku pak vydal stanoviska k jednotlivým návrhům. 

Schválit doporučil úpravy Jana Chvojky a Jany Pastuchové (Sněmovní tisk 490/4). 

2.1.3 Třetí čtení 

Ministryně práce a sociálních věcí 1. listopadu 2019 na 37. schůzi Poslanecké 

sněmovny opět zdůraznila důvody, proč by mělo ke zvýšení rodičovského příspěvku 

dojít. Pokud budou mít rodiny jistotu a podporu státu, bude se v Česku rodit více dětí. 

Rodičovská podle ní není dovolená, ale tvrdá práce a nikdo by neměl mít obavy, že si 

založením rodiny zásadně pohorší v kvalitě svého života. Jana Maláčová kritizovala 

opozici, že se u ní najednou probudilo sociální cítění, přitom ještě před rokem její 

záměr zvýšit rodičovskou všem rodinám nikdo nepodpořil. Za kompromis, který 

z rozpočtových důvodů nakonec navrhla vláda, se nestydí, protože pomůže 80 % všech 

rodin, kterých se rodičovský příspěvek týká. Podpora rodin podle ní tímto nekončí, 

české rodiny by měly mít takovou pozornost státu, jakou mají ve vyspělých zemích. 

Pozitivní stanovisko ministryně zaujala pouze k pozměňovacímu návrhu Jana Chvojky.   

 V následujících příspěvcích opoziční poslanci Janu Maláčovou kritizovali za 

délku jejího projevu, protože hlasování již nebude možné na dané schůzi stihnout. 

Podle Markéty Pekarové Adamové se z její strany jedná o obstrukce, Tomio Okamura 

mluvil o záměrném zablokování hlasování. (Stenozáznam z 37. schůze) Schůze byla 
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následně přerušena a poslanci se k projednání bodu vrátili na 35. schůzi 6. listopadu 

2019, na které byla otevřena rozprava. 

 Jako první vystoupila poslankyně Lucie Šafránková, která žádala podporu pro 

svůj pozměňovací návrh.  Úprava by měla přispět k zachování zásady rovnosti občanů 

před zákonem, zásady obecné spravedlnosti a zásady legitimního očekávání. Jedná se 

o principy, které spoluvytvářejí základy demokratického státu a jejich respektování má 

zásadní vliv na to, jak budou občané daný stát vnímat.  Podle jejího názoru je selekce, 

kterou nyní prování vládní koalice, neodůvodněná a diskriminační, kritérium výběru 

pak nespravedlivé. Pokud rodič o dítě pečuje či péči o něj zajistí, měl by mít možnost 

příspěvek pobírat i při práci. 

 Olga Richterová se snažila přitáhnout pozornost k jednomu ze svých 

pozměňovacích návrhů, a to úpravě zvýšení minimálního limitu pro čerpání. Tento 

návrh cílí zejména na živnostníky, studentky a ženy, které otěhotněly do jednoho roku 

po ukončení vzdělání. Nově by tak rodiče, kteří dostatečně dlouho neodváděli 

nemocenské pojištění, nebo pracovali na nízký úvazek, mohli čerpat 10 tisíc korun 

měsíčně.  

 Poslanec Jan Bauer se za ODS vyslovil pro spravedlivé a rovné navýšení 

rodičovské všem, kteří na ní mají nárok. Proto do svého pozměňovacího návrhu 

zapracoval širší, ministerstvem sociálních věcí dříve prosazovanou variantu. Rodiče si 

sice volí délku čerpání sami, ale v době, kdy se rozhodovali, mohli jen těžko předvídat, 

zda v budoucnosti budou či nebudou mít nárok na dočerpání zvýšené částky. Dále 

upozornil, že pokud vládní návrh projde, budou vedle sebe bydlet dvě rodiny se stejně 

starými dětmi a maminkami na rodičovské. Jedné stát umožní dočerpat vyšší částku 

rodičovské a druhá rodina bude mít smůlu. Schválením vládní verze zákona se podle 

něj poslanci vystavují riziku, že jej Ústavní soud později zruší, protože porušuje zákaz 

retroaktivity a narušuje právní jistotu. 

 Markéta Pekarová Adamová zkritizovala i v tomto čtení postup vlády a 

vyzdvihla především nekonzistentnost kroků ministryně Maláčové. Jménem TOP 09 

uvedla, že podpoří rozumné pozměňovací návrhy, jako je automatické valorizace 

příspěvku. Poslankyně se za KSČM Hana Aulická Jírovcová vyjádřila k jednotlivým 

pozměňovacím návrhům ostatních poslanců, podpořit se rozhodli úpravu Jany 
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Pastuchové a také úpravu minimální částky měsíčního čerpání Olgy Richterové. Podle 

Aulické Jírovcové by se mělo diskutovat o pojetí rodičovského příspěvku v České 

republice, protože za poslední roky došlo ke změnám tohoto pojetí a do budoucna stát 

čeká implementace evropské legislativy. Otázka tedy je, jak budou české rodiny 

podporovány, aby se nejenom zvyšovala porodnost, ale aby se také rodiče o své děti 

starali. Z toho důvodu nepodpoří návrh poslankyně Pekarové, protože o děti by se 

primárně měli starat rodiče a stát by jim k tomu měl zajistit podmínky. 

 Stanoviska KDU-ČSL představil Marek Výborný. Připomněl, že vláda hodila přes 

palubu 70 tisíc českých rodin, které ke svým rodičovským povinnostem přistoupily 

velmi zodpovědně. Rodičovský příspěvek vyčerpaly rychleji velmi často proto, aby 

dokázaly sladit svoji kariéru a své rodinné povinnosti. Navíc jsou to lidé, kteří odvádějí 

daně, zdravotní pojištění a tak dále. Podle něj tedy není spravedlivé zvýšit čerpání 

pouze těm, kteří jej aktuálně pobírají. Poslanec podpořil pozměňovací návrhy Pavly 

Golasowské, Jana Bauera a Olgy Richterové.  

 Následně sněmovna přistoupila k hlasování o pozměňovacích návrzích v pořadí, 

které doporučil Výbor pro sociální politiku (Sněmovní tisk 490/4). Poslanecká 

sněmovna přijala pozměňovací návrhy Jana Chvojky, Jany Pastuchové a návrh Olgy 

Richterové, který zvyšoval minimální hranici čerpání. Zákon jako celek byl vzápětí 

přijat hlasy všech 176 přítomných poslanců. (Stenozáznam z 35. schůze) 

2.1.4 Senát 

Poslanecká sněmovna následně 8. listopadu 2019 postoupila návrh zákona Senátu. 

Garančním výborem byl stanoven Výbor pro zdravotní a sociální politiku, který měl 

tisk spolu s Ústavně právním výborem projednat. Oba výbory do svých usnesení 

zapracovaly pozměňovací návrhy, jež upravovaly podmínky vládní verze zákona. 

 Novela byla senátory projednán 4. 12. 2019 na 13. schůzi Senátu. Tam se 

rozhodli návrh vrátit s pozměňovacím návrhem, který podpořilo 70 z 74 přítomných 

senátorů. Úprava by rozšířila pole příjemců na všechny rodiny s nejmladším dítětem 

do čtyř let věku. Řízení o přiznání rodičovského příspěvku by započalo na základě 

žádosti rodičů. (Usnesení č. 269) 
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2.1.5 Schválení finální verze zákona 

Projednávání se tak vrátilo do Poslanecké sněmovny, kde 17. prosince na 39. schůzi 

senátor Marek Hilšer vysvětlil důvody vrácení sněmovní verze, a zároveň představil 

obsah pozměňovacího návrhu Senátu. Jak jsem již zmínila, senátorská úprava rozšířila 

okruh příjemců rodičovského příspěvku v jeho nové výši. Hilšer ocenil rozhodnutí 

vlády rodičovský příspěvek po dvanácti letech zvýšit. V situaci, kdy demografické 

ukazatele předpovídají stárnutí populace, je prorodinná politika obzvláště důležitá a 

každé ocenění rodičů je pozitivní.  

 Vládní novelu senátoři shledali jako hrubě diskriminační. Důvodová zpráva 

navrhovaného zákona hovoří o ocenění péče o malé děti, novela přitom některé rodiče 

z tohoto ocenění vylučuje. Navrhovaný zákon zároveň trestá ty rodiče, kteří vyčerpali 

příspěvek dříve a začlenili se na trh práce. Třetím důvodem bylo to, že pozitivní 

dopady, které zmiňuje důvodová zpráva, jsou pocítí pouze některé rodiny, a to ty, které 

rodičovský příspěvek ke dni nabytí účinnosti návrhu stále čerpají. Hilšer sice připouští, 

že není možné nastolit absolutní spravedlnost, sněmovna se však nakonec shodla na té 

nejméně spravedlivé variantě.  

 Senátní návrh podpořila KDU-ČSL, STAN, SPD, ODS, TOP 09 a Piráti. Všichni 

zopakovali své argumenty, které uváděli již v přechozích dvou čteních. Jan Hamáček 

pak ve svém projevu kritizoval pravicovou opozici za její kroky při schvalování tohoto 

zákona. Náhlý zájem pravicových politiků o sociální prosperitu českých rodin ho až 

rozčílil. Vrátil se do doby, kdy pravicové vlády sociální politiku nejen neprosazovaly, 

ale dokonce docházelo ke škrtům sociálních výdajů. Rodičovský příspěvek podle něj 

vymyslela sociální demokracie a teď ho ve spolupráci s hnutím ANO prosadila. 

Původně sice měli jinou představu, ale byla to otázka kompromisu, které jsou při 

vládnutí nutné. 

Pirátští poslanci následně kritizovali ministryni Maláčovou za to, co dva dny 

zpět uvedla na sociálních sítích. Poslance ČSSD chtěla požádat o podporu senátní verze, 

při samotním projednávání však otočila a sněmovnu vyzvala, aby hlasovala pro 

sněmovní verzi. V době, kdy se řeší nedůvěra občanů v politiky, by přes oficiální kanály 

nemělo být slibováno něco, co se vzápětí nedodrží.  



17 
 

Vedle Jana Hamáčka byl rozzlobený tako Vojtěch Filip. Opozice podle něj nemá 

představu o tom, zda je počet rodin, o kterých se dohadují, opravdu roven 70 tisícům. 

Komunisté se spolu s vládní ČSSD a hnutím ANO rozhodli setrvat u vládní verze zákona, 

návrh ve znění schváleném Senátem tak přijat nebyl. Protože se ale všichni poslanci 

napříč politickým spektrem shodovali na nutnosti změny ve výši rodičovského 

příspěvku, 186 přítomných hlasovalo pro původní sněmovní verzi, a tím byl zákon o 

státní sociální podpoře přijat. (Stenozáznam z 39. schůze) 

Prezident Zeman zákon podepsal 19. prosince 2019, aby mohl být 31. prosince 

vyhlášen ve sbírce zákonů pod číslem 363/2019 Sb. (Zákon č. 363/2019 Sb.). 

3 Teoretická východiska 

Koncept diplomové práce koresponduje s vědní disciplínou veřejná politika. 

Konkrétně se zabývá předpokladem, že média hrají ve veřejné politice nejen roli 

zprostředkovatele, ale také čím dál tím aktivnějšího aktéra. (Potůček 2016) V době 

nových médií, kdy dochází k informování obyvatel prakticky kdykoliv a kdekoliv, se 

toto téma navíc jeví zásadnější než kdy dříve. „Chápeme-li potom veřejnou politiku jako 

souhrn vládnutí, která přímo nebo zprostředkovaně ovlivňují život občanů státu (Peters 

In: Tchaou 2018, str. 3), a připisujeme-li médiím roli aktéra a zprostředkovatele veřejné 

politiky, musíme zákonitě počítat i s vymezením problémů, které mohou nastat.“ (Růžička 

In: Tchaou 2018, str. 3) 

Média zasahují do veřejně politického procesu dvojím způsobem: výběrem 

důležitých témat, která vyzdvihují (agenda setting) a přikládáním významů politikám 

srozumitelným způsobem (rámování a tvorba narativů). Pro veřejně politický proces 

je důležité nejen toto formování informací a příběhů, ale také jejich šíření a poznávání 

v rámci procesu (Crow, Lawlor 2016, str. 472). Tento fakt postupně výzkumníky vedl 

ke snaze o pochopení toho, jak a za jakých podmínek média přímo či nepřímo zasahují 

do tvorby politik.  

V této části budu pracovat s literaturou oboru mediálních studií a veřejná 

politika, skrze kterou budu na celou problematiku nahlížet a pomůže mi pochopit 

odbornou stánku problému. Co se týká NPF, který je pro mou práci klíčový, vycházet 

budu primárně z knihy Applications of the Narrative Framework in Public Policy 

Analysis (Jones et al. 2014). Velmi významná je pro mne také práce E. Shanahan: 
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Conduit or contributor? The role of media in policy change theory, ve které zkoumá roli 

médií v kontextu politické změny. (Shanahan et al. 2008) 

Nezbytným krokem je ovšem také studium odborné literatury z oblasti rodinné 

politiky, díky které budu schopna novou politiku vidět v delším časovém období a 

zařadit ji do širšího kontextu. K zachycení situace mi poslouží také některá statistická 

data a zprávy o rodinné politice, které zpracovávají experti na danou problematiku. 

3.1 Narrative Policy Framework 

Klíčem k pochopení vztahu mezi médii a procesem tvorby politik může být Narrative 

Policy Framework (NPF), do kterého jsem se rozhodla zasadit svou práci. Tento rámec 

poskytuje nástroje, pomocí nichž můžeme pochopit roli mediálních aktérů ve 

veřejně politickém procesu a také rozklíčovat jejich vlivy na tento proces (Crow, 

Lawlor 2016, str. 473). Středobodem této teorie zabývající se veřejně politickým 

procesem je otázka: „Hrají narativy důležitou roli ve veřejně politickém procesu?“ 

(Shanahan et al. 2017, str. 173) 

V roce 2010 NPF pojmenovali Michael D. Jones a Mark K. McBeth. Jejich práce 

byla kritizována za upozadění postpozitivismu ve prospěch pozitivistických teorií. NPF 

je stejně tak jako ACF nebo IAD založen čistě na konceptech, podložených tvrzeních, 

kauzálních příčinách a predikcích, což jej umožňuje empiricky zkoumat. NPF vzniká 

jako most mezi různými přístupy s tím, že narativy uchopuje jako sociální konstrukt 

reality, který může být zároveň empiricky měřen (Shanahan et al. 2017, str. 174). 

Nyní je NPF hojně testovaný rámec, který je neustále vylepšován a aplikován na 

množství politických obsahů, díky čemuž dochází ke zdokonalování vědomostí o 

veřejně politickém procesu. K rozvoji velmi přispělo také rozšíření digitálních médií, 

která zpřístupnila obrovské databáze narativních dat. Velmi snadno tak můžeme 

dohledávat mediální články, ale také rozhovory, politické dokumenty, nebo záznamy 

z jednání Poslanecké sněmovny. V dnešní době se už NPF aplikuje i mimo USA, čímž 

byla ověřena přenosnost rámce na různé politické systémy a kontextově odlišné 

situace. Poslední výzkumný impulz nejenže vylepšil koncepty rámce, ale také rozšířil 

zdroje dat, zapojil nové metodologie, přesunul NPF do neamerického kontextu a 

rozšířil politická témata, kterými se zabývá. To vše v souvislosti s tím, jak NPF chápe 

roli narativů ve veřejně politickém procesu. (Shanahan et al. 2017, str. 175) 
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Politickým stratégům, samotným politikům, ale také mediálním aktérům je 

jasné, že to, jak je příběh odprezentován, není o nic méně důležité než konkrétní 

politické kroky. Jones a McBeth (2010) definují narativ jako „příběh s časovým sledem 

událostí vytvářejících zápletku, která je plná dramatických momentů, symbolů a 

archetypálních postav. Vyvrcholením takového příběhu je ponaučení“ (Crow, Lawlor 

2016, str. 473). Pokud bychom si celý proces zavádění rodičovského příspěvku 

představili jako jeden narativ, bude tento příběh časově ohraničený jmenováním Jany 

Maláčové do funkce ministryně práce a sociálních věcí v červenci 2018 z jedné strany 

a přijetím finální verze zákona v prosinci roku 2019 ze strany druhé. Jmenování Jany 

Maláčové jsem zvolila jako počáteční bod proto, že agenda nejen spadala pod její 

ministerstvo. Ona sama ji označila za jednu ze svých priorit. Celou dobu byla velmi 

iniciativní a nepochybně přispěla velkým dílem k tomu, že se politika v tomto volebním 

období vůbec prosadila. 

Výzkum narativů je pak založen na poznání jejich formy a obsahu. Forma je věcí 

struktury narativu, tedy technických, jazykových prostředků, jimiž autor přenáší 

informace (Trampota, Vojtěchovská 2010). V tomto ohledu rozpoznáváme nastavení, 

postavy, zápletku a ponaučení z příběhu. Obsah se pak týká zaměření narativu, 

konkrétně veřejně politického přesvědčení a zvolených narativních strategií. NPF 

pracuje s předem určenými prvky formy, které jsou zobecnitelné napříč prostorem a 

časem v různých politických kontextech. Na druhou stranu, obsah bývá vždy unikátní 

a jedinečný. NPF pak nabízí metodologii, která umožňuje obsah empiricky zkoumat. 

(Shanahan et al. 2017, str. 176) 

Důležitým pojmem v této teorii je rámování, což je v podstatě schopnost médií, 

ale také jiných aktérů referovat o problematice v určitých významech. Rámování může 

být definováno jako další úroveň nastolení agendy. Jde zde o vliv přenesených zpráv na 

individuální vědění a přesvědčení. Jiný efekt na čtenáře bude mít článek, který zvýšení 

rodičovského příspěvku rámuje jako zbytečnou a předraženou položku do státního 

rozpočtu, v porovnání se článkem, který popíše, jak české rodiny strádají a jedině 

zvýšení této dávky jim může vytrhnout trn z paty. Výzkum rámců se pak zabývá jak 

významem výběru témat (agenda setting), tak podobou prezentace a tím, jaký má 

podoba prezentace efekt na zpracování informace. (Scheufele In: Crow, Lawlor 2016, 

str 476) 
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3.2 Stěžejní předpoklady Narrative Policy Framework 

Sociální konstrukce je důležitou součástí veřejné politiky. Ačkoliv je pravda, že realitu 

tvoří předměty a procesy nezávislé na lidském vnímání, je to právě způsob vnímání, 

který těmto objektům a procesům přikládá určitý význam. V tomto kontextu jde o 

významy, které jedinci či skupiny přikládají objektům spojených s veřejnou politikou. 

Pokud se pak zaměříme na média, právě ta vybírají témata, o kterých budou referovat, 

a poté konstruují jejich zobrazení. Jinými slovy – významy, které přijímáme z médií 

nejsou zrcadlem reality, nýbrž odrazem představ přispěvatelů do sdělovacích 

prostředků. Právě to dává médiím moc ovlivňovat způsob vnímání každodenních 

událostí. 

Omezená racionalita stojí na předpokladu, že člověk není ve všech případech 

se svým vědomím schopný rozhodnout se nejvíce optimálně. Pokud o tomto hovoříme 

v souvislosti s veřejnou politikou, tak jde o to, že jednotliví veřejně političtí aktéři mají 

odlišné politické představy, které pak vytváří odlišné politické reality a vedou k 

prosazování odlišných veřejně politických řešení. Tato konstrukce závisí kromě 

systému přesvědčení také na ideologii, společenských normách a dalších aspektech.  

Narativy mají zobecnitelné strukturální prvky, těmi jsou nastavení, zápletka, 

ponaučení z příběhu a postavy, které mohou být identifikované v jakémkoliv typu 

mediálního sdělení a ve všech narativních kontextech (Shanahan et al. 2017, str. 179). 

Na skutečnost, že příběhy jsou výsledkem výběru a kombinace omezeného množství 

akcí a postav, poukázal již Vladimir Propp ve své práci Morfologie pohádky, vydané 

v roce 1928. Ve stovkách zpracovaných pohádkových příběhů identifikoval celkem 31 

různých zápletek a 7 typů postav, z nichž šlo sestavit jakýkoliv zkoumaný příběh. 

(Trampota, Vojtěchovská 2010) 

3.3 Tři úrovně analýzy 

NPF předpokládá, že veřejně politické narativy fungují zároveň na třech úrovních. 

Z praktických důvodů, tedy pro účely analýzy rozděluje NPF narativy do tří kategorií, 

které spolu vzájemně integrují. Na microlevelu (individuální úroveň) se výzkumník 

zabývá jedincem a tím, jak jedinci informují a jsou informování veřejně politickým 

narativem. Mesolevel (úroveň skupiny nebo koalice) se soustředí na veřejně politické 

aktéry, kteří utvářejí skupiny a advokační koalice uvnitř veřejně politického 

subsystému. Na macrolevelu (kulturní nebo institucionální úroveň) jde o to, jak veřejně 
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politické narativy zakořenily v kulturách a institucích tvořících veřejnou politiku. 

(Shanahan et al. 2017, str. 180) 

Jako veřejně politická teorie zahrnuje NPF také politické učení, které je zde 

považováno za výraznou součást veřejně politického procesu, a které zkoumá 

v souvislosti s šířením na micro, meso i macrolevelu. Z hlediska NPF je učení skrze 

veřejně politické narativy cestou k propojení veřejně politických procesů a veřejně 

politické změny.  

Obrázek č. 1: Tři úrovně analýzy v NPF (Shanahan et al. 2017, str. 180) 

 

Protože se ve své práci hodlám zaměřit na to, jak narativy médií ovlivnily proces tvorby 

politiky, zajímat mě bude zejména mesolevel. Právě tam spadají skupiny veřejně 

politických aktérů, kteří ovlivňují veřejně politický proces. 
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3.4 Konceptuální model mesolevelu 

Abychom porozuměli, jak narativy fungují ve veřejně politickém subsystému, je 

potřeba nejdříve pochopit, jak fungují systémy. Jak popsal von Bertalanffy, systémy 

jsou složené ze vzájemně propojených předmětů, které jsou formovány či ovlivňovány 

vnější zpětnou vazbou (Bertalanffy In: Shanahan et al. 2017, s. 187) Jak toto souvisí 

s konceptem mesolevelu v NPF?  

Podle teorie systémů fungují předměty v systému jako jeho komponenty či 

předměty zájmu. Například NPF chápe jako předmět primárního zájmu v subsystému 

veřejně politický narativ. Do veřejně politického subsystému však musíme započítat i 

další relevantní aspekty, jako jsou zdroje, významné události, instituce, nebo samotní 

aktéři. Tyto předměty se v subsystému nevyskytují pouze nahodile, ale fungují ve 

stanoveném schématu. Jejich vzájemné vztahy pak určují dynamiku systému, což je ve 

studiu veřejné politiky označováno za veřejně politický proces. 

(Shanahan et al. 2017, str. 187) 

NPF k tomuto stávajícímu porozumění přidává předpoklad o očekávané roli 

narativu. Tyto předpoklady jsou pak manifestovány do hypotéz mesolevelu. Počítat 

musíme také s tím, že systém má své hranice, což znamená, že existuje v nějakém 

vnějším prostředí nebo kontextu, který může ovlivnit veřejně politický subsystém. 

(Shanahan et al. 2017, str. 188)  
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Obrázek č. 2: Konceptuální model mesolevelu (Shanahan et al. 2017, str. 188) 

 

3.5 Veřejně politický subsystém 

Tak jako je tomu u mnoha dalších teorií veřejně politického procesu, také NPF zkoumá 

tvorbu veřejné politiky uvnitř subsystému i mezi subsystémy. Veřejné problémy jsou 

ve veřejně politickém subsystému buď ovládány shlukem veřejně politických aktérů, 

nebo větším množstvím aktérů, mezi kterými se mohou vyskytovat také média. 

(Shanahan et al. 2017, str. 189) Tato práce se soustředí na subsystém rodinné politiky 

v České republice, který je charakteristický svým zájmem o novelu zákona o státní 

sociální podpoře. Do tohoto subsystému patří dotčená ministerstva a Vláda České 

republiky jako celek, která se ke změně zavázala ve svém programovém prohlášení. 

Součástí je také Poslanecká sněmovna a Senát, kteří se k návrhu vyjadřovaly, podávaly 

připomínky a hlasovaly o jednotlivých návrzích.  

Do diskuse vstupovala také veřejnost, která měla na zvýšení příspěvku své 

zájmy, a která se formovala do různých zájmových skupin. Rodiče měli jakožto příjemci 

benefitu velký zájem na prosazení nejštědřejší varianty, proto se na sebe snažili 

upozornit různými akcemi, psaním dopisů představitelům vlády, či podepisováním 

petice. (Šrajbrová 2019) Důležitou složkou byla samozřejmě také média, která o 

plánované změně informovala a zapojila se tak do debaty o možných podobách 

rodičovského příspěvku.  
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Důležité je také zmínit, že uvnitř veřejně politických subsystémů se vyskytuje 

více témat, na která se mohou jednotliví aktéři zaměřit, a která na sebe často navazují. 

Přesné podmínky nového rodičovského příspěvku byly například závislé na stavu 

ekonomiky, schválení daňového balíčku a samozřejmě také na možnostech státního 

rozpočtu. Veřejně politický subsystém se nevyskytuje ve vakuu, ovlivňují jej také vnější 

události, z dlouhodobého hlediska může jít například o struktury koaličních příležitostí 

nebo zdroje aktérů. Třeba očekávané zpomalení ekonomického růstu bylo jedním 

z kritérií, které nehrálo ve prospěch nejštědřejší varianty. Z krátkodobého hlediska 

mohou mít vliv různá omezení či jiné politické události. (Weible 2017, str. 139) 

Když se znovu podíváme na konceptuální model, vidíme uvnitř subsystému dvě 

soupeřící koalice, které vytvářejí rozdílné narativy. To je rozpoznatelné také 

v příkladu, jenž jsem si zvolila: první koalice hájí nejštědřejší variantu rodičovského 

příspěvku a snaží se tak podpořit co nejvíce rodin s malými dětmi, naproti tomu druhá 

koalice vidí v takovém opatření příliš velkou zátěž pro státní rozpočet a upřednostňuje 

úspornější variantu. 

Narativy, které jednotlivé koalice šíří, jsou definované svou formou, ale také 

obsahem jako jsou narativní strategie a přesvědčení. V kontextu této problematiky se 

budu zabývat narativem, který v souvislosti s novým rodičovským příspěvkem 

vytvořila média, ten pak porovnám s narativem jednotlivých koalic. Na základě toho 

určím, zda se média k některé z koalic připojila, což by znamenalo, že se média zapojila 

do veřejně politické debaty a mohla tak mít vliv na výslednou podobu veřejné politiky. 

3.6 NPF a veřejně političtí aktéři v subsystému 

Na mesolevelu rozpoznáváme aktéry pocházející z institucí nebo organizací, kteří hrají 

různé role a organizují se v sítích. Tito aktéři přijímají a rozvíjejí veřejně politické 

narativy, aby reflektovali své veřejně politické preference. Preference soupeřících 

veřejně politických aktérů jsou odlišné, což se pak projeví v podobě narativů. Právě 

v tom je přínos analýzy na mesolevelu, protože jsme schopni identifikovat kombinace 

složek narativů, které jejich tvůrci používají. NPF taktéž poskytuje vedení pro práci se 

složkami narativů k otestování změn veřejně politických přesvědčení v průběhu času. 

„Složky narativů jsou stavebními kameny narativů a jsou strategicky konstruovány 

veřejně politickými aktéry ve veřejně politickém subsystému, aby ovlivňovaly veřejně 
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politické preference k dosažení upřednostňovaných veřejně politických výsledků. Ať už 

jsou to rozhodnutí, implementace nebo evaluace.“ (Shanahan et al. 2017, str.189)  

Historicky jsou součástí NPF koalice, skrze které můžeme porozumět 

uspořádání veřejně politických aktérů. Dnešní NPF už však ví, že ne všechny politické 

debaty vznikají pouze v rámci koalic, mohou totiž také vycházet ze zájmových skupin a 

organizací. (Shanahan et al. 2017) Také v našem případě se do debaty zapojilo velké 

množství aktérů, a dokonce se zformovalo několik zájmových skupin, které se různými 

způsoby snažily prosadit své požadavky. Někdy je zájmová skupina dokonce tak 

mocná, že má dominantní hlas, nebo alespoň velký vliv na rozhodovatele. Tuto situaci 

jsme mohli zaznamenat v březnu roku 2019, kdy se vládní koalice shodla na zvýšení 

rodičovského příspěvku pouze pro rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna 2020. Toto 

rozhodnutí vyvolalo silný nesouhlas veřejnosti, která se vůči tomu začala vymezovat 

psaním dopisů. Některé skupiny obyvatel se dokonce rozhodly demonstrovat 

(Šrajbrová 2019). To nakonec vládní představitele donutilo situaci přehodnotit, načež 

došlo k předložení štědřejší varianty, na kterou dosáhne více rodin (Kopecký 2019). 

Jinými slovy tento vztah popisuje také Fischer, který tvrdí, že při ovlivňování 

veřejně politických výsledků nehraje roli pouze přesvědčivost názoru. Důležité je také 

rozdělení vlivu, kdy mají zkrátka některé skupiny větší sílu než jiné (Fischer In: Tchaou 

2018). V kontextu mé práce jsou jednou z výrazných skupin média, která zcela jistě 

převzala roli zprostředkovatele informací mezi politiky a veřejností, a tím se stala 

konstruktérem zobrazení dané problematiky. V dalších částech práce se pak pokusím 

zjistit, jak dominantní byl jejich hlas a zda mohla přispět ke konečné podobě dotčeného 

opatření. 

Ve výzkumu formování a změny koalic můžeme pozorovat dvě linky. První 

přístup bychom mohli označit jako „instrumentální“, ten se soustředí na Laswellovo 

tradiční instrumentální definici politiky: Kdo dostane co, kdy a jak. Politické zájmy 

aktérů chápe jako primární motor formování a změny koalic. Druhá linka výzkumu se 

zabývá hierarchicky strukturovaným systémem hodnot, který zachovávají členové 

advokačních koalic, a se kterým budu dále operovat i v této práci. V takovém systému 

ta nejzákladnější přesvědčení určují specifičtější praktická přesvědčení a politické 

pozice. (Jenkins-Smith, St. Clair et Woods In: Shanahan et al. 2017, str. 190) Výraznou 

teorií, která se zabývá vlivem systému přesvědčení na tvorbu a změnu koalic je 
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Advocacy Colalition Framework. NPF k myšlence o důležitosti přesvědčení přidává 

ještě veřejně politické narativy a pracuje s jejich vzájemnou propojeností. (Shanahan 

et al. 2017)  

3.7 Obsah: veřejně politická přesvědčení a strategie 

Veřejně politické debaty se vyskytují v bohatých a jedinečných veřejně politických 

kontextech. Například debata ohledně zvýšení rodičovského příspěvku v České 

republice se bude lišit od zvýšení stejné dávky v Německu. Zainteresovaní jedinci jsou 

jiní, platové podmínky jsou jiné a liší se taky celkový koncept rodinné politiky v těchto 

dvou zemích. S NPF jsou ovšem rozdíly v obsahu narativu zkoumány systematicky 

skrze narativní strategie a systém přesvědčení, které jsou vytvořené uvnitř různých 

veřejně politických narativů. (Shanahan et al. 2017, str. 177) 

Studium narativních strategií používaných v různých politických kontextech 

ukázaly, že zastánci zvýšení rodičovského příspěvku budou pravděpodobně tvrdit, že 

náklady na zachování statusu quo (žádné zvýšení) jsou rozprostřené, tudíž všichni Češi 

trpí z nedostatku financí v době, kdy zakládají rodinu. Protože v případě změny tohoto 

příspěvku nebyl napříč aktéry nikdo proti, nikdo se také nesnažil o udržení statusu quo. 

Obecně to ale vypadá tak, že výhody zachování původního stavu koncentruje jen na 

malou skupinu. NPF přístup k obsahům narativů poskytuje výzkumníkům nástroje 

potřebné k tomu, aby zkoumali jedinečné politické obsahy, a zároveň aspirovali 

k výsledkům, které budou moci zobecnit. (Shanahan et al. 2017) 

3.8 Veřejně politická přesvědčení 

Výzkumníci NPF vynaložili velké úsilí na porozumění vlivu přesvědčení na formování 

a změnu koalic. Shanahan, Jones a McBeth (2017) se soustředí speciálně na synergie 

mezi ACF a NPF a přichází se strategiemi pro měření veřejně politického narativu, které 

pracuje se stabilitou přesvědčení, silou a soudržností zúčastněných aktérů. Také média 

jsou zde chápána jako součást koalic se zarytými veřejně politickými přesvědčeními a 

upřednostňovanými politikami. Co se týká instrumentální změny a formování koalic, 

NPF předpokládá, že členové koalic používají ke svým zájmům, jako je rozšíření či 

ovládnutí členství v koalici, postoje vůči nákladům a přínosům.  

NPF zkoumá veřejně politická přesvědčení pomocí prvků narativu jako jsou 

postavy a další symbolické, metaforické nebo kontextuální významy, které slouží 
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k porozumění veřejně politického subsystému. Různí veřejně političtí aktéři mají různá 

veřejně politická přesvědčení a podle toho se pak formují do advokačních koalic, kde 

mohou společně prosazovat své zájmy. (Weible In: Shanahan et al. 2017, str. 190) 

3.9 Strategie veřejně politického narativu 

Strategie narativu jsou používány za účelem ovlivnit veřejně politický proces, 

v současnosti jsou pojmenovány celkem tři: 

Rozsah konfliktu (scope of conflict) 

Strategická konstrukce veřejně politických narativů k ovládnutí veřejně politických 

záležitostí. V praxi tato strategie může vypadat tak, že se autoři zasazují do role 

prohrávající pozice, tím se snaží zvětšit rozsah konfliktu (rozšířit náklady, 

koncentrovat zisky). Naopak, pokud se autoři zobrazují jako vítězové, má jim tato 

strategie pomoci udržet status quo (koncentrace nákladů, rozprostření zisků). 

 Zde uvedu jako příklad Jiřího Hamáčka, který prosazoval na vládě i v médiích 

opatření, za kterým ČSSD stojí dlouhodobě. Jde o sektorovou daň, která měla do 

rozpočtu přinést dostatek prostředků pro zavedení nejštědřejší varianty. Náklady by 

tak byly koncentrovány k bankám – hlavně těm velkým, protože mělo jít o progresivní 

daň. Zisky by byly rozprostřeny mezi všechny rodiče, kteří měli k lednu 2020 dítě do 

věku čtyř let.  

Příčinný mechanismus (causal mechanism) 

Strategicky uspořádává prvky narativu tak, aby přisoudily odpovědnost a vinu za 

veřejně politický problém. Toto přidělení odpovědnosti a viny je taktéž běžné 

v situacích, kdy je potřeba vysvětlit, proč a jak jeden či více konkrétních faktorů ve 

veřejné politice (nedostatečná výše rodinného příspěvku nebo spíše nekoncepční 

řešení rodinné politiky v České republice) mají za následek další (nízká porodnost). 

 Zde mohu zmínit příklad ministryně financí Aleny Schillerové, která stála 

v záležitosti rodinného příspěvku spíše na straně úspornějšího řešení. Když uváděla 

důvody, proč není možné najít v rozpočtu prostředky pro zahrnutí více rodin, 

přisuzovala odpovědnost koaliční ČSSD. Často opakovala, že sociální demokracie 

prosadila zvýšení důchodů, z toho důvodu už není v rozpočtu prostor pro další sociální 
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opatření. Za problém označila také to, že ministerstva pověřila provedením úspor ve 

svých resortech, což se ale neudálo podle jejího očekávání.  

Devil-angel shift 

NPF měří tuto strategii podle míry, do jaké narátor vkládá svého oponenta do role 

padoucha v porovnání s tím, do jaké míry identifikuje sebe jako hrdinu. Weible, 

Sabatier a McQueen (2009) devil-angel shift definují takto: devil shift „předpovídá, že 

aktéři budou upozorňovat na nekalé motivace, chování a vliv oponentů. O angel shift 

můžeme naproti tomu hovořit tehdy, když aktéři vyzdvihují svou schopnost problém 

vyřešit a překazit úmysly padouchů.“ (Weible, Sabatier, McQueen In: 

Shanahan 2017, str. 178) 

 Tato strategie byla pozorovatelná například ze strany ministryně práce a 

sociálních věcí Jany Maláčové, která nechtěla upustit od nejštědřejší varianty nových 

rodičovských příspěvků. V době, kdy vláda zveřejnila záměr prosadit úspornější 

podobu, se postavila do role hrdinky a vyjádřila svůj záměr najít v rozpočtu 

ministerstva chybějící prostředky, aby zajistila zvýšení příspěvku všem rodinám 

s dětmi do čtyř let. Celkově pak byla komunikace sociálních demokratů směrem 

k veřejnosti takového rázu, že to bylo právě ANO, které odepřelo pětině rodin zvýšení 

příspěvku. Jejich argumentem bylo to, že jsou zavázáni koaliční smlouvou, a tak 

nemůžou hlasovat proti stanovisku nejsilnější vládní strany. 

3.10 Forma: definice veřejně politického narativu 

Prvky narativu utváří jeho strukturu. NPF se soustředí na čtyři klíčové prvky veřejně 

politického narativu: 

Nastavení (setting) 

Veřejně politické narativy mají vždy spojitost s veřejně politickými problémy a jsou 

zasazeny do specifického politického kontextu. Nastavení veřejně politického narativu 

je tvořeno politickými jevy, jako jsou právní a konstitucionální uspořádání, geografie, 

ekonomický stav, nebo další znaky, které dostatečné množství veřejně politických 

aktérů uvnitř politické arény pokládá za závažné. (Shanahan et al. 2017, str. 176) Vláda 

se zavázala zvýšit rodičovské příspěvky v době, kdy byla míra chudoby v České 

republice jedna z nejnižších mezi evropskými zeměmi. Motivací mělo být nejen 

zachování postavení státu, ale také pomoc sociálně slabším skupinám 
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obyvatel (Programové prohlášení vlády 2018). Na druhou stranu bylo v tomto období 

očekávané zpomalení ekonomického růstu, které se mělo projevit na příjmech z výběru 

daní. 

 Na situaci rodičovských příspěvků v České republice má vliv debata o 

příjmových rozdílech žen a mužů. Již nějakou dobu nebylo tajemstvím, že právě nízká 

podpora rodin s malými dětmi rodiče nutí k tomu, aby byla hlavním pečujícím matka, 

protože ta má zpravidla nižší příjem, jehož pokles se na rozpočtu rodiny projeví méně. 

Pro otce zkrátka není výše příspěvku dostatečně motivační k tomu, aby s dítětem zůstal 

doma on. Toto rozhodnutí není tedy pouze otázkou tradičního rozdělení rolí 

v rodinách, rodiče jsou často jednoduše poháněni praktickými důvody.  

 Diskuse o rodičovských příspěvcích byla také ovlivněna připravovaným 

daňovým balíčkem, který byl projednáván ve stejném období. Tyto dvě záležitosti na 

sebe navazovaly a poslanci při odůvodňování svých rozhodnutí často odkazovali právě 

na balíček a na to, pro kolik rodin se ve státním rozpočtu ve výsledku najde prostředků. 

Schvalování probíhalo ve stejný rok jako přijetí zálohovaného výživného nebo zvýšení 

starobních důchodů, což jsou další významné položky do rozpočtu. 

 Konečnou podobu tak ovlivnila především finanční stránka věci. Projednávané 

možnosti se lišily v tom, kdo všechno bude mít na zvýšení příspěvku nárok, zda to 

budou pouze rodiny s dětmi narozenými po 1. lednu 2020, rodiny s dětmi do 4 let, které 

do konce roku 2019 nevyčerpaly celý rodičovský příspěvek, nebo dokonce všechny 

rodiny s dětmi do čtyř let, včetně těch, které příspěvek vyčerpaly do konce roku 2019. 

Postavy (characters) 

Součástí veřejně politického narativu musí vždy být alespoň jedna postava. Jako 

v každém dobrém příběhu, musí být i ve veřejně politickém narativu určité množství 

obětí, kterým je ubližováno, a padouchů, kteří ubližují.  Pro narativ jsou také důležití 

hrdinové, kteří poskytnou, nebo slíbí, že poskytnou úlevu od problémů. 

 Média pracovala s velkým množstvím postav, které byly do jednání o 

rodičovském příspěvku přímo zapojeny. Hlavní postavou byla ministryně práce a 

sociálních věcí Jana Maláčová, která se celou dobu velmi angažovala a jako zástupkyně 

sociální demokracie se snažila o prosazení co nejštědřejší alternativy. A v této 

souvislosti byla stavěna do různých rolí. Jako hrdinka vyšla například z textu s titulkem 
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„Maláčová na bitevním poli“, který ji připsal zásluhy za posun státu v oblasti sociálních 

politik. Ty navíc musí prosazovat u koaličního hnutí ANO, které má k takovým 

investicím odlišný postoj. (Jelínek 2019) 

 Premiéra Babiše do role padoucha média postavila v souvislosti s jeho 

rozčílením na Janu Maláčovou, kdy Andrej Babiš řekl, že chce ministryně zničit státní 

rozpočet a celou sociální demokracii označil za nezodpovědnou. Ve stejném příspěvku 

byla Maláčová postavena do role oběti. Snaží se totiž zavádět opatření pro dobro 

společnosti a hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem jí v tom brání. Už samotný titulek 

„Babiš si vyšlápl na Maláčovou“ vzbuzuje emoce a také předesílá postavení těchto osob 

v textu. (Zpěváčková 2019)  

Zápletka (plot) 

Umisťuje postavy a jejich vztahy v čase a místě, jedná se tedy o propojení postav a 

nastavení. Poskytuje prostor, kde události vyvolávají akce postav. (Shanahan et al. 

2017, str. 176) Debata o rodičovském příspěvku byla velmi zdlouhavá a na stůl bylo 

předloženo několik variant, ve kterých šlo o to, které rodiny budou mít na příspěvek 

nárok, a které nikoliv.  

 Různé varianty byly samozřejmě různě zatěžující pro státní rozpočet a bylo 

patrné, že se jednotliví aktéři či skupiny aktérů organizují do advokačních koalic podle 

svých veřejně politických přesvědčení. Ministryně práce a sociálních věcí v listopadu 

roku 2018 hovořila o variantě, kdy by se zvýšení týkalo všech rodin s dětmi do čtyř let, 

to se však nesetkalo s podporou celé vládní koalice. (Zeman 2019) Březnový návrh, 

který zahrnoval pouze rodiny s dětmi narozenými po 1. lednu 2020 spustil vlnu kritiky 

ze strany médií i veřejnosti a následně byl smeten ze stolu. Do debaty pak přibyla třetí 

varianta, která počítala s rodinami dětí do 4 let, které do konce roku 2019 ještě 

nevyčerpaly celý příspěvek. 

 K věci se vyjadřovala také opozice, která vládě vytýkala, že je navrhované řešení 

nespravedlivé pro rodiny, které si z jakýchkoliv důvodů zvolily rychlejší čerpání bez 

toho, aby znaly konkrétní podmínky (Richterová 2019). Co nejštědřejší chtěla být také 

ministryně Maláčová, podle níž zablokovalo tuto variantu hnutí ANO. Po kritice 

veřejnosti dokonce řekla, že se chybějící miliardy pokusí najít v rozpočtu ministerstva, 
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aby se opravdu dostalo na všechny (Frouzová, Endrštová 2019). Celá situace vyústila 

v rozpory uvnitř vlády, které se dostaly také do médií. 

Ponaučení z příběhu (moral of the story) 

Ve veřejně politickém narativu jsou veřejně politická řešení ztělesněním morálních či 

normativních činů, kdy morálka dává účel jednání hrdinů. V NPF je ponaučení 

z příběhu často ekvivalentem veřejně politického řešení, v našem případě jde tedy o 

zvýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun rodinám s dětmi do 4 let, které do 

konce roku 2019 nevyčerpaly rodičovský příspěvek do plné výše.  

 V průběhu debaty však byla představována další veřejně politická řešení 

v závislosti na veřejně politických přesvědčeních dotčených aktérů. Představu o 

ideálním vyústění situace měla jistě také média. Tato představa je patrná v narativu, 

který okolo problematiky utvářela. 

3.11 Nastavení 

Nastavením se rozumí kontext, ve kterém se vyskytuje veřejně politický subsystém. 

Jedná se o ekonomické, politické a sociální nastavení, ale také normy a zákony 

(Shanahan et al. 2017, str. 188). Roli zde zkrátka mají všechny externí faktory, včetně 

veřejného mínění. V následujících odstavcích se pokusím nastínit kontext zvolené 

problematiky. Nejprve se budu obecně věnovat nastavení rodinné politiky v České 

republice a tomu, jaká je situace českých rodin. V dalších částech se zaměřím na 

současnou podporu rodin, zvláštní pozornost pak budu klást na rodičovský příspěvek. 

3.11.1 Rodinná politika v ČR 

Rodinná politika zasahuje do mnoha aspektů lidského života a jde tak o politiku 

průřezovou. Zabývá se systémem dávek, daní, sociálními a zdravotními službami, ale 

také předškolní péčí a vzděláváním. Nastavení opatření rodinné politiky je jedním 

z neopomenutelných faktorů při rozhodování o založení rodiny.  

Cílem rodinné politiky v České republice je beze sporu podpora rodin v plnění 

jejich funkcí. Takováto podpora „nespočívá jen v opatřeních dávkového systému a 

služeb, ale také ve vytváření širšího kontextu příznivého pro život rodin a plnění jejich 

funkcí.“ (Zpráva o rodině 2020, str. 30) V praxi to znamená úlevy na daních, slevy 

veřejných služeb, ale také například zajištění dostatečného pokrytí institucemi péče o 
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děti a přiměřenou mateřskou a rodičovskou dovolenou. Rodičovský příspěvek tak 

představuje jen jednu z položek, kterými stát rodiny podporuje. 

Po uvolnění politických poměrů v roce 1989 došlo k celkové transformaci 

směřování země, která přinesla nové možnosti a příležitosti ve všech oblastech 

lidského života. Ty se promítly do demografických trendů. Došlo k pluralizaci hodnot a 

změně životních preferencí, které se pak projevily v chování jedinců. Prostor dostávají 

individuální zájmy muže, ženy a páru, což mělo za výsledek větší uznání svobod, a to i 

v oblasti rodinného života. V 90. letech byla společnost nově „…konfrontována 

nezaměstnaností, s vyššími nároky v zaměstnání, s rostoucí diferenciací příjmů, se 

snižující se životní úrovní u rodin s nízkými příjmy,“ a dalšími dříve téměř neznámými 

jevy (Kuchařová 2019, str. 30). 

S těmito výsledky transformace se potýkáme dodnes, výrazná proměna rodiny 

s sebou samozřejmě přináší celou řadu nových výzev.  Podle odborníků je jednou 

z přímých hrozeb například pokles porodnosti, který je navíc doplněný nárůstem 

neplodnosti párů a s tím spojeným stárnutím populace. Zásadní je také otázka 

příjmových rozdílů mužů a žen a nutnost větší participace mužů na péči o dítě i o 

domácnost. I přes tyto výrazné proměny má rodina v České republice stále vysokou 

společenskou hodnotu. Prostor pro zlepšení se nachází například v oblasti sladění 

pracovního a rodinného života, nedostatečných příjmů rodin, nebo diskriminaci žen. 

(Koncepce rodinné politiky 2017) 

Míra, do jaké stát rodičům umožňuje sloučit pracovní a rodinný život, je 

v moderní době jedním z hlavních měřítek úspěšnosti rodinné politiky v dané zemi. 

V první řadě je důležitá flexibilita v organizaci práce a zajištění kvalitní péče o malé 

děti. Země, které mají úspěšnou rodinnou politiku se obecně vyznačují tím, že jsou 

zavedená opatření univerzální, udržitelná a převyšují střídání politické orientace, jsou 

totiž vedeny v první řadě v zájmu dítěte. Při prosazování rodinných opatření je třeba 

přihlížet také k provázanosti s dalšími politikami, v tomto případě s politikou 

zaměstnanosti a politikou bydlení. (Rodinná politika 2011)  

3.11.2 Současná podpora českých rodin 

Současné rodiny vyžadují vysokou míru autonomie, na druhou stranu dnes lidé 

v důsledku historického přebírání funkcí dalšími institucemi přisuzují velký význam 
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společenské podpoře rodin. Zatímco požadovaná míra autonomie se liší dle oblastí a 

formy případné pomoci, finanční podpora je vítána univerzálně. „Celkové je ale 

podporována velká míra vlastní zodpovědnosti rodiny za uspokojování svých potřeb 

oproti jejímu přenášení na stát.“ (Zpráva o rodině 2020, str. 31)  

Český systém se zaměřuje hlavně na podporu rodin s malými dětmi. Využívá 

nástroje podpory, jako jsou mateřská a rodičovská dovolená spolu s dávkami peněžité 

pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku a ošetřovného. V posledních desetiletích 

ovšem pozorujeme rozvolňování a rozšiřování opatření rodinné politiky. Od února 

2018 byl například zaveden institut placené otcovské poporodní péče, od června 

stejného roku funguje jako podpora osob pečujících o nesoběstačné členy rodiny 

takzvané dlouhodobé ošetřovné. (Kuchařová 2019) Velmi diskutované pak bylo právě 

navýšení rodičovských příspěvků od roku 2020. 

Rodinná politika má zaručovat nestrannost, což je ovšem v dnešní době 

charakteristické diverzitou rodinných forem a nestabilitou vzorců rodinného soužití, a 

tím pádem i odlišnými sociálně ekonomickými podmínkami rodin, značně obtížnější. 

(Zpráva o rodině 2020) Současně však veřejnost upřednostňuje uplatnění principu 

subsidiarity v systému sociální podpory rodin, tzn. stát by měl rodinám umožnit plnit 

své povinnosti tak, aby mohly pomoci samy sobě. Pouze v krajních případech by měl 

s přímou pomocí zasáhnout stát. (Zpráva o rodině 2017) 

 Zejména v prvních letech po narození dítěte jsou pro rodiny velmi důležité 

peněžní dávky, které slouží nejen jako pomoc pro sociálně slabé rodiny, ale také jako 

pojistka v případě ztráty pracovního místa jednoho z rodičů. Zároveň také představují 

zájem státu o rodinu jako takovou a o snížení rozdílu mezi bezdětnými domácnostmi a 

rodiči s dětmi, kteří investují do výchovy příští generace. Důležité však je, aby byly 

peněžité dávky provázány s dalšími opatřeními rodinné politiky, a mohly tak fungovat 

jako celek. V současnosti se však můžeme setkat s tím, že stát nereaguje na změnu 

trendů dostatečně pružně a rychle, ať už se jedná o změnu legislativy rozvodů, 

rodičovských práv nesezdaných párů či vymáhání povinnosti nepřítomného rodiče 

platit na své dítě. Zvýšení efektivity se zatím nedočkala ani politika, která by matkám 

usnadnila sloučení pracovního a rodinného života. (Mitchell 2010) 
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 Vláda vydala v roce 2017 ucelenou koncepci rodinné politiky, která vycházela 

z jejího programového prohlášení, koaliční smlouvy a dalších strategických 

dokumentů. Jsou zde zapracovaná rovněž doporučení plynoucí z unijních a 

mezinárodních dokumentů. Koncepce navazuje na předcházející dokumenty v oblasti 

podpory rodin, tedy Národní koncepce z let 2005 a 2008. Současná vláda tímto přišla 

s řadou návrhů legislativních úprav, kterými chtěla pokračovat v podpoře 

prorodinných opatření s ohledem na současné socioekonomické trendy a potřeby 

moderních rodin i jednotlivců. (Koncepce rodinné politiky 2017) To byly také hlavní 

motivace pro prosazení navýšení rodičovského příspěvku do programového 

prohlášení vlády. 

V únoru 2020 považovaly téměř tři pětiny (59 %) dotazovaných respondentů 

starost vlády o sociální situaci rodin s dětmi za přiměřenou, což je nejlepší výsledek od 

roku 2004, kdy byl tento dotaz kladen poprvé. Jako nedostatečnou označilo starost 

vlády 28 % dotazovaných, nejčastěji ženy, které jsou v současnosti na mateřské nebo 

rodičovské dovolené a lidé se špatnou životní úrovní. Ve stejném výzkumu se zhruba 

tři čtvrtiny dotázaných vyslovili pro zvýšení rodičovského příspěvku i přídavku na děti. 

(Názory občanů na vybraná opatření 2020) 

3.11.3 Rodičovský příspěvek 

Tuto finanční podporu od státu zařadil McDonald do takzvaných pravidelných 

hotovostních plateb, které se vztahují k přítomnosti dítěte v rodině. Jejich výhodou je, 

že mohou být přesně nasměrovány k osobě pečující o dítě, díky tomu pak budou spíše 

využity právě ve prospěch dítěte (například v porovnání s daňovými úlevami). 

(McDonald In: Mitchell 2010)  

Právě rodičovský příspěvek je jedinou dávkou státní sociální podpory, která 

zajišťuje redistribuci od vysokopříjmových rodin směrem k rodinám nízkopříjmovým 

a bezdětných rodin k rodinám s dětmi. Na rozdíl od ostatních dávek není podmíněn 

příjmovou situací rodiny. (Průša 2014) V současnosti se jedná (vedle přídavku na dítě 

a příspěvku na bydlení) o nejvýznamnější dávku v oblasti podpory pro rodiny s dětmi. 

Po legislativních úpravách cílených na větší flexibilitu čerpání příspěvku, jej 

mohli od roku 2018 nemocensky pojištění rodiče pobírat až do částky peněžité pomoci 

v mateřství, což bylo až 36 750 korun (oproti dřívějšímu maximu 11,5 tisíci korun). 
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Při této výši by trvalo vyčerpání celkové sumy asi šest měsíců. Rodič s průměrnou 

mzdou 29 tisíc korun měl nárok na maximální výši 20 040, kterou by pobíral po dobu 

11 měsíců. Rodiče bez nároku na peněžitou pomoc v mateřství mohli čerpat maximálně 

7 600 korun. Zákon také upravil dobu, na jakou může být dítě rodičů pobírajících 

příspěvek umístěno do předškolních zařízení – u dítěte mladšího dvou let je do 

maximálně 46 hodin měsíčně, pro starší děti omezení není stanoveno. 

(Kuchařová 2019) 

Po novelizaci zákona o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb., který byl přijal 

v prosinci roku 2019, činí celková výše příspěvku nově 300 tisíc korun (v případě 

vícerčat 450 tisíc korun), namísto původních 220 tisíc korun (v případě vícerčat pak 

330 tisíc korun). Jedná se o částku, která se běžně pobírá po dobu trvání rodičovské 

dovolené při péči o nejmladší dítě v rodině do čtyř let věku, nejdéle však do vyčerpání 

celkové částky.  

Kromě výše příspěvku byla díky přijetí pozměňovacího návrhu poslankyně Olgy 

Richterové také navýšena maximální výše měsíčního příspěvku pro rodiče bez nároku 

na peněžitou pomoc v mateřství na 10 tisíc korun. Běžně se jedná například o 

studentky, nebo živnostníky, kteří si neplatili nemocenské pojištění. Novinkou je také 

zvýšení měsíčního limitu pro umístění dětí do dvou let v předškolní péči. Po změně je 

rodiče mohou umisťovat do jeslí nebo dětských skupin až na 92 hodin měsíčně, aniž by 

přišli o rodičovský příspěvek. 

4 Metodologie 

Na problematiku jsem se rozhodla pohlížet optikou rámce Narrative Policy 

Framework. NPF má svou určenou metodologii, kterou přenesu do kontextu vybrané 

věcné problematiky. Obecně by se dalo říci, že NPF zkoumá roli veřejně politického 

narativu ve veřejně politickém procesu. Rámec se zaměřuje na to, jak narativy vypadají 

a jaký mají dopad na veřejně politické výsledky. Po vzoru rámce tedy budu zkoumat 

fungování veřejně politických narativů ve veřejně politickém procesu.  

Původní verze NPF z roku 2010 prosazovala pozitivistický, strukturalistický 

přístup k veřejně politickým narativům. V následujících letech však došlo k posunu a 

v roce 2013 byl NPF označen za teoretický most mezi pozitivistickými a 

postpozitivistickými teoriemi veřejně politického procesu. Pro pozitivistické přístupy 
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je typické kvantitativní empirické testování hypotéz, k tomu však byla připojena 

postpozitivistická představa o veřejně politických narativech jakožto odrazech 

sociálních konstruktů ve veřejně politickém procesu, které nemohou být 

generalizovány. Dnešní NPF tak počítá s tím, že narativ sociálně konstruuje politickou 

realitu, zároveň však s tím, že veřejně politické debaty mají narativní strukturu, která 

může být empiricky měřena. (Jones et al. 2014, str. 254) Toto poznání nám tedy 

umožňuje využívat kromě kvantitativních metod i ty kvalitativní, k čemuž přistoupím i 

já v praktické části. 

Pomocí těchto metod, které budou rozepsány v následujících odstavcích, se 

zaměřím na média a na to, jak informovala o změně v oblasti rodinné politiky, 

konkrétně na navýšení rodičovského příspěvku s účinností od počátku roku 2020. Na 

narativ budu nahlížet jako na závislou proměnnou a důležitá pro mne bude tato otázka: 

Jak instituce (média) ovlivňují veřejně politický proces? Cílem práce je tedy zjistit, jak 

média zobrazují různé veřejně politické preference. A také zda mají jakožto 

přispěvatelé do veřejně politických debat vliv na veřejně politický proces. 

(Shanahan et al. 2017) 

 Soustředit se budu na meso-level, který zkoumá, jaké narativy používají členové 

koalic, jaký mají vliv na složení těchto koalic a na veřejně politický výsledek. Konkrétně 

budu sledovat to, jakou roli zaujala média při referování o problematice nového 

rodičovského příspěvku. Ptát se tedy budu na následující otázky: 

• Jakou roli sehrála média při utváření veřejně politického narativu ve věci 

nového rodičovského příspěvku? 

Tato otázka je pro následující případovou studii zcela stěžejní. Když se vrátíme 

k mediálnímu výzkumu na přelomu 60. a 70. letech, již tehdy došlo k prokázání 

kognitivních účinků médií, která mají dlouhodobý a nepřímý vliv označovaný jako 

agenda setting. Američané Maxwell McCombs a Donald Shaw (1992) došli k závěru, že 

masová média hrají při formování politických témat a aktivit neopomenutelnou roli. 

Koncept nastolování agendy nechápe média jako pasivního přenašeče sdělení, nýbrž 

jako aktivního činitele, který definuje důležitost a významy témat, a to včetně 

politických informací (Nečas In Škodová et al. 2009).  
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 Tento základ pak dále rozvíjí Narrative Policy Framework, který pracuje 

s veřejně politickými narativy jako s jedním ze základů veřejně politických procesů. 

Pokud se pak podíváme na média jako na konstruktéra významů politických událostí, 

o kterých referují, můžeme pak dále posuzovat, zda mají moc tímto způsobem 

ovlivňovat veřejně politický proces. Klíčové je, jak média narativ postaví, jak jej 

předávají, a zda mají vliv na politickou debatu, potažmo výslednou podobu veřejné 

politiky. 

Tato výzkumná otázka mne vede ke snaze zjistit, zda se média v případě informování 

o rodičovském příspěvku chovala pouze jako zprostředkovatel informací, nebo jako 

samostatný aktér, který se aktivně podílel na politické debatě, a přispěla tak větší či 

menší měrou k podobě veřejně politického výsledku, v tomto případě tedy novely 

zákona o státní sociální podpoře.  

• Jak média ovlivnila proces tvorby nového zákona v případě změny výše 

rodičovských příspěvků? 

Další otázka plynule navazuje na otázku předchozí. Pokud se ukáže, že se média aktivně 

podílela na veřejně politické debatě, budu se dále zajímat o to, kde se jejich vliv projevil. 

Takový vliv se může ukázat například tím, že budou rozhodovatelé přijímat realitu tak, 

jak jí prezentují média a tyto představy pak předávat dál třeba ve formě proslovů 

v Poslanecké sněmovně. Popřípadě se může tento vliv odrazit v pozměňovacích 

návrzích či přímo ve finální verzi zákona. 

• Do jakých advokačních koalic se formovali klíčoví aktéři? 

Tato výzkumná otázka je spíše dílčí, přesto je nepostradatelná pro vyvození celkových 

závěrů. Abych mohla pomocí NPF posoudit, zda měla média vliv na konečnou podobu 

zvolené veřejné politiky, jsou pro mě právě veřejně politická přesvědčení dotčených 

aktérů jedním z klíčových bodů, který budu identifikovat pomocí popisné kvalitativní 

analýzy vybraných textů. Aktéry budu poté schopna rozřadit do advokačních koalic. 

Následně zjistím, jaká veřejně politická přesvědčení byla obsažena v narativu, který 

vytvářely sdělovací prostředky okolo nového rodičovského příspěvku. Díky tomu budu 

moci rozhodnout, ke které koalici se připojila jednotlivá média.  
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S těmito otázkami pak souvisí výběr hypotéz, které jsem se rozhodla testovat: 

• 1. hypotéza: členství v koalici 

„Média jsou přispěvatelem (veřejně politickým aktérem) ve veřejně politických debatách.“ 

(Shanahan In: Shanahan et al. 2017, str. 191) 

Média jsou důležitým veřejně politickým aktérem, který má schopnost 

umísťovat a šířit veřejně politické narativy do veřejně politického subsystému. Tuto 

myšlenku potvrdila Shanahanové z roku 2008, ale také řada dalších výzkumů, stejně 

hovoří také samotná teorie veřejné politiky. Média přispívají do veřejně politických 

debat, ať už v roli prostředníka, nebo dokonce přispěvatele do politických diskusí. 

(Shanahan et al. 2017) 

 Hypotézu budu ověřovat pomocí analýzy narativů, které sdělovací prostředky 

vytvářely. Konkrétní metodou bude kvantitativní obsahová analýza, jež mi pomůže 

prozkoumat obsah i formu těchto příběhů. Využiji k tomu vzorek nejčtenějších 

tištěných médií v České republice, ze kterých vyberu názorové články publikované ve 

vymezeném období.  Ve vybraných článcích se pak zaměřím na podobu narativu, tedy 

nastavení, postavy, zápletku, ponaučení z příběhu, ale také zvolenou narativní strategii 

a veřejně politická přesvědčení.   

• 2. hypotéza: role mediálních aktérů uvnitř subsystému 

„Média v roli zprostředkovatele politických informací zobrazí v mediálních výstupech 

stabilitu veřejně politických narativů. Kdežto u médií v roli přispěvatelů do veřejně 

politických debat budou patrné rozdíly ve struktuře narativů a rámování napříč 

mediálními výstupy.“ (Crow and Lawlor In: Shanahan et al. 2017, str. 192) 

Tato hypotéza navazuje na předpoklad, že média mohou ve veřejně politickém 

procesu hrát dvojí roli. Média jakožto zprostředkovatelé politických informací 

problematiku nějakým způsobem zobrazují. Pokud se ale média zapojují do veřejně 

politické debaty, stávají se aktivním aktérem ve veřejně politickém procesu a mají tak 

moc ovlivnit výslednou podobu politik. (Crow, Lawlor 2016, str. 475) 

 K ověření této hypotézy využiji taktéž kvantitativní obsahovou analýzu, ke 

zjištěním ale bude potřeba provést více kroků, než tomu bylo v prvním případě. Kromě 

přesné podoby narativu, který vytvořila média, budu také potřebovat zjistit klíčová 
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veřejně politická přesvědčení dotčených aktérů. K těm mě dovede kvalitativní 

obsahová analýza novinových článků, politických dokumentů, nebo také 

stenozáznamů z jednání Poslanecké sněmovny. Až zjistím přesvědčení aktérů, budu je 

moci po vzoru ACF rozřadit do advokačních koalic, právě na základě systému jejich 

hodnot.  

Nyní bude potřeba porovnat výsledky analýzy novinových článků se zaměřením 

na veřejně politická přesvědčení a preference, které byly prezentovány médii a analýzy 

veřejně politických přesvědčení zapojených aktérů, kde mi zdrojem dat byly také 

stenozáznamy, veřejně politické dokumenty a vyjádření veřejně politických aktérů do 

médií. Pokud se ukáže, že média vyváženě reflektovala klíčová přesvědčení obou 

koalic, můžeme vyvodit závěr, že se média chovala pouze jako zprostředkovatel 

různých veřejně politických preferencí. V případě, že bude rozpoznatelná shoda mezi 

narativem utvořeným médii a jednou z advokačních koalic, znamená to, že se média 

přiklonila na jednu stranu a tím se aktivně zapojila do veřejně politické debaty. 

4.1 Design práce 

Protože se zaměřuji na jeden příklad, který se budu snažit pochopit komplexně, jako 

nejvhodnější výzkumný design se mi jeví případová studie, která mi umožní pochopit 

hlubší souvislosti zvoleného příkladu v jeho přirozeném prostředí (Veselý et al. 2007). 

Jde o to zvolit si veřejný problém a ten zkoumat v čase. V mém případě nepůjde o řešení 

problému, nýbrž o pochopení vzájemných souvislostí, vztahů a možných efektů.  

Tato práce vychází z předpokladu, že politická agenda je propojena nejen 

s agendou veřejnou, ale také s agendou mediální, vzájemně na sebe působí a ovlivňují 

se. Také NPF počítá se schopností médií nejen zprostředkovávat informace, ale taktéž 

aktivně participovat ve veřejně politických debatách. To ve výsledku znamená, že na 

veřejně politický narativ, a posléze také výslednou podobu opatření mají vliv aktéři 

z vnějšího nepolitického prostředí. Právě toto působení bych chtěla prozkoumat blíže 

s důrazem na subsystém rodinné politiky v České republice. 

Konkrétně se podívám na to, jak ve zvoleném příkladu vypadal narativ a zda 

ovlivnil schvalování zákona o novém rodičovském příspěvku. Toto opatření prošlo od 

oznámení na počátku roku 2018 do schválení v prosinci 2019 několika změnami, a to 

za působení silné pozornosti ze strany médií. Byla to právě média, která mohla mít na 
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výslednou podobu opatření velký vliv. Jak je zde patrné, jedná se o jev spletitý, na který 

je potřeba nahlédnout z různých úhlů, což právě případová studie dokáže. 

 Cílem studie je prokázat vliv působení médií na průběh rozhodovacího procesu. 

Velmi důležité je přesné vymezení případu, který chceme zkoumat, to se odvíjí od 

výzkumné otázky (cíle výzkumu). V tomto případě jde o prokázání mediálního vlivu na 

tvorbu nového zákona v oblasti rodinné politiky České republiky. Časové vymezení 

případu, tedy rozhodnutí, kde tento jev začíná a kde končí, můžeme u události tohoto 

typu pouze předpokládat. (Jelínková 2011, str. 200) 

U zvoleného příkladu jsem se rozhodla pracovat s obdobím od 30. července 

2018 do 19. prosince 2019. Začátek připadá na den, kdy byla do funkce ministryně 

práce a sociálních věcí jmenována Jana Maláčová, která je známá pro svůj solidární 

pohled na sociální politiku. Agendu nového rodičovského příspěvku ihned po uvedení 

do funkce přijala za svou a označila ji za jednu z hlavních priorit. S jejím vstupem do 

vlády se rozhýbal plánovaný proces tvorby nového zákona, který dovedla až do konce, 

a na který měla velký vliv. Z těchto důvodů jsem se rozhodla vztáhnout začátek jevu 

právě k jejímu jmenování. Konec události je zde více zřejmý, média mohla mít na 

podobu zákona vliv pouze do jeho schválení, proto bude dnem, kdy zákon podepsal 

prezident republiky.  

 Za největší slabiny tohoto výzkumného designu jsou považovány nedostatek 

rigoróznosti a obtížná generalizace. Jedná se však o plnohodnotnou výzkumnou 

strategii, jejíž výsledky, při správném propracování metodiky, odpovídají vědeckým 

standardům a generalizaci. (Jelínková 2011) 
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Následuje přehledová tabulka výzkumných otázek, zdrojů dat a metod: 

Tabulka č. 1: Zdroje a metody analýzy dat 

 Zdroj dat Metoda 

Jakou roli sehrála média při utváření 

veřejně politického narativu ve věci 

nového rodičovského příspěvku? 

 

Novinové články Kvantitativní 

obsahová analýza 

Jak média ovlivnila proces tvorby 

nového zákona v případě změny výše 

rodičovských příspěvků? 

 

Novinové články 

Novela zákona o 

státní sociální 

podpoře 

Stenozáznamy 

Sněmovní tisk č. 490 

 

Kvantitativní 

obsahová analýza 

Kvalitativní 

deskriptivní 

analýza 

Jaká byla veřejně politická přesvědčení 

klíčových aktérů a do jakých 

advokačních koalic se tito aktéři 

formovali? 

 

Stenozáznamy 

Sněmovní tisk č. 490 

Prohlášení v médiích 

Analýza aktérů 

Kvalitativní 

deskriptivní 

analýza 

Zdroj: vlastní 2021 

4.2 Data 

Právo občanů na informace je jedním z principů demokracie, který ostatně také 

zajišťuje článek 17 Ústavy České republiky. Stejně tak má každý právo vyjadřovat své 

názory slovem, písmem či tiskem (Ústavní zákon 1993). Informace nejrůznějšího 

charakteru nás obklopují na každém kroku a přijímáme je prakticky neustále. 

Obrovský prostor pro šíření a přijímání zpráv nám pak poskytl internet, a zvláště 

sociální sítě, které se staly neodmyslitelnou součástí našich životů. Na internet může 

de facto přispívat každý, což vede mimo jiné k přítomnosti neověřených či 

nepravdivých informací ve virtuálním prostoru, ať už jsou zveřejněny z nedbalosti či 

záměrně. Takové zprávy mohou mít v konečném důsledku dokonce neblahý dopad na 

demokratické společnosti. Protože se však jedná o relativně nové téma, systematické a 
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efektivní řešení tohoto problému, které by však nezasahovalo do svobody slova, zatím 

nepřišlo.  

 V tomto kontextu fungují v demokratických společnostech daleko spolehlivěji 

tradiční tištěná média, která v současnosti čelí svému úpadku. Jejich chod podléhá 

pravidlům a také kontrole, v redakcích je zachován důraz na kvalitu i dodržování 

novinářských principů. V době, kdy se naprosto vše přesouvá do online prostředí, jsem 

se rozhodla vrátit k této tradiční formě žurnalistiky a zkoumat tištěná média, kterým 

již není věnováno tolik pozornosti. Přesto si myslím, že mají noviny stále co říct a stále 

mají na společnost velký vliv. 

Ve vybraných periodikách budu vyhledávat všechny relevantní publicistické 

články, jako jsou editorialy, úvodníky, sloupky, polemiky, glosy či komentáře. V těchto 

útvarech je typicky přítomen autorův názor, proto jsou pro mě, vzhledem ke snaze 

zjistit veřejně politická přesvědčení, žádané právě tyto texty. K vyhledávání využiji 

katalog Newton Media, který je dostupný přes knihovnu FSV UK. Zabývat se budu 

obdobím od jmenování Jany Maláčové do funkce ministryně práce a sociálních věcí (30. 

července 2018) do schválení finální verze zákona (21. 12. 2019). Zajímat mne budou 

čtyři nejčtenější celostátní nebulvární deníky (Mladá fronta Dnes, Právo, Lidové noviny 

a Hospodářské noviny) a čtyři nejčtenější celostátní týdeníky (Reflex, Respekt, Téma a 

Týden). Při výběru periodik jsem vyšla z loňského Národního výzkumu čtenosti – 

Media Projekt, který je každoročně realizován na vzorku 25 tisíc náhodně vybraných 

respondentů z celé České republiky. (Media projekt 2019).  

Práce s jedním typem média (televizního zpravodajství či tisku) je pro výzkumy 

nastolené agendy obvyklá. Výzkumníci běžně pracují s předpokladem, že doklad o 

podobě jednoho typu agendy můžeme přenést na celkovou podobu mediální agendy 

(Kalvas 2009). Výběr nejčtenějších médií v České republice se pak odvíjí od toho, že 

zkoumám působení médií na veřejně politický proces, v tom případě se zkoumání 

takového vzorku jeví jako nejúčelnější. (Reifová 2011) Dá se také předpokládat, že čím 

je médium čtenější, tím bude mít větší dopad. 

Stejné články mi také poslouží k identifikaci nemediálních aktérů. Podívám se na 

to, kdo se v médiích k problematice vyjadřoval, koho sdělovací prostředky citovaly a 

zmiňovaly. Aktéři, kteří se více či méně do veřejně politického procesu zapojili, budou 
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také součástí zápisů z Poslanecké sněmovny, dalším zdrojem mi tedy budou 

stenozáznamy, které jsou dostupné na webu dolní komory Parlamentu. Na stejném 

místě jsem také dohledala sněmovní tisk č. 490, který obsahuje navrhované verze 

zákona, stanoviska výborů a pozměňovací návrhy včetně jejich autorů. Z těchto zdrojů 

rozpoznám nejen zapojené aktéry, ale také jejich veřejně politická přesvědčení a 

preference. 

4.3 Metody sběru dat 

Jak jsem již zmínila v předchozí podkapitole, zdrojem analyzovaných mediálních textů 

mi bude elektronický archiv Newton Media Search. Katalog umožňuje vyhledávat 

pouze ve vybraných médiích, čímž také zúžím svůj výběr. A samozřejmě využiji 

klíčových slov jako „rodičovský příspěvek“, „rodičovská“ nebo „rodičák“, která mě 

navedou na ty správné texty.  

K identifikaci nemediálních aktérů a jejich veřejně politických přesvědčení se 

mi budou hodit veškeré články, jejichž hlavním nebo vedlejším tématem byla 

plánovaná změna rodičovského příspěvku. Jinak tomu ale bude u kvantitativní 

obsahové analýzy, do které nebudu zahrnovat zpravodajské články. Není to z toho 

důvodu, že by se v nich narativ neobjevoval, ale proto, že cílem zpravodajství je 

informovat vyváženě a v ideálním případě by zde tak neměla být rozpoznatelná 

jakákoliv přesvědčení autorů, proto mi neposkytnou tak jasný pohled na narativ. Pro 

tuto část výzkumu pro mě budou důležité publicistické texty, které v sobě nesou 

autorův názor na věc či se dokonce snaží čtenáře přesvědčit. Do analýzy tedy zahrnu 

úvodníky, editorialy, sloupky, polemiky, glosy a komentáře. Součástí vzorku jsou 

kromě článků napsaných novináři také články sepsané politickými aktéry, články 

sepsané odborníky na vybraná témata a rozhovory s nimi. 

 Po zadání všech požadavků mi databáze nabídla celkem 999 článků ze 

zkoumaných médií, které obsahovaly zvolená klíčová slova. Dalším krokem bylo 

všechny tyto texty projít a vyčistit od příspěvků, které sice obsahovaly požadovaná 

klíčová slova, ale jednalo se o pouhou zmínku rodičovského příspěvku, nebo o něm bylo 

referováno v kontextu, který nebyl relevantní pro téma této práce. V následující etapě 

jsem vyjmula zpravodajské články, ankety, dopisů od čtenářů a další novinové 

příspěvky, které neměly být součástí analýzy. 
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 Tímto způsobem jsem nakonec došla ke vzorku 100 novinových článků, které 

budu v další fázi kódovat. Konkrétně jich bylo: Mladá fronta Dnes – 15; Právo – 35; 

Lidové noviny – 12; Hospodářské noviny – 21; Reflex – 0; Respekt – 9; Téma – 0; Týden 

– 8. Počet vybraných článků vzhledem k celkovému počtu článků v jednotlivých 

médiích jsem pro přehlednost zaznamenala do následující tabulky: 

Tabulka č. 2: počet článků v jednotlivých médiích 

Médium Vydavatel Počet článků 
Součástí 

vzorku 

MF Dnes MAFRA 267 15 

Právo Borgis 270 35 

Lidové noviny MAFRA 176 12 

Hospodářské 

noviny 
Economia 153 21 

Reflex Czech News Center 32 0 

Respekt Economia 40 9 

Téma MAFRA 13 0 

Týden Empresa media 48 8 

Celkem - 999 100 

Zdroj: vlastní 2021 

4.4 Metody analýzy 

Celou analýzu budu provádět na úrovni mesolevelu, na který je v této práci zaměřena 

pozornost. Mesolevel neboli agora narrans se soustředí na dynamiku uvnitř i mezi 

narativy veřejně politických aktérů stejně tak jako propojení narativů a veřejně 

politických výsledků. Agora narrans v NPF vyjasňuje roli narativů v subsystému, a tak 

i ve veřejně politickém procesu. (Shanahan et al. 2017) Jinými slovy zkoumá, jak 

veřejně politické narativy ovlivňují veřejně politické výsledky.  

V první fázi výzkumu bude nutné rozklíčovat důležité aktéry, které se do tvorby 

nové politiky zapojili, k tomu mi pomůže rychlá analýza aktérů. Skrze tuto heuristiku 

budu schopna identifikovat jednotlivce, skupiny i organizace, kteří se vyskytují na 

úrovni mesolevelu a daný problém se jich tedy nějak týká, nebo na něm mají určitý 

zájem. Dále také „… poznat jejich jednání, záměry a vzájemné vztahy a zhodnotit jejich 
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vliv, zdroje a zájem na realizaci určité politiky.“ (Varvasovszky a Brugha In: Veselý et al. 

2007, str. 228)  

Metoda je důležitou součástí vymezení problému, jejím cílem není do hloubky 

zkoumat záměry aktérů a hodnotit jejich vliv, s její pomocí však získám hrubou 

představu o tom, jaká stanoviska jednotliví aktéři vůči politice zaujali a jakým 

způsobem se na její výsledné podobě mohli podílet. Vycházet budu z vyjádření 

zapojených aktérů do médií, ale také ze stenozáznamů a dotčeného sněmovního tisku, 

kde identifikuji maximální počet zúčastněných aktérů. 

V další fázi pak budu posuzovat zájem aktérů na politice, dále pak postoj aktérů 

k dané politice a vliv, který na podobu této politiky mají. (Veselý In: Veselý et al. 2007) 

S aktéry, kteří mají na politice výrazný zájem či určující vliv (jsou členové dotčených 

výborů Poslanecké sněmovny, podali pozměňovací návrhy, nebo mají zásadní roli ve 

veřejně politickém procesu), pak budu pracovat dál. Posouzení bude vycházet 

z kvalitativní obsahové analýzy, která je také jednou z běžných metod pro výzkum ACF 

(Pierce 2017). Analyzovat budu novinové články, vyjádření jednotlivých zapojených 

aktérů, návrhy zákona včetně pozměňovacích návrhů, ale také veřejně politické 

dokumenty, které byly v souvislosti s problematikou rodičovského příspěvku 

zveřejněny. Dalším zdrojem mi budou stenozáznamy z projednávání zákona 

v Poslanecké sněmovně. Postupovat zde budu deduktivní logikou, v jednotlivých 

výstupech identifikovaných aktérů budu nalézat souvislosti. Dále si určím kódy, 

pomocí kterých budu rozpoznávat veřejně politická přesvědčení dotčených aktérů. Na 

základě vymezených přesvědčení pak budu schopna určit, do jaké ze soupeřících koalic 

daný aktér patří. 

Téma rodičovského příspěvku, které se v médiích objevovalo opakovaně, budu 

zkoumat pomocí kvantitativní obsahové analýzy. Mým úkolem zde bude odhalit nejen 

formu, ale také obsah narativu, což jsou narativní strategie a veřejně politická 

přesvědčení. Protože veřejně politické narativy obsahují veřejně politické preference, 

budu skrze poznání narativu vytvořeného médii schopna říci, zda a jak média udávají 

směr veřejně politickým aktérům tím, že: a) referují o různých veřejně politických 

preferencích ve svých sděleních; b) jsou aktivními přispěvateli do veřejně politických 

debat, tím, že tvoří politické příběhy, kde jsou rozpoznatelná jejich veřejně politická 

přesvědčení. 
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K rozpoznání obsahu a formy narativu využiji kvantitativní obsahovou analýzu 

novinových článků. Do formy spadá nastavení, postavy, zápletka a ponaučení 

z příběhu. Co se týká nastavení, budou všechny články zasazeny do oblasti rodinné 

politiky. O rodinném příspěvku je však možné diskutovat v různých kontextech, a 

právě na to se zaměřím. K pojmenování nejdůležitějších postav mi poslouží rychlá 

analýza aktérů, pomocí obsahové analýze pak budu určovat, jakou zaujímaly roli 

v narativu. Hlavní zápletkou je diskuse nad podobou nového rodičovského příspěvku, 

média ji však mohla zasazovat do různých souvislostí v závislosti na interakci postav 

uvnitř nastavení. Za ponaučení z příběhu bývá v kontextu NPF považováno veřejně 

politické řešení (Shanahan et al. 2017). Podívám se tedy také na to, jaká veřejně 

politická řešení byla předkládána médii.  

Obsah zkoumáme z hlediska veřejně politických přesvědčení a použité narativní 

strategie. Co se týká přesvědčení, identifikovat budu dvě klíčová přesvědčení 

v souvislosti s pohledem aktérů na rodinnou politiku, která byla rozpoznaná u 

nemediálních aktérů. Zajímat se budu o to, jak velkou zodpovědnost za rodiny je 

přisuzována státu a jaká je motivace pro tvorbu veřejné politiky. Patrná byla také jedna 

veřejně politická preference, a to, jak aktéři vnímají účel rodičovského příspěvku. NPF 

rozeznává celkem tři narativní strategie: scope of conflict, causal mechanism a devil-

angel shift, pomocí nichž se aktéři snaží ovlivnit veřejně politický proces. Každý článek, 

který odpovídá kritériím, budu dále zkoumat a k jednotlivým kategoriím přidělím 

hodnoty. 

4.5 Zkoumané proměnné 

Zkoumat budu prvky narativu, které byly popsány již v teoretické části. Jednotlivé 

složky formy a obsahu zde ještě jednou připomenu, a zároveň osvětlím, jak přesně je 

budu v textech určovat. Proměnné, které mi pomohou rozpoznat přesvědčení a 

preference médií jsou: (1) zodpovědnost státu za rodiny, (2) motiv pro tvorbu rodinné 

politiky a (3) účel rodičovského příspěvku. Další proměnnou budou (1) strategie, které 

média používala. Zaměřím se ale také na formu narativu: (1) nastavení, (2) postavy, (3) 

zápletka a (4) ponaučení z příběhu. Ke každé z proměnných pak nadefinuji příslušné 

kódy, které jsou zaznamenány v kódovací knize dostupné v přílohách práce. Po prvním 

kódování celý proces zopakuji, tím získaná data zkontroluji a zvýším tak reliabilitu 

výsledku. 
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4.5.1 Přesvědčení 

Rozpoznání veřejně politických přesvědčení je důležitým krokem k porozumění 

formování a změně advokačních koalic. Také média jsou považována za členy těchto 

koalic, kteří mají svá přesvědčení, z nichž pak vycházejí jimi preferovaná řešení. NPF 

zkoumá jednotlivá přesvědčení pomocí prvků narativu. (Jones et al. 2014) 

První proměnná zaměřená na veřejně politická přesvědčení médií, bude 

představovat pohled autorů na zodpovědnost státu ve vztahu k rodinám. Zde budu 

rozeznávat dvě varianty: Vysoká zodpovědnost tam, kde má státní podpora rodin velký 

společenský význam; a nižší tam, kde se spíše spoléhá na autonomii českých rodin.  

 Dále budu zkoumat vnitřní motivy pro tvorbu rodinné politiky, u kterých 

jsem opět identifikovala dvě možnosti. Těmi jsou sociálně politické motivy, kdy se 

aktéři snaží bojovat například proti chudobě, nebo také sociálním nerovnostem ve 

společnosti. Tématem je zde také rozdělení placené i neplacené práce mezi oběma 

pohlavími. Motivy ale mohou být také ekonomické. Na rodinu je v tomto pojetí 

nahlíženo jako na důležitý prvek při budování lidského kapitálu, který je pak možné 

využít pro dobro společnosti. 

 Veřejně politické preference pro výzkum stěžejní nejsou, přesto jsem se 

rozhodla jednu pro zajímavost zahrnout. Jedná se o to, jak mediální aktéři vnímají účel 

rodičovského příspěvku. Podle první představy je rodičovský příspěvek kompenzací 

mzdy a měl by zajišťovat ochranu před propadem příjmů. Druhou možností je vnímání 

rodičovského příspěvku jako odměny za péči o dítě. 

4.5.2 Strategie 

Narativní strategie umožňují výzkumníkům zobecňovat podobu obsahu uvnitř veřejně 

politického narativu. Jak jsem popsala již v teoretické části, NPF rozpoznává tři typy 

strategií, tyto tři typy budu také identifikovat ve zkoumaných mediálních textech. 

Prvním typem je rozsah problému (scope of conflict), kdy se autoři zasazují do 

prohrávající či vítězící pozice. Na základě toho pak pracují s umístěním nákladů a zisků. 

Další možností je příčinný mechanismus (causal mechanism), kde pisatelé přidělují 

jednotlivým aktérům odpovědnost za jevy ve veřejné politice. Poslední strategií je 

devil-angel shift, kdy jde o zasazení jedné postavy do role padoucha v kontrastu 
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s druhou postavou v roli hrdiny. U každého článku budu identifikovat právě jednu 

strategii, která byla v daném textu využita. 

4.5.3 Nastavení 

Veřejně politický narativ je vždy zasazen do specifického kontextu, NPF nazývá tento 

kontext jako nastavení. Můžeme jej vnímat jako jakési jeviště, které je předloženo 

narátorem publiku, a na kterém se příběh odehrává. V diskusi o rodičovském 

příspěvku jsem identifikovala čtyři kontexty, do kterých mohl být narativ 

pravděpodobně zasazen. Jedná se o sociální kontext, kdy se hovoří o sociálních 

souvislostech rodinné politiky; ekonomický kontext, kdy může být například 

zmiňována finanční náročnost rodičovského příspěvku; politický kontext, kdy média 

informovala o rozepřích na úrovni vlády nebo poslanecké sněmovny; nebo 

demografický kontext, kdy by bylo o rodinné politice referováno ve spojitosti 

s demografickou situací České republiky. Rodičovský příspěvek mohl být samozřejmě 

zasazen i do dalších kontextů, pro mou práci jsou však nejdůležitější tyto. 

4.5.4 Postavy 

V každém veřejně politickém narativu nalezneme nějaké postavy. Pracovat budu se 

základní typologií tří postav, kterou NPF nabízí: hrdina (potenciální řešitel problému), 

padouch (ten, kdo problém způsobuje) a oběť (které problém ubližuje) (Jones et al. 

2014). Běžně postavy představují jedinci, skupiny a organizace, ale není to nutnost. 

Můžeme se setkat také s tím, že autoři do těchto rolí staví abstraktní pojmy, jako 

rozpočet, blaho společnosti atd. Každý typ postavy bude v analýze představovat 

zvláštní proměnou, ke které pak budu pomocí kódu přiřazovat vybrané aktéry. 

4.5.5 Zápletka 

V zápletce je většinou rozpoznatelný začátek, střed a konec. Jedná se o interakce postav 

uvnitř veřejně politického nastavení. NPF nepředkládá specifickou operacionalizaci 

zápletek, proto jsem u této proměnné vytvořila vlastní kategorie. Po prvním čtení 

zkoumaných novinových článků jsem vytvořila možné kombinace tří typů postav, a na 

základě toho určila celkem čtyři možnosti jejich interakce. Inspirací mi bylo dělení 

zápletek od Stona, které jsem podle potřeby rozšířila. (Stone In: Jones et al. 2014) 

Prvním typem je „hrdina vyřeší problém“, kde se v jednom narativu mohou 

setkat všechny tři postavy, může se zde ale vyskytovat pouze hrdina. Důležité je, že zde 
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máme zobrazený problém a to, jak ho hrdina vyřeší. Pokud se v příběhu vyskytne oběť, 

která z nějakého důvodu strádá, vznikne situace „oběti je ubližováno“. Újmu může 

oběti způsobovat buď padouch, nebo nějaké jiné okolnosti, se kterými se musí potýkat. 

Další možností je „řešení nepřichází“, kde na rozdíl od předchozího případu nemusí 

být oběť vůbec identifikována. Zásadní je přítomnost problému, který je v danou chvíli 

neřešitelný. Buď je to proto, že hrdina selhává, nebo jej úplně postrádáme. V některých 

narativech je pak pojmenován hrdina a padouch, kteří spolu nějakým způsobem zápasí. 

Oběť v tomto případě nehraje významnou roli, může jít pouze o přetahování o 

nadvládu nad tématem. Tuto zápletku jsem nazvala „souboj hrdiny s padouchem“. 

4.5.6 Ponaučení z příběhu 

Veřejně politický narativ běžně předkládá nějaké veřejně politické řešení. V případě 

debaty o rodičovském příspěvku může konkrétní autor navrhnout, jaká podoba podle 

něj dává největší smysl. Často se však stane, že řešení součástí narativu není. Cílem 

takovýchto veřejně politických narativů bývá poukázání na veřejně politický problém 

či jeho specifikace (Jones et al. 2014). 

 U této proměnné jsem identifikovala nejen ponaučení, která byla spojena přímo 

s novým rodičovským příspěvkem, jedna možnost byla zaměřena také na koncepční 

řešení veřejné politiky. Na tu poukazovali aktéři, pro které nebylo pouhé zvednutí 

dávky dostačujícím řešením. Dalším možným řešením je pak valorizace 

rodičovského příspěvku, který by poté byl zvedán automaticky. Nyní již následují tři 

možnosti nového příspěvku tak, jak se o něm hovořilo ve vládě. Tedy štědrá varianta, 

která zahrnuje všechny rodiče s dětmi do čtyř let věku; střední varianta, kdy by se 

zvýšení týkalo rodičů, kteří k lednu 2020 příspěvek aktivně pobírají; a úsporná 

varianta, jež počítala pouze s rodiči dětí narozených od 1. ledna 2020. 

5 Případová studie – plánovaná změna ve výši rodinného 

příspěvku 

5.1 Klíčoví aktéři ve veřejně politickém subsystému 

V první fázi praktické části práce vymezím aktéry, kteří se nějakým způsobem 

angažovali při tvorbě novely zákona o státní sociální podpoře. U těchto aktérů popíši, 

jaká byla jejich stanoviska a jak přesně se do veřejně politického procesu zapojili. Jak 

jsem popsala již ve 4. kapitole, data jsem sbírala primárně z novinových článků, 
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politických dokumentů, tiskových prohlášení, stenozáznamů, ale také z webových 

stránek dotčených aktérů. Aktivita zapojených aktérů při diskusi nového příspěvku 

byla rozdílná, od toho se pak odvíjelo množství informací, které se mi o nich podařilo 

sesbírat. 

 Na základě stejných dat se pokusím vystihnout klíčová přesvědčení, která 

určovala postoj aktérů k novému rodičovskému příspěvku. Díky tomu je pak budu 

schopna rozřadit do advokačních koalic.  

5.1.1 Prezident a vládní koalice 

Jana Maláčová (ČSSD) 

Problematika rodičovských příspěvků, jež do programového prohlášení vlády 

prosadila ČSSD, spadá do gesce ministerstva práce a sociálních věcí. Není tedy divu, že 

bylo v celé záležitosti nejvýraznější právě toto ministerstvo v čele s Janou Maláčovou. 

Maláčová je známá svou levicovou politikou a jako členka sociální demokracie se také 

v otázce rodičovských příspěvků snažila prosadit co nejštědřejší variantu. Ihned po 

jejím jmenování do funkce v červenci 2018 označila navýšení rodičovského příspěvku 

za jednu z hlavních priorit této vlády a bezprostředně poté začala pracovat na nové 

variantě této dávky.  

 Jana Maláčová se již v minulosti z pozice vysoké úřednice zajímala o rodinnou 

politiku a politiku stárnutí. Jako členka Oranžového klubu ČSSD se také angažovala 

v problematice mužských a ženských práv jako jsou platové nerovnosti. Podle jejího 

názoru chybí v Česku vhodné podmínky k tomu, aby se ženy po rodičovské dovolené 

mohly vrátit do práce. To si ovšem žádá koncepční řešení rodinné politiky, pouhé 

zvednutí dávky tento efekt mít nebude. 

 Rodičovský příspěvek má být podle ní náhradou za mzdu, o kterou pečující rodič 

na čas přijde. Jeho vývoj by měl tedy odrážet růst platů, ovšem příspěvek ve výši 220 

tisíc korun stagnoval ve stejné výši celých 12 let. Před zvednutím částky pobíralo 

nejvíce rodičů šest až osm tisíc korun měsíčně, což podle Maláčové zdaleka 

neodpovídalo současným rodinným nákladům. Právě proto chtěla za svého působení 

v čele ministerstva prosadit zvýšení celkové částky o 80 tisíc korun. Aby k tomuto 

kroku mohlo dojít co nejdříve, Maláčová připravila v září 2018 návrh, který počítal 

s dvoufázovým navýšením. Výše příspěvku na dítě do čtyř let věku se měla od července 
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2019 zvednout ze stávajících 220 tisíc na 260 tisíc korun. Do konce volebního období 

(rok 2021) by se příspěvek zvedl na celkových 300 tisíc korun. Výdaje ze státního 

rozpočtu by tím narostly o 3,6 miliardy v roce 2019 a o 4,9 miliardy korun v roce 2020. 

(Právo 2018) 

 S tímto návrhem však nakonec Maláčová narazila u ministryně financí Aleny 

Schillerové, podle které bylo na zavedení příspěvku již v následujícím roce pozdě, 

protože se s ním nepočítalo ve státním rozpočtu. Obě ministryně se proto v listopadu 

2018 domluvily na zvýšení příspěvku od ledna roku 2020, a to rovnou o 80 tisíc korun. 

Tato varianta měla platit pro všechny rodiče dětí do čtyř let, kteří stále příspěvek 

pobírají. 

V polovině března 2019 však Maláčová přišla s tím, že se na koaličním jednání 

všichni úspěšně dohodli na růstu rodičovské pro rodiny s dětmi narozenými po 1. 

lednu 2020. Toto oznámení spustilo vlnu kritiky veřejnosti i opozice. Dokonce se začalo 

hovořit o tom, že po Vánocích se budou nastávající rodičky pokoušet porod oddálit, aby 

dosáhly na vyšší dávku. (Hromková 2019) Maláčová zdůvodnila obrat tak, že štědrá 

varianta by stála přes 11 miliard, přičemž osm z nich zatím chybí. Podle informací 

sociální demokracie to mělo být hnutí ANO, které zarazilo návrh, aby se změna podpory 

týkala všech rodin.  

Tisíce podnětů ze strany skupin ve společnosti, kterých se rodičovský příspěvek 

dotýkal, a které byly s aktuálním návrhem nespokojení, ministryni utvrdily v tom, že 

původní směr byl správný a má smysl. Proto se zavázala, že bude v rozpočtu 

ministerstva hledat úspory, aby mohl být příspěvek vyplácen i zpětně. (Ťopek 2019) 

Maláčová zastává názor, že podpora státu by měla být taková, aby si rodiče na děti 

nemuseli šetřit. Je to zájem státu, aby se rodilo více dětí i kvůli udržitelnosti sociálního 

státu obecně a důchodového systému zejména. Už předem však avizovala, že ve svém 

resortu tak velkou sumu nenajde, většina jeho výdajů je totiž mandatorních. ČSSD pak 

předložila hnutí ANO své návrhy na zvýšení příjmů státního rozpočtu, jako je sektorová 

bankovní daň. (Frouzová 2019) 

V květnu 2019 přišla sociální demokracie s kompromisem, aby byl příspěvek 

zvýšen všem rodičům, kterým příspěvek k 1. lednu 2020 ještě poběží. Ne všichni by 

však dosáhli na celých 80 tisíc, částka by byla určena poměrově podle toho, kdy 
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nejmladší dítě dosáhne čtyř let věku. Dále by záviselo na nastavené maximální hranici 

čerpání, která se odvíjí od předchozích příjmů. Na tuto variantu by dosáhlo 80 % rodin 

s dětmi do čtyř let věku.  

Vláda nakonec předložila kompromisní návrh, který počítal s dětmi narozenými 

od 1. ledna 2020 a s dětmi, jejichž rodiče budou k 1. lednu rodičovský příspěvek stále 

aktivně pobírat. Návrh novely včetně důvodové zprávy byl doručen poslancům 23. 

května 2019 a poté schválen ve třetím čtení 1. listopadu 2019 (Usnesení č. 195) 

Poslanecká sněmovna pak 17. prosince hlasovala o pozměňovacím návrhu ze Senátu, 

který jim novelu vrátil s připomínkami. I přes schválený rozpočet na rok 2020 a 

předchozí dohodu koalice se ministryně Maláčová rozhodla na poslední chvíli vyzvat 

poslance sociální demokracie a premiéra, aby při hlasování podpořili štědřejší návrh, 

který předložili senátoři. Ten počítal se všemi rodiči s dětmi do čtyř let včetně těch, 

kteří příspěvek v dosavadní výši již vyčerpali. Snahy Maláčové nakonec vyústily 

v hádku na klubu ČSSD kvůli tomu, že si tyto kroky nepředjednala s koaličním hnutí 

ANO. Z toho důvodu pak opět obrátila a s ostatními poslanci z ČSSD podpořila vládní 

sněmovní verzi, která byla schválena 186 poslanci. (Pospíšilová 2019) 

Alena Schillerová  

Alena Schillerová byla jako ministryně financí obhájkyně úspornějších variant novely. 

V rozporu s tím, jak vnímá rodičovský příspěvek například Jana Maláčová, představuje 

podle ní jakousi odměnu za to, že matka či otec pečují o dítě doma. Proto je dle jejího 

názoru logické, že když rodiče dobrali dávku dříve, aby se mohli vrátit do práce, zvýšení 

by se jich už týkat nemělo.  

 Ze strany Schillerové byl odmítnut hned první návrh ministryně práce a 

sociálních věcí ze září roku 2018, který počítal s dvoufázovým zvednutím příspěvku. 

První zvýšení příspěvku na 260 tisíc korun mělo být provedeno v červenci 

následujícího roku, což bylo podle ministryně financí příliš brzy vzhledem k tomu, že 

se s touto položkou nepočítalo v připraveném státním rozpočtu. Nově se tak začalo 

počítat se zvýšením o celých 80 tisíc korun, ovšem až od ledna 2020. (iRozhlas 2019) 

V listopadu 2018 přišla ministryně práce a sociálních věcí s verzí, kde se zvýšení 

podpory týkalo všech rodin, jejichž děti budou k 1. lednu 2020 mladší čtyř let. Ve vládě 

však v tomto ohledu nepanovala shoda, a právě Alena Schillerová se vyslovovala pro 
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možnost, která bude méně zatěžující pro státní rozpočet. Ten je podle ní už tak velmi 

napjatý a sociální demokracie by si měla vybrat mezi širokým navýšením rodičovského 

příspěvku a zvýšením důchodů, které rovněž prosazovala. Ministryni Maláčovou pak 

kritizovala za to, že návrh na tuto drahou variantu podala bez domluvy s koaličními 

partnery. Obě ministryně se následně shodly na kompromisu za 8,2 miliardy korun – 

kromě rodin s nově narozenými dětmi připlatí těm, které budou na přelomu roku 

příspěvek stále pobírat. (Vlková 2019) 

V březnu však nastala další změna, zveřejněn byl návrh, který zahrnoval pouze 

rodiny s dětmi narozenými po 1. lednu 2020. Po kritice veřejnosti na sebe členové 

vlády vzájemně svalují vinu a přes média sdělují, kdo je za konkrétní kroky údajně 

zodpovědný. (Frouzová, Endrštová 2019) Schillerová přiznává, že situace musí být pro 

veřejnost nepřehledná, její povinností je však především zasadit novelu do 

rozpočtových možností. V souvislosti s tím žádala od představitelů vlády efektivní 

hospodaření v jejich resortech a dosažení co možná největších úspor. Konkrétně Janu 

Maláčovou pověřila revizí sociálních dávek, kde je obrovský prostor pro ušetření 

financí. Nakonec se vláda shoduje na finální variantě, která počítá s rodinami dětí do 4 

let, které k lednu 2020 ještě nevyčerpaly celý příspěvek (Sněmovní tisk 490/0). 

Sociální demokracii se v roce 2019 podařila prosadit řada sociálně mířených 

opatření – navýšily se důchody, zvedly se platy státním zaměstnancům a zavedlo se 

zálohované výživné. Schillerová znovu opakuje, že chce od kolegů vidět nějaké úspory, 

v tomto směru ale nebyla vůbec spokojená. Ministryně financí argumentovala 

zpomalováním ekonomiky, což je nevhodná doba pro velké zatěžování státního 

rozpočtu. Navíc byla přesvědčená, že ministerstva mají více peněz, než dokážou utratit. 

Když se pak ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo vnitra přihlásily o 

dalších dvacet miliard, které by plánovaný schodek rozpočtu potopily na 60 miliard, 

dočkaly se ze strany Schillerové odmítnutí. (Dolejší 2019) 

Jan Hamáček (ČSSD) 

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček stál při veškerých debatách nad 

rodičovským příspěvkem za svou ministryní Janou Maláčovou. Oba zvýšení dávky 

vnímali jako jednu z hlavních priorit, kterou by měla sociální demokracie prosadit v co 

nejštědřejší podobě.  
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 V souvislosti s obrovskou zátěží, kterou do rozpočtu přinesla sociálně laděná 

opatření, jež se snažila prosadit sociální demokracie, přišel Jan Hamáček na jaře 2019 

s návrhem zvýšení určitých daní, jako je digitální nebo bankovní daň. (Frouzová 2019) 

Toto progresivní zdanění by znamenalo přínos 14 miliard korun do státního rozpočtu, 

které byly potřebné k tomu, aby měla vláda prostředky na schválení nejštědřejší 

varianty rodičovského příspěvku. Tento krok, jenž Hamáček důsledně prosazoval, je 

ukázkovým příkladem redistribuce od bohatých k chudým, která je typická právě pro 

sociální demokraty. Proti sektorové dani se však vyslovila jak opozice, tak vládní hnutí 

ANO. (iHned 2019) 

 Ministerstvo financí naplánovalo schodek 40 miliard korun, některým 

ministerstvům však stále chyběly miliardy, například právě na zavedení nejširší 

varianty zvýšení rodičovského příspěvku, který prosazoval Jan Hamáček spolu 

s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Neshody při sestavování 

rozpočtu na rok 2020 vyústily až v nepodpoření vládního návrhu rozpočtu ze strany 

ČSSD. Ministři sociální demokracie v čele s Janem Hamáčkem se při jednání zdrželi 

hlasování, což se stalo vůbec poprvé. (Aktuálně 2019) 

Andrej Babiš (ANO) 

Premiér Andrej Babiš se začal ve věci nového rodičovského příspěvku více angažovat 

po březnové vlně kritiky ze strany veřejnosti, kterou spustilo rozhodnutí o tom, že na 

příspěvek budou mít nárok pouze rodiče dětí narozených po 1. lednu 2020. 

Zodpovědnost za tento návrh přisoudil vicepremiérovi Janu Hamáčkovi a ministryni 

práce a sociálních věcí Janě Maláčové, kteří dle jeho slov s tímto řešením přišli 

(Frouzová, Endrštová 2019). 

 V dalším prohlášení premiér uvedl, že se jednalo o kompromis, aby mohly být 

ve stejném roce schváleny také důchody a zálohované výživné. Poté, co si uvědomil, že 

pro mnoho rodin by byla tato změna příspěvku nespravedlivá, přišel s další možností 

– rodinám, které příspěvek do 1. ledna nevyčerpaly, by se zbývající částka zvedla o 36 

procent, což kopíruje zvýšení celkové částky z 220 na 300 tisíc korun. Zároveň odmítl, 

že by vláda jakýmkoliv způsobem brala lidem peníze, naopak se snaží o navýšení. 

 Babiš byl velmi aktivní v komunikaci s veřejností i zájmovými skupinami, které 

se kvůli nespokojenosti s navrhovanými změnami zformovaly. Schůzku si domluvil 
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například se zakladatelem facebookové skupiny Chceme spravedlivý rodičovský 

příspěvek Martinem Štrosem (Ťopek 2019). Tato skupina nasbírala během čtyř dní 

více než 50 tisíc členů, což vyvolalo Babišův zájem s nimi jednat. Po schůzce Babiš 

popřel Štrosova slova, že na vládě projedná kompromisní návrh. Na to konto uvedl, že 

se jedná o návrh Aleny Schillerové a on o tom pouze přemýšlí. 

V prosinci navštívily Poslaneckou sněmovnu dvě matky z iniciativy Také 

pečujeme, kterým se nelíbila podoba, v jaké je příspěvek schvalován. Ještě těsně před 

závěrečným hlasováním o zvýšení se snažily přemluvit premiéra Babiše i ministryni 

financí Alenu Schillerovou. Babiš pak jedné z maminek slíbil, že jí příspěvek doplatí 

z vlastního. (Kopecký 2019) 

Jana Pastuchová (ANO) 

Poslankyně je předsedkyní garančního Výboru pro sociální politiku a členkou Stálé 

komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Při projednávání zákona 

pak zaujala pozici zpravodajky těchto výborů. Podle Jany Pastuchové by měl stát 

rodinám s dětmi usnadnit situaci, a to alespoň v začátcích, kdy je péče o rodinu velmi 

zatěžující. Zvýšení rodičovského příspěvku by mělo zajistit lepší ocenění péče a 

uvolnění rukou rodičům ve volbě výše a délky čerpání této dávky.  

 Jana Pastuchová zpracovala vlastní pozměňovací návrh, který měl zabránit 

zneužívání příspěvku na bydlení, jenž zákon o státní sociální podpoře také zahrnuje. 

Miloš Zeman 

Prezident Zeman nebyl v záležitosti zvýšení rodičovského příspěvku příliš aktivní, svůj 

názor ale projevil. Vyjádřil se v tom smyslu, že žádný zákon nemůže být retroaktivní, 

z čehož vyplývá, že může platit pouze pro nově narozené děti (Plesl, Kolář 2019). Tím 

se postavil za nejúspornější variantu, která počítá pouze s dětmi narozenými po 1. 

lednu 2020.  

 I přesto připojil v prosinci 2019 svůj podpis k novele, která zvedla základní 

rodičovský příspěvek na 300 tisíc korun všem rodinám s dětmi do čtyř let věku, které 

budou příspěvek k lednu 2020 stále pobírat.  

Vojtěch Filip (KSČM) 
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Vojtěch Filip se v prosinci 2019 vyslovil proti snahám Maláčové a Senátu přiznat 

zvýšení příspěvku i rodinám, které už příspěvek dobraly do plné výše. Podle něj si lidé, 

kteří si podporu naplánovali na kratší úsek, už vydělávají, proto s navýšením příspěvku 

nepočítali. Postavil se tak za vládní návrh, který zahrnuje pouze rodiče dětí do čtyř let 

věku, kteří příspěvek ještě nevyčerpali. Argumentoval tím, že tato verze je 

spravedlivější a rozpočtově zajištěná. (Bohuslavová 2019) 

Hana Aulická Jírovcová (KSČM) 

Poslankyně je místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku. Rodičovský příspěvek 

vnímá jako náhradu za ušlou mzdu v době, kdy se člověk stará o dítě doma. Z toho 

důvodu by měl stát v tomto období rodinu podpořit co nejvíce. Hana Aulická Jírovcová 

volá za koncepční řešení rodinné politiky, stát by si měl uvědomit, jestli chce, aby jeden 

z rodičů zůstal doma s dětmi, nebo aby oba rodiče s malými dětmi chodili do práce. 

Valorizace příspěvku je podle ní jedním z kroků, které pomohou situaci efektivně řešit 

do budoucna. (ČT24 2019) 

 S variantou ministryně Maláčové nesouhlasila a diskusi o finální podobě 

příspěvku označila za mediální kampaň. Současné zvýšení označila za nutné minimum, 

do budoucna by se vyslovila za další růst. 

5.1.2 Opozice 

Do debaty se zapojovala také opozice, která byla jednoznačně pro změnu ve výši 

rodičovského příspěvku. Vládě bylo vytýkáno, že v zákonu nemyslí na všechny a 

návrhy jsou nespravedlivé. Pokud mají například rodiče tříleté dítě, ale zvolili si 

rychlejší čerpání, mohli do konce roku 2019 vybrat plnou výši příspěvku. Tito rodiče 

však nemohli předem tušit, že se v průběhu podmínky změní. S výjimkou hnutí ANO se 

pro nejštědřejší variantu vyslovovali poslanci napříč politickým spektrem a mnozí 

z nich také při samotném procesu schvalování představili pozměňovací návrhy.  

Olga Richterová (Piráti) 

Pirátská poslankyně Olga Richterová se jako místopředsedkyně Výboru pro sociální 

politiku a členka Výboru zdravotního a Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a 

národnostní menšiny problematice rodin v České republice věnuje od svého vstupu do 

Sněmovny. Velmi se angažovala také ve věci rodičovského příspěvku, u kterého 

preferovala širokou variantu zahrnující i rodiče malých dětí, kteří příspěvek už 
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dočerpali. Poslankyně také využila možnosti pozměňovacího návrhu a navrhla 

automatickou valorizaci rodičovského příspěvku, který by se vypočítával podobně jako 

důchody, započítaný by tak byl růst průměrné mzdy a inflace. Valorizace by měla 

předcházet budoucím dohadům rozhodovatelů, navíc by celkově zpřehlednila situaci 

pro budoucí rodiče. Tento pozměňovací návrh však sněmovnou neprošel. 

(Sněmovní tisk 490/3) 

Začleněním pozměňovacího návrhu pirátské poslankyně se ale zvedla 

minimální výše příspěvku na 10 tisíc korun. To pomůže zejména ženám, které 

otěhotněly na škole nebo krátce po ukončení studia. Novinka znamená také pomoc pro 

živnostníky, kteří si neplatili nemocenské pojištění. Tyto skupiny totiž mohly dříve 

pobírat maximálně 7600 korun měsíčně. (Richterová 2019) 

Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) 

Markéta Pekarová Adamová se vymezovala proti postupu vlády, který označila za 

nekoncepční a neorganizovaný. Dohady vlády nad konečnou podobou příspěvku byly 

podle ní až nedůstojné a současným rodičům vnášely do situace jen zmatky. Jedná se o 

dávku, která má být kompenzací ušlého platu nebo mzdy rodiče, jenž je s dítětem doma 

a nemůže pracovat. Zároveň uznává, že příspěvek je dostatečně flexibilní na to, aby 

rodiče alespoň částečně pracovat mohli, ale příspěvek je zároveň odměnou za péči o 

dítě. (ČT24 2019) 

Poslankyně a místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku preferovala 

prostřední variantu, jež měla příspěvek zvýšit rodičům dětí narozených po 1. lednu 

2020 a rodičům dětí do čtyř let, které dávku stále ještě pobírali. Podle ní musí rodiče 

nést zodpovědnost za rozhodnutí ohledně délky čerpání, i když je to nyní připraví o 80 

tisíc korun. Systém by byl spravedlivý jedině v případě, kdy by se změna zaváděla 

s odkladem několika let, aby si opravdu všichni mohli promyslet, jaké možnosti bude 

mít.  

 Markéta Pekarová Adamová také vyzdvihla téma možnosti čtyřletého čerpání 

příspěvku, které je světovým unikátem.  Hovořila také o potřebě automatické 

valorizace a celkové změně konceptu státní péče o rodiny. Pozměňovací návrh, který 

poslankyně spolu s Vítem Kaňkovským předložila, byl snahou o zvýšení flexibility pro 

rodiny s dětmi. Návrhem bylo, aby mohli dávku kromě rodičů čerpat také další členové 
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rodiny, například prarodiče. Poslanecká sněmovna tento návrh odmítla. 

(Sněmovní tisk 490/3) 

Jan Bauer (ODS) 

S vládní představou o státní podpoře mladých rodin se neshodoval ani místopředseda 

sněmovního výboru pro sociální politiku Jan Bauer, který za ODS ve spolupráci s SPD 

sepsal vlastní pozměňovací návrh. Poslanec nesouhlasil s rozdělením rodičů na dvě 

skupiny a navrhoval proto, aby se zvýšení týkalo i těch rodin, které příspěvek sice už 

vyčerpaly, ale jejich nejmladší dítě zatím nedosáhlo věku čtyř let. Podle něj návrh vlády 

poškozuje asi 70 tisíc matek a otců, s čímž nesouhlasil. (ČT24 2019) 

 Vyjádřil lítost nad tím, že se podpora rodin s dětmi často omezuje jen na rodiny 

ze sociálně slabších poměrů. Podle něj by měla výrazněji mířit také na funkční rodiny 

s ekonomicky aktivními rodiči.  

Pavla Golasowská (KDU-ČSL) 

I opoziční KDU-ČSL podpořila vládní návrh, poslankyně a členka Výboru pro sociální 

politiku to zdůvodnila tím, že jakékoliv zvýšení příspěvku pro rodiče, kteří se starají a 

vychovávají své děti, je pozitivní. S jeho podobou se však úplně neshodovala, protože 

byl podle ní diskriminační pro 70 tisíc rodin, které návrh vylučuje z nároku. 

Upozorňuje na to, že rodiče, kteří příspěvek vyčerpali rychleji, šli často do práce a nyní 

už odvádějí daně do státního rozpočtu. Dále zmiňuje paradox navržené podoby, ve 

které se píše o snaze příspěvku pružně reagovat na slaďování rodinného a pracovního 

života. Přitom právě navrhovaný zákon trestá rodiče, kteří se dříve začlenili zpět na trh 

práce.  

 Poslanci KDU-ŠL pak předložili pozměňovací návrh, ve kterém měli být rozšířen 

počet možných příjemců rodičovského příspěvku. Umožnění pobírání příspěvku 

například prarodičům dítěte mělo dle slov Martina Výborného zlepšit propojení 

profesní a rodinné dráhy ženy, a zároveň by se tím částečně zlepšila nezaměstnanost 

žen nad padesát let, která je relativně vysoká. (Hromková 2019) 

Lucie Šafránková (SPD) 

Poslankyně jménem klubu SPD podpořila nejštědřejší variantu rodičovského 

příspěvku, který podle ní není pouhou a prostou náhradou mzdy. Poslanci SPD tak byli 
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za navýšení částky rodičům všech dětí, které byly ke dni nabytí účinnosti novely ve 

věku do čtyř let. Tím chtěli zamezit selekci rodičů na základě délky čerpání dávky, jakou 

si v minulosti zvolili. V tomto smyslu hovořil také pozměňovací návrh, který 

vypracovala spolu s Janem Bauerem. Podle ní není tato podpora v žádném případě 

náhradou mzdy, neexistuje tedy logické opodstatnění navýšení přiznat jen části rodičů. 

Navíc na základě tak nevypovídajícího a nahodilého kritéria, jako je délka pobírání 

příspěvku. Vládní návrh je podle ní nespravedlivý, diskriminační a popírá právní 

zásadu legitimního očekávání, které v předchozích měsících určití členové vlády u 

rodičů vyvolali tím, že příspěvek navýší všem rodinám s dětmi do čtyř let.   

 Kromě poslankyně Šafránkové se k novému rodičovskému příspěvku 

vyjadřoval také předseda SPD Tomio Okamura. Ministryni Maláčovou obvinil z toho, že 

podrazila 70 tisíc zoufalých rodin a samoživitelek (Okamura 2019). V poslanecké 

sněmovně kladl Okamura velký důraz na to, že taková podpora rodin není dar, ale 

regulérní investice do budoucího zisku, který děti republice přinesou. 

5.1.3 Senát  

Poslanecká sněmovna postoupila na začátku listopadu 2018 svůj návrh Senátu, kde byl 

projednán o měsíc později. Horní komora Parlamentu se rozhodla návrh vrátit spolu 

s pozměňovacími návrhy. Senátoři usoudili, že bude spravedlivější zvýšit příspěvek 

všem rodičům dětí do čtyř let věku, tedy i těm, kteří dávku již dočerpali. Původní vládní 

návrh počítal s navýšením příspěvku pouze pro ty rodiče, kteří budou k 1. lednu 2020 

aktivně čerpat. 

Šárka Jelínková, Marek Hilšer, Miloš Vystrčil 

Podle usnesení Senátu vládní návrh zapomíná a vylučuje 70 tisíc rodin, které mají děti 

do čtyř let věku, ale příspěvek by se jich týkat měl, proto byl návrh sněmovně vrácen. 

Šára Jelínková, Marek Hilšer a Miloš Vystrčil, aby usnesení odůvodnili na schůzi 

Poslanecké sněmovny. Přiložen byl také pozměňovací návrh, který do skupiny, jíž se 

zvýšení dávky týká, zahrnuje také rodiče, jejichž nejmladší dítě je mladší čtyř let věku. 

 Marek Hilšer ve sněmovně upozornil na to, že podpora rodin a to, zda se na ní 

najdou peníze ve státním rozpočtu, je pouze otázka priorit. Poslance požádal, aby jako 

prioritu zvolili právě rodiny a podpořili senátní pozměňovací návrh. 
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Lumír Kantor a Šárka Jelínková navíc ve spolupráci s advokáty iniciativy Také 

pečujeme připravili ústavní stížnost, která se dovolává na protiústavnost a 

diskriminační charakter finální verze novely. Zákonodárci se měli rozhodovat pouze na 

základě finanční náročnosti opatření bez hlubšího důvodu a cíle, novela tak popírala 

rovnost různých skupin rodičů k sociálnímu právu a na pomoc od státu. Žalobu 

plánovali předložit potom, co novelu podepíše Miloš Zeman a vejde tak v platnost. 

(iHned 2019) 

5.1.4 Veřejnost 

Veřejnost zvýšení rodičovského příspěvku, který zůstával stejný celých dvanáct let, 

velmi uvítala. Občané, jakožto příjemci tohoto benefitu měli samozřejmě zájem na co 

nejštědřejší variantě, proto byli po celou dobu velmi aktivní. Veřejnost o sobě nechala 

nejvíce slyšet v březnu 2019, kdy vláda jednala o návrhu změny příspěvku, který 

počítal pouze s dětmi narozenými po 1. lednu 2020. Zvýšení by se tak týkalo pouze těch, 

kteří v té době ještě ani netušili, že se stanou rodiči.  Dotčeným členům vlády začaly 

chodit stovky zpráv od občanů, kteří měli pocit, že se na ně zapomnělo a že byli 

upřednostněni důchodci. V důsledku tohoto tlaku vládní činitelé přehodnotili své 

rozhodnutí a změna se v konečné podobě dotkla 80 % rodičů. 

5.1.5 Zájmové skupiny 

Petice: Zvýšení rodičovského příspěvku pro každé nejmladší dítě!!!! 

V reakci na rozhodnutí z března 2019, že se zvýšení rodičovského příspěvku bude týkat 

pouze rodin s dětmi narozenými od 1. ledna 2020, vznikla petice, která na vládu 

apelovala, aby do návrhu zapojila co nejvíce rodin. K této petici připojilo svůj podpis 

více než 30 tisíc lidí, kterým přišlo nespravedlivé, že by jedna skupina rodičů měla 

dostávat stejnou dávku o 80 tisíc korun nižší. 

(Petice: zvýšení rodičovského příspěvku 2019) 

Klub svobodných matek 

Podle ředitelky sdružení Klubu svobodných matek Dany Pavlouskové by měl být 

rodičovský příspěvek vnímán jako náhrada ušlé mzdy, což ani po navýšení neodpovídá 

aktuální situaci na trhu. Dávka by se podle ní měla co nejvíce odvíjet od předchozího 

platu. Pavlousková hovořila do médií také o tom, jak náročnou záležitostí rodičovství 
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pro rodinu je, a proto si musí každý dobře naplánovat, kolik chce mít dětí. 

(Brodníčková 2019) 

Chceme spravedlivý rodičovský příspěvek 

Cílem této facebookové skupiny bylo dosáhnout spravedlivějších podmínek pro 

zvýšení rodičovského příspěvku. V březnu skupina během necelých čtyř dnů získala 

více než 50 tisíc členů, což přitáhlo i pozornost politiků. (Brodníčková 2019) Někteří 

členové dokonce plánovali demonstrace, od těch se ale sám tvůrce skupiny Martin 

Štros distancoval poté, co mu byla nabídnuta jednání ze strany Andreje Babiše a Jany 

Maláčové. Štros nabyl na schůzce dojmu, že se Babiš přiklání ke střední variantě, která 

počítá s rodiči dětí do věku čtyř let, kteří příspěvek stále pobírají. To však Andrej Babiš 

popřel a uvedl, že nic nenavrhuje a o ničem se nejedná, o možnostech ale přemýšlí. 

(Ťopek 2019) 

 V červenci 2019 skupina získala právní vyjádření, které říká, že navrhovaná 

novela, která počítá pouze s částí rodičů malých dětí, je protiústavní a diskriminační. 

Iniciativa se snaží toto vyjádření rozšířit mezi poslance, aby si uvědomili hrozbu 

neústavního zákona. Advokátka Petra Kujínek Polodnová, která právní vyjádření pro 

facebookovou skupinu sepsala, hovoří konkrétně o tom, že takový zákon nabourá 

rovnost občanů, kterou zajišťuje Ústava České republiky. Podle jejího právního výkladu 

jsou rodiče dětí svobodní a rovní v důstojnosti i v právech a nemohou být rozdělováni 

zákonem na základě toho, po jaké době vyčerpali rodičovský příspěvek. Úspěšná 

ústavní stížnost by znamenala zrušení novely, přidáno by tak nedostal nikdo. Zároveň 

by však vznikl politický tlak na to, aby vláda schválila původní návrh Jany Maláčové, 

který zahrnoval všechny rodiče dětí do čtyř let věku. (Ťopek 2019) 

Také pečujeme 

Rozhodnutí vlády vnímala jako diskriminační taktéž iniciativa Také pečujeme. Ti 

tvrdili, že by se měl příspěvek zvýšit všem rodičům, kteří mají děti do čtyř let, protože 

nemohli dopředu tušit, že se budou pravidla měnit. Podle nich se jedná o porušení 

ústavních principů rovnosti a legitimního očekávání, proto se rozhodli spolupracovat 

se senátory a podat ústavní žalobu. Zároveň vyzvali všechny rodiče, kteří neměli na 

zvýšení příspěvku nárok, aby si o něj na úřadě zažádali, a následně se obrátili na 
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Ústavní soud. Takových rodičů by podle informací z ministerstva práce a sociálních 

věcí mělo být nejméně 70 tisíc. (Bohuslavová 2019) 

 V prosinci 2019 navštívily dvě matky z této iniciativy Poslaneckou sněmovnu, 

kde se snažily na poslední chvíli představit Aleně Schillerové a Andreji Babišovi 

důvody, proč je plánovaná změna nedostačující. Na půdě sněmovny byly v tu chvíli dvě 

matky vychovávající stejně staré děti, pouze jedné z nich se však mělo zvýšení 

rodičovského příspěvku týkat. U ministryně financí tyto ženy neuspěly, odvětila jim, že 

rozpočet na příští rok je již schválený a vláda počítá s částkou 8,6 miliardy korun na 

navýšení příspěvku rodinám s dětmi do čtyř let, které svůj příspěvek ještě nevyčerpaly 

celý. (Kopecký 2019) 

  Zvýšení dávky všem rodičům by podle Schillerové znamenalo výdaj ve výši 

dalších tří miliard. S tím ale členky iniciativy nesouhlasily, podle nich by rozšíření 

příjemců na všechny rodiče dětí do čtyř let znamenalo náklad jen 1,2 miliardy korun. 

Mnoho rodin si totiž snížilo dávku tak, aby byly ještě na začátku roku 2020 pobírajícími. 

Na příspěvky tak bylo v roce 2019 nakonec vynaloženo méně financí, než se dříve 

předpokládalo. Tento krok ale nemohli učinit ti, kteří měli příspěvek už dříve vybraný. 

Pokud má pečující rodič dostatečně vysoké příjmy, je možné příspěvek totiž vyčerpat 

už za půl roku. Tyto rodiny tak vyčerpali celou částku ještě předtím, než se o této 

výhodě začalo vyjednávat. Detaily o tom, komu a kdy se bude rodičovská zvyšovat, 

neznaly do poslední chvíle ani pracovníci sociálních úřadů. Stát tak podle nich navíc 

úplně selhal v informování rodičů. (Bohuslavová 2019) 

5.1.6 Nezávislé organizace 

Think-tank IDEA 

V think-tanku IDEA se rodinné politice věnuje například Klára Kalíšková 

z Národohospodářské fakulty VŠE. Ta se jednoznačně vyjadřovala za zvýšení 

rodičovského příspěvku v tom smyslu, že by v rámci koncepční změny mělo dojít k jeho 

valorizaci. Podle ní plánovaná úprava příliš neřeší a mělo by se hovořit spíše o nějaké 

větší reformě, jejíž výsledkem bude, aby se více žen s malými dětmi zapojilo do 

pracovního procesu. Už v minulosti se pak v souvislosti se slevou na manželku 

vyjadřovala pro zvýšení rodičovského příspěvku. Analytik think-tanku Filip Perold pak 

upozornil na příklad Španělska, kde měla změna dávek na ještě nenarozené děti za 
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následek přesouvání porodů, což nárazově zvýšilo kojeneckou úmrtnost 

(Bidrmanová 2019) 

5.2 Veřejně politická přesvědčení aktérů a jejich střety ve veřejně politické 

debatě 

Protože se soustředím na oblast rodinné politiky, budu zde identifikovat veřejně 

politická přesvědčení, která se týkají pohledu aktérů na rodinnou politiku, českou 

rodinu a také na roli státu ve vztahu k této rodině. Rozřazením zapojených aktérů do 

advokačních koalic se budu věnovat v následující části. 

V debatě nad výslednou podobou novely zákona o státní sociální podpoře byla 

rozpoznatelná dvě uskupení policy core beliefs, kolem kterých se zformovaly dvě 

koalice. Jednoznačným faktem zůstává, že o nutnosti změny rodičovského příspěvku 

panovala naprostá shoda. Za zvýšení příspěvku se postavili aktéři z odborné a politické 

sféry, stejný názor měla také veřejnost a zájmové skupiny. Co se týká politické shody 

na úrovni Poslanecké sněmovny, tu dokládá hlasování o novele zákona, pro kterou 

hlasovalo ve třetím čtení 176 přítomných poslanců a nikdo se nevyslovil proti. Po 

navrácení návrhu ze Senátu souhlasilo s přijetím vládní verze zákona 186 poslanců a 

nikdo se nevyslovil proti, pouze jeden z přítomných se hlasování zdržel. Tím byl 

Miroslav Grebeníček z KSČM. 

 Přesto, jak jsem již naznačila, byly mezi jednotlivými aktéry více než patrné 

rozpory o přesné podobě novinky. Diskuse se týkala především toho, kdo by měl mít 

na zvýšený rodičovský příspěvek nárok. Projevily se zde rozdílné perspektivy 

zapojených aktérů, kdy na jedné straně stojí sociální liberálové podporující sociální 

rozměr nového opatření, oproti rozpočtově odpovědné koalici, která přikládala 

důležitost ekonomické stránce věci. Zaměřovat se budu na klíčová přesvědčení, která 

se vztahují k rodinné politice a na základě kterých budu v dalším kroku schopna aktéry 

rozřadit do advokačních koalic. Kvalitativní obsahovou analýzou vybraných textů jsem 

na úrovni klíčových přesvědčení identifikovala tyto dvě oblasti střetů: zodpovědnost 

státu za rodiny a motivy pro tvorbu rodinné politiky. Dále se mi povedlo rozklíčovat 

jednu veřejně politickou preferenci. Tento prvek se v debatách vyskytoval velmi často 

a jedná se o to, jak aktéři vnímají účel rodičovského příspěvku.  
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5.2.1 Zodpovědnost státu za rodiny 

Tento aspekt velmi souvisí s proměnou rodiny, která je důsledkem emancipace žen na 

trhu práce, ale také například modernizace života jako takového. I když se jedná o 

dlouhodobý, dávno zakořeněný proces, potýkáme se i v dnešní době s výzvami 

v oblasti slaďování rodinného a pracovního života, příjmových rozdílů mužů a žen, 

nebo například nedostatečné participaci mužů na péči o dítě a o domácnost. Odborníci 

se shodují, že situace si žádá zásah státu. Ten by měl přijít s koncepčním řešení rodinné 

politiky, které bude odpovídat dnešním standardům způsobu života. Stát se zkrátka do 

této chvíle proměnám zcela nepřizpůsobil, a mnoho rodin tak zápolí s nevhodnými 

podmínkami.  

 Dílčím opatřením rodinné politiky, které pomáhá lidem při zakládání rodiny je 

právě rodičovský příspěvek. Při debatě o jeho zvýšení byla identifikovatelná dvě různá 

přesvědčení o tom, do jaké míry přebírá stát od rodiny zodpovědnost za neplacené 

formy práce. Esping-Andersen, jehož práce byla velkým přínosem pro zkoumání 

sociálních systémů, nazývá tento jev jako defamilializace (Esping-Andersen, 1999). 

Koalice, která přisuzovala velký význam státní podpoře rodin, se zasazovala o zvýšení 

rodičovského příspěvku pro všechny rodiny s dětmi do čtyř let věku. Na druhou stranu 

koalice, která je spíše spoléhá na autonomii rodiny, počítala se zvýšením až do 

budoucna a rodičům, kteří už malé děti měli, by podporu neuznala. 

5.2.2 Motivy pro tvorbu rodinné politiky 

Další přesvědčení, které se liší u jednotlivých advokačních koalic, je jejich motiv pro 

tvorbu rodinné politiky. Napříč politickým spektrem panuje shoda na tom, že rodinu je 

potřeba podpořit s ohledem na demografické změny, jako je populační stárnutí, které 

v současnosti pozorujeme. Odborníci kladou důraz především na zvyšování 

porodnosti, které si žádá koncepční změnu rodinné politiky. Pozorovat však můžeme i 

další motivy, které se v jednotlivých koalicích liší.  První skupinu motivují sociálně 

politické aspekty, jako je boj proti chudobě a zachování životní úrovně mladých rodin. 

Naproti tomu druhá skupina aktérů vidí podporu rodin jako klíčovou pro budování 

lidského kapitálu, který bude sloužit pro dobro společnosti, motivace je tak především 

ekonomická. 
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5.2.3 Účel rodičovského příspěvku 

Z vyjádření aktérů zapojených do debaty o novém rodičovském příspěvku byly taktéž 

rozpoznatelné rozdílné preference. První proud vnímal rodičovský příspěvek jako 

kompenzaci ušlé mzdy. Tito aktéři zastávali názor, že by příspěvek měl být co možná 

nejvyšší, aby byli rodiče ochráněni před propadem příjmů potažmo chudobou. Padla 

také zmínka o tom, že v dnešní době si lidé musí na dítě šetřit, čemuž by dostatečné 

zvýšení rodičovského příspěvku mělo pomoci. Druhý názor na věc byl takový, že 

rodičovský příspěvek je jakási odměna za péči o dítě doma. V tomto případě nebyla u 

aktérů rozpoznatelná tak velká motivace příspěvek zvyšovat v co největší míře.  

Tabulka č. 3: Určení advokačních koalic 

 Klíčová přesvědčení Klíčová preference 

Koalice 1 

• Vyšší zodpovědnost státu 

za rodinu 

• Sociálně politická 

motivace 

Příspěvek jako náhrada 

mzdy 

Koalice 2 

• Nižší zodpovědnost státu 

za rodinu 

• Ekonomická motivace 

Příspěvek jako odměna 

za péči 

Zdroj: vlastní 2021 

5.3 Advokační koalice  

V této části práce využiji stejně tak jako při rozpoznávání systému přesvědčení ACF 

neboli Advocacy Coalition Framework, který se zabývá formováním a identifikací 

koalic, jejich stabilitou a mírou sdílených přesvědčení. Právě přesvědčení jsou podle 

tohoto konceptu pojítkem ve veřejné politice. Na jejich základě se totiž shlukují aktéři 

do takzvaných advokačních koalic, ve kterých pak společně prosazují určité veřejné 

politiky. (Weible 2017, str. 141)  

Jak bylo již zmíněno, kolem diskuse o zvýšení rodičovského příspěvku se 

zformovaly dvě koalice, které měly různá veřejně politická přesvědčení a ve výsledku 

taky různý pohled na ideální řešení situace. Díky tomu, že ohledně této veřejné politiky 

panovala všeobecná shoda, nedošlo k situaci, kdy by jedna koalice prosazovala úplný 

opak toho, co koalice druhá. Přesto byly pozorovatelné názorové střety, které se týkaly 

dílčích parametrů chystané změny.  



66 
 

5.3.1 Koalice 1 

První koalice, kterou jsem identifikovala, se snažila prosadit nejštědřejší variantu 

nového rodičovského příspěvku. To znamená zvýšení celkové částky na 300 tisíc korun 

pro všechny rodiče, jejichž děti se narodily od 1. ledna 2020, ale také pro rodiče, kteří 

mají děti do věku čtyř let. Tato koalice akcentovala sociální rozměr projednávaného 

opatření a navýšení rodičovského příspěvku pro ně znamenalo především přispění 

k nápravě sociálního problému ve vztahu k rodinám. Co se týká zodpovědnosti státu za 

rodiny, je tato skupina aktérů ochotna převzít větší zodpovědnost za neplacené formy 

práce. Hlavní motivací je zde sociálně politický aspekt, tedy například boj proti 

chudobě. Jako veřejně politická preference zde dominuje pohled na rodičovský 

příspěvek jako náhradu předchozí mzdy pečujícího rodiče.  

Tato koalice je velmi různorodá, nestačí ji tedy vysvětlit pouze na základě 

ideologie, například podle typologie Esping-Andersena, který definoval typy sociálního 

státu vycházející z jejich politické tradice (konzervativní, liberální a sociálně 

demokratický) (Esping-Andersen 1990). V tomto uskupení figurují aktéři z celého 

politického spektra, jsou zde tak zastoupeny všechny tři proudy. I přes rozdílné 

založení tuto sociálně liberální koalici pojí zájem na konkrétní politice, kdy se členové 

rozhodli akcentovat sociální perspektivu rodiny v České republice. Veřejně politickou 

preferencí tohoto uskupení je poskytnutí vhodných sociálních podmínek pro rodiny, 

v tuto chvíli právě navýšením rodinného příspěvku, který přispěje k jejich blahu. 

 Pro advokační koalice je kromě sdílených přesvědčení určující také jejich 

koordinace. Podstatná část členů této koalice operuje ve Výboru sociální politiky 

Poslanecké sněmovny, který byl mimo jiné také garančním výborem při projednávání 

zákona o státní sociální podpoře. Výbor projednával nový rodičovský příspěvek 

dvakrát, po prvním čtení návrhu zákona (5. září 2019), a také po čtení druhém 

(3. října 2019). Na jednání byla přítomná také Jana Maláčová, která za ministerstvo 

práce a sociálních věcí představila návrh zákona a jeho souvislosti. Výbor pak 

Poslanecké sněmovně doporučil schválit vládní návrh zákona, další doporučení se pak 

týkala jednotlivých pozměňovacích návrhů, o kterých výbor hlasoval. 

(Zápis z 35. schůze 2019, zápis z 37. schůze 2019) Někteří členové této koalice jsou pak 

působí ve Stálé komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, kde 

docházelo k další koordinaci. 



67 
 

 Ministryně Maláčová se také sešla se zástupcem jedné ze zájmových skupin 

Martinem Štrosem. Ten březnu založil facebookovou skupinu, do které se zapojilo přes 

70 000 rodičů, kteří požadovali spravedlivější rodičovský příspěvek. Členům této 

početné skupiny se s žádostí o schůzku ozvali samotní pracovníci ministerstva, kteří 

trvali na co nejbližším termínu setkání. Důvodem mělo být to, aby ministryně znala 

jejich stanoviska ještě před nejbližším jednání vlády. (Mynářová 2019) Právě přes 

Facebook či další sociální sítě pak můžeme předpokládat koordinaci i s 

ostatními zájmovými skupinami. Protože se tyto skupiny formovaly především z řad 

rodičů, můžeme zde také očekávat společný zájem na konkrétním řešení této situace. 

Tím je navýšení rodičovského příspěvku pro co největší počet rodin. 

5.3.2 Koalice 2 

Druhá rozpoznaná koalice se taktéž zasazovala o změnu rodičovského příspěvku, 

upřednostňovala však rozdílnou variantu než koalice první. Tato skupina kladla velký 

důraz na ekonomický aspekt nového opatření, což se projevilo v šíři příjemců, kteří 

měli na zvýšený příspěvek dosáhnout. Koalice sdružená okolo ministryně financí Aleny 

Schillerové prosazovala zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun pro rodiče, 

jejichž nejmladší dítě se narodí od 1. ledna 2020.  

Jedná se o rozpočtově odpovědnou koalici, která akcentovala ekonomickou 

perspektivu věci. Příčinou mohlo být především to, že kdyby následně nastaly 

problémy se státním rozpočtem, s následky by se muselo vyrovnávat především hnutí 

ANO, které má ve vládě většinu. Prioritou tedy bylo sestavit fungující rozpočet, ne blaho 

českých rodin, jako tomu bylo u první koalice. S tím také souvisí, že stát v jejich pojetí 

nemá zájem přebírat za rodinu tak velkou zodpovědnost a pokud ano, tak jej většinou 

motivují výhody ekonomických dopadů státní podpory v dlouhodobé perspektivě. Co 

se týká preferencí, tak zde jednoznačně převládá názor, že rodičovský příspěvek je 

jakási odměna za péči o dítě. Není zde tedy snaha, aby se částka vyrovnala předchozí 

mzdě pečujícího rodiče.  

Také tato advokační koalice byla vnitřně koordinovaná. Zmínit je potřeba 

pravidelné schůzky premiéra Babiše s prezidentem Zemanem v Lánech, kde probírají 

aktuální témata. S ohledem na toleranční smlouvu mezi menšinovou vládou ČSSD s 

ANO a KSČM, probíhají schůzky předsedů těchto stran. Andrej Babiš se tímto způsobem 
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schází také samostatně s Vojtěchem Filipem, kde pak mohou koordinovat své kroky u 

jednotlivých záležitostí. 

Tabulka č. 4: Složení advokačních koalic 

 Koalice 1 Koalice 2 

Vládní 

koalice a 

prezident 

• Jana Maláčová 

• Jan Hamáček 

• Jana Pastuchová 

• Hana Aulická Jírovcová 

• Alena Schillerová 

• Andrej Babiš 

• Vojtěch Filip 

• Miloš Zeman 

Opozice • Olga Richterová 

• Markéta Pekarová Adamová 

• Pavla Golasowská 

• Lucie Šafránková 

 

Senát • Šárka Jelínková 

• Marek Hilšer 

• Miloš Vystrčil 

 

Zájmové 

skupiny 

• Petice: Zvýšení 

rodičovského příspěvku 

• Klub svobodných matek 

• Chceme spravedlivý 

rodičovský příspěvek 

• Také pečujeme 

 

Nezávislé 

organizace 
• Think thank IDEA  

Zdroj: vlastní 2021 

5.4 Narativ vytvořený médii 

Pomocí kvantitativní obsahové analýzy jsem zkoumala 100 novinových článků 

z tištěných médií. Výsledkem této analýzy je charakteristika narativu, který média 

vytvořila při informování o novém rodičovském příspěvku. Týdeník Reflex a týdeník 

Téma, které byly součástí vzorku, neobsahovaly žádné články, které by byly pro 

výzkum relevantní, z toho důvodu nebudou součástí následující interpretace výsledků. 
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5.4.1 Přesvědčení 

Následující tabulka dokládá četnosti jednotlivých veřejně politických přesvědčení 

obsažených ve článcích zkoumaných médií. Celkový počet se u žádného přesvědčení 

nerovná celkovému počtu zkoumaných článků (N=100), protože ne vždy bylo na 

základě informací z textu možné přesvědčení s jistotou identifikovat. Na první pohled 

je patrné, že se média souhrnně shodovala spíše s první advokační koalicí, taková 

přesvědčení ve sdělovacích prostředcích několikanásobně převažovala. Když se na 

média zaměříme jednotlivě, můžeme si všimnout dvou výjimek, těmi je deník Mladá 

fronta DNES a týdeník Týden. MF Dnes zůstala svými přesvědčeními přítomnými 

v narativech vyvážená. Týden se pak řadí ke druhé advokační koalici. 

Tabulka č. 5: Veřejně politická přesvědčení v narativu médií 

Médium Zodpovědnost 

státu 

Motivy RP Účel RPř 

 vysoká nižší sociální ekonomické náhrada odměna 

MF Dnes 7 6 6 8 6 - 

Právo 32 1 30 2 32 1 

Hospodářské 

noviny 

10 2 10 2 10 2 

Lidové 

noviny 

17 2 18 1 18 - 

Respekt 7 2 7 2 3 2 

Týden 2 6 2 6 2 5 

Celkem 75 19 73 21 71 10 

Zdroj: vlastní 2021 
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5.4.2 Strategie 

Dále jsem analyzovala strategii, kterou média při informování o novém rodičovském 

příspěvku použila. Jak ukazuje následující tabulka, nejčastější strategií byl příčinný 

mechanismus. Sdělovací prostředky ve více než polovině případů předávaly informace 

způsobem, kdy přisuzují zásluhy i vinu za veřejně politické problémy konkrétním 

aktérům. Méně častými strategiemi byl rozsah problému a devil-angel shift. Deník 

právo byl jediným sdělovacím prostředkem, u kterého nepřevažoval příčinný 

mechanismus. V tomto případě byla nejčastěji používaná strategie devil-angel shift, 

která staví dva aktéry do vzájemného kontrastu, aby tak jednoho vyzdvihla a druhého 

naopak ukázala v horším světle. 

Tabulka č. 6: Narativní strategie  

Médium Scope of Conflict Causal 

Mechanism 

Devil-angel Shift 

MF Dnes 1 9 5 

Právo 7 13 15 

Hospodářské 

noviny 

4 8 - 

Lidové noviny 7 14 - 

Respekt 2 6 1 

Týden 1 6 1 

Celkem 22 56 22 

Zdroj: vlastní 2021 
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5.4.3 Nastavení 

Nastavením je v NPF chápán kontext, do jakého je problematika zasazena. V případě 

nového rodičovského příspěvku byly články nejčastěji položeny do politického 

kontextu. Vzhledem k tomu, že vyjednávání o konečné podobě příspěvku doprovázelo 

velké množství politických rozepří, to není překvapivé zjištění. Sdělovací prostředky 

se totiž často zabývaly debatami zapojených politiků, kteří se na výsledné podobě 

dlouho nemohli shodnout a do médií často pouštěli rozporuplné informace. (Frouzová, 

Endrštová 2019) Hojně byl používán také ekonomický kontext, který převažoval 

v článcích Hospodářských novin, Lidových novin, Respektu a Týdnu. Zde bylo 

informování zaměřeno především na finanční stránku věci, jako je rozpočtová zátěž, 

nebo ekonomická situace českých rodin. 

Tabulka č. 7: Nastavení narativu médií 

Médium Sociální 

kontext 

Ekonomický 

kontext 

Politický 

kontext 

Demografický 

kontext 

MF Dnes 2 4 9 - 

Právo 8 3 24 - 

Hospodářské 

noviny 

3 5 2 2 

Lidové noviny 5 12 3 1 

Respekt  3 5 1 - 

Týden 1 4 3 - 

Celkem 22 33 42 3 

Zdroj: vlastní 2021 

5.4.4 Postavy 

V kvantitativní obsahové analýze byla do tří typů postav identifikována celá řada 

aktérů, výstupem jsou tedy velmi rozsáhlé tabulky. Kvůli zachování přehlednosti 

praktické části práce, jsem se rozhodla je umístit do příloh. Protože by interpretace 

postav sama o sobě nebyla příliš přínosná, vrátím se k ní v kapitole 5.5, kde se budu 

věnovat popisu podoby narativu v jednotlivých médiích. 
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5.4.5 Zápletka 

Celkem jsem kódovala čtyři typy zápletek, které jsou úzce propojeny s tím, jaké postavy 

se v narativu vyskytovaly: Hrdina vyřeší problém (HVP), oběti je ubližováno (OJU), 

řešení nepřichází (ŘN) a souboj hrdiny s padouchem (SHP). Nejčastější zápletka byla 

„řešení nepřichází“, která byla identifikovaná zhruba v třetině článků. Stejně tak jako u 

nastavení, je i zde patrné, že se dotčení politici nemohli dlouhou dobu shodnout, o 

rodičovském příspěvku se sice diskutovalo, ale jeho nová podoba byla několik měsíců 

v nedohlednu. Další často se vyskytující zápletka byla „hrdina vyřeší problém“. 

V případě Práva, které tuto zápletku použilo v 10 případech, byla touto hrdinkou 

většinou Jana Maláčová. Do stejné role ji médium stavělo také u zápletky „souboj hrdiny 

s padouchem“, která byla rozpoznatelná v pětině zkoumaných případů. 

Tabulka č. 8: Zápletky v narativu médií 

Médium HVP OJU ŘN SHP 

MF Dnes 1 6 7 1 

Právo 10 5 6 14 

Hospodářské 

noviny 

- 7 4 1 

Lidové noviny - 7 11 3 

Respekt  1 4 4 - 

Týden - 5 2 1 

Celkem 31 15 34 20 

Zdroj: vlastní 2021 
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5.4.6 Ponaučení z příběhu 

Jak jsem zmínila již v teoretické části, odborníci na rodinou politiku dlouhodobě volají 

po koncepční změně české rodinné politiky. V následující tabulce je patrné, že se ke 

stejnému názoru přiklánějí také mediální aktéři. Deset procent pak vyzdvihlo 

valorizaci rodičovského příspěvku jako ideální veřejně politické řešení. Na druhou 

stranu zde nelze snadno říci, zda se média přiklonila jedné či druhé advokační koalici. 

Názory na to, jaká z navržených variant rodičovského příspěvku by měla být schválena, 

byly obsaženy jen ve zlomku článků. Ve třetině případů pak přispěvatelé do 

sdělovacích prostředků dokonce navrhovali nějaká další řešení, jak se se situací 

vypořádat, například sektorovou bankovní daní. Ve třinácti případech nebylo 

ponaučení z příběhu součástí narativu. 

Tabulka č. 9: Ponaučení z příběhu v narativu médií 

Médium štědrá střední  úsporná koncepce valorizace jiné není 

MF Dnes - - 1 6 - 4 4 

Právo 4 1 4 7 4 12 3 

Hospodářské 

noviny 

1 - 1 4 2 4 - 

Lidové 

noviny 

2 - 1 7 - 6 5 

Respekt  - - - 5 4 - - 

Týden 2 - - 1 - 4 1 

Celkem 9 1 7 30 10 30 13 

Zdroj: vlastní 2021 

5.5 Podoba veřejně politického narativu jednotlivých médiích 

V následujících odstavcích popíšu podobu narativů jednotlivých médií na základě jejich 

obsahu a formy. 

5.5.1 Narativ v deníku Mladá fronta DNES 

Co se týká přítomnosti jednotlivých klíčových přesvědčení, v deníku MF Dnes byla 

velmi vyrovnaná, nevychýlila se ani na jednu stranu. Z toho důvodu mohu usoudit, že 

se deník Mladá fronta Dnes nepřiklonil ani k jedné z identifikovaných advokačních 

koalic. Rozdíl byl patrný u klíčových preferencí, kdy se v narativu projevila náklonost 

ke vnímání příspěvku jako náhrady za mzdu, o kterou pečující rodič přijde. Převažující 
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narativní strategií byl příčinný mechanismus, přispěvatelé do tohoto deníku 

přisuzovali odpovědnost za jevy ve veřejné politice konkrétním aktérům, skupinám 

aktérů či institucím. K tomuto se ještě vrátím při interpretaci zapojených postav.  

 Nyní se zaměřím na samostatné prvky narativu. Při zkoumání nastavení vyšlo 

najevo, že autoři zasazovali narativ o rodičovském příspěvku nejraději do politického 

kontextu. To znamená, že často referovali o rozepřích na úrovni vlády či poslanecké 

sněmovny. V tomto nastavení pak do role hrdiny nejčastěji jmenovali opozici, jako 

někoho, kdo se snaží o prosazení toho nejlepšího řešení. Na druhou stranu Andrej Babiš 

v roli padoucha se jim snažil tyto dobré úmysly překazit. Padouchem či jinými 

okolnostmi pak měla být nejvíce ohrožena veřejnost, či přímo rodiče, kteří zde byli 

typicky stavěni do role oběti. S tím také souvisí zápletka narativu, která byla založena 

na řešení, které stále nepřichází, ať už z důvodu chybějícího, či neúspěšného hrdiny. 

Příběhy se často točily kolem újmy oběti, které je nějakým způsobem ubližováno. 

Veřejně politické řešení, které v narativech převažovalo, byla koncepční změna 

rodinné politiky, jež měla zaručit vítězství hrdiny nad padouchem a konec strádání 

obětí. 

5.5.2 Narativ v deníku Právo 

V deníku právo se silně projevily sociálně politické názorové tendence, alespoň to 

dokládají všechna zkoumaná přesvědčení. Zde je potřeba zmínit, že naprostou většinu 

názorových článků na dané téma napsal ve zkoumaném období politolog Lukáš Jelínek. 

Jeho individuální veřejně politická přesvědčení tak ovlivnily podobu narativu celého 

deníku. Díky tomu je zcela jasné, kam se Právo přiklání – k první advokační koalici, 

která preferovala nejštědřejší variantu rodičovského příspěvku. Články byly velmi 

specifické svou narativní strategií, z více než 50 % zde převládala devil-angel shift. 

Jednotlivé postavy byly v těchto narativech totiž stavěny do vzájemného kontrastu, aby 

tím byla umocněna pozitivní role jedné strany oproti negativní roli strany druhé. 

O změně bylo stejně jako u předchozího deníku referováno s velkou převahou 

v politickém kontextu. Rodičovský příspěvek byl tak spojován s děním na české 

politické scéně a interakcemi dotčených politiků. S převahou strategie devil-angel shift 

se skvěle doplňuje zápletka, která byla v Právu přítomna nejčastěji – hrdina soupeří 

s padouchem, znovu je tak patrná opozice dvou postav. S ohledem na nastavení 

narativu můžeme dedukovat, že se nejčastěji jednalo o politický boj. Pokud pak 
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nahlédneme do přehledu postav, jaké se v narativu vyskytovaly, můžeme rozklíčovat 

další prvky tohoto příběhu. Do role hrdiny byla nejčastěji zasazována ministryně práce 

a sociálních věcí Jana Maláčová, do role padoucha pak opozice či premiér Andrej Babiš. 

I zde je tedy patrné sociální ladění článků, protože se nejčastěji stavěly za štědrou 

politiku Jany Maláčové. U ponaučení z příběhu už tato tendence není tolik patrná. Ve 

dvanácti případech bylo předložené jiné než mnou definované řešení, v sedmi 

případech se pak autoři stavěli za valorizaci rodičovského příspěvku.  

5.5.3 Narativ v deníku Hospodářské noviny 

V Hospodářských novinách převažovalo veřejně politické přesvědčení, že stát má 

velkou zodpovědnost za rodiny. Motivy pro tvorbu politiky by měly být podle 

redaktorů deníku sociálně politické a účel příspěvku vnímají jako náhradu ušlé mzdy. 

Hospodářské noviny se tak jednoznačně řadí k první advokační koalici, která usilovala 

o zavedení rodičovského příspěvku v co nejširší podobě. Převažující strategií byl 

příčinný mechanismus, pomocí kterého se média snažila o určení zodpovědnosti za 

záležitosti ve veřejné politice.  

 Narativy byly nejčastěji vyprávěny v ekonomickém kontextu, o rodičovském 

příspěvku tedy přispěvatelé referovali v souvislostech s rozpočtovými možnostmi či 

finanční situací českých rodin. Narativ v Hospodářských novinách byl typický tím, že 

zde téměř v žádném příběhu nebyl definován hrdina, který by se postaral o vyřešení 

problému. S tím také souvisí složení zápletek, kdy šlo nejčastěji o ubližování oběti či 

absenci nápravy. Typickými oběťmi, které byly poškozovány, deník určoval veřejnost, 

rodiny, či ještě konkrétněji ženy/matky. Újmu jim měla způsobovat vláda, Andrej Babiš 

a stát, kteří byli zasazeni do role padoucha. Hospodářské noviny předkládaly jako 

vhodné veřejně politické řešení koncepční změnu rodinné politiky v České republice či 

další ne blíže specifikovaná řešení, na která analýza zaměřena nebyla. 

5.5.4 Narativ v deníku Lidové noviny 

Lidové noviny se stejně jako většina zkoumaných médií přiklonily na stranu advokační 

koalice, která preferovala solidárnější variantu nového rodičovského příspěvku. 

Dokládají to veřejně politická přesvědčení, která byla identifikována ve zkoumaných 

narativech. Autoři píšící do Lidových novin věří ve větší zapojení státu do života 

českých rodin. Motivy rodinné politiky by podle nich měly být sociálně politické a 

rodičovský příspěvek vnímají jako náhradu za mzdu, o kterou pečující rodič přijde.  
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V naprosté většině identifikovaných narativů převažovala strategie causal 

mechanism, tedy připisování odpovědnosti za jevy ve veřejné politice konkrétním 

aktérům, či dalším jevům. Stejně tak jako v předchozím případě, ani zde nebyl většinou 

definovaný žádný hrdina. Od toho se pak odvíjí zápletka, která je zaměřena hlavně na 

nepřicházející řešení nebo ubližování oběti. Typickým padouchem je v narativu 

Lidových novin vláda a stát, kteří ubližují veřejnosti a rodinám vsazených do role oběti. 

5.5.5 Narativ v týdeníku Respekt 

U redaktorů týdeníku Respekt převažovalo veřejně politické přesvědčení, že stát nese 

velkou zodpovědnost za rodiny. Dalším přesvědčením je, že motivy pro rodinnou 

politiku by měly být především sociálně politické. Účel příspěvku byl rozpoznatelný 

pouze v 5 článcích a rozložení možností vyrovnané. Týdeník Respekt se svými 

přesvědčeními řadí k první koalici, která se ustálila nad podporou štědré varianty 

rodičovského příspěvku. Také toto médium zvolilo pro studii typickou strategii 

narativu, tedy příčinný mechanismus.  V jeho příspěvcích tak byla patrná snaha 

přisoudit určitou odpovědnost konkrétním aktérům. 

 Nejčastějším nastavením je zde ekonomický kontext, tedy rodičovský příspěvek 

ve smyslu jeho finanční náročnosti, či finanční podpory rodin s malými dětmi. 

V narativu tohoto týdeníku chybí typický hrdina, který by měl moc situaci zachránit. 

V roli padoucha je zde nejčastěji vyobrazována vláda a její premiér Andrej Babiš. Ti 

uvnitř příběhů ubližují především veřejnosti a rodinám. Zápletkou zde bývá právě toto 

ubližování, nebo nepřítomnost řešení, v tomto případě z důvodu absence hrdiny. 

Respekt vybízí ke koncepčnímu řešení rodinné politiky v České republice, protože 

samotná úprava výše rodičovského příspěvku nebude mít na současné problémy příliš 

velký vliv.  

5.5.6 Narativ v týdeníku Týden 

Poslední ze zkoumaných médií sdílí veřejně politické přesvědčení o nižší 

zodpovědnosti státu za rodiny. Motivace pro tvorbu rodinné politiky vnímá týdeník 

Týden jako ekonomické a rodičovský příspěvek je zde brán spíše jako odměna rodičům 

za péči o dítě doma. Z tohoto důvodu zařadím Týden k menšinové druhé koalici, která 

se postavila za úspornější alternativu nového příspěvku. Preferovanou strategií je 

causal mechanism, dotčeným aktérům je tedy přikládána odpovědnost za konkrétní 

záležitosti. 
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 Kontext v tomto případě převládá ekonomický a politický, rodičovský příspěvek 

je stavěn jako výrazná položka ve státním rozpočtu, nad kterou se vytváří množství 

veřejně politických debat. Stejně jako v několika předchozích narativech, také zde 

typicky chybí hrdina. To souvisí se zápletkami, které se točí kolem ubližování oběti a 

neexistujícího řešení veřejně politického problému. Za oběť je považována veřejnost, 

které ubližuje vláda jako celek či její členové Andrej Babiš a Jana Maláčová. 

5.6 Rozdělení médií do advokačních koalic 

Analýza mediálního narativu, který doprovázel diskusi o novém rodičovském 

příspěvku, mi poskytla mimo jiné přehled o klíčových veřejně politických 

přesvědčeních zkoumaných médií. Zde jsem se, stejně tak jako u ostatních aktérů, 

zaměřila na to, jak sdělovací prostředky vnímají zodpovědnost státu za rodiny a motivy 

považují za důležité pro tvorbu rodinných politik. Jako doplněk jsem hledala také 

klíčovou preferenci, v tomto případě názor na účel rodičovského příspěvku. Na základě 

vymezení těchto přesvědčení jsem pak jednotlivá média rozřadila k příslušným 

advokačním koalicím, ke kterým se dle mého přikláněla.  

Jak je patrné z následující tabulky, čtyři média se názorově shodovala s první 

koalicí, která se snažila o prosazení co nejštědřejší varianty nového rodičovského 

příspěvku, těmi byl deník Právo, deník Hospodářské noviny, deník Lidové noviny a 

týdeník Respekt. Týdeník Týden se shodl s druhou koalicí a v jeho narativu bylo patrné 

směřování k nejúspornější alternativě příspěvku. Protože u Mladé fronty Dnes 

nepřevažovala žádná přesvědčení výstižná pro konkrétní koalici, zůstala bez zařazení. 

Tabulka č. 10: Zařazení médií do advokačních koalic 

Koalice 1 Koalice 2 Bez členství 

Právo Týden MF Dnes 

Hospodářské noviny   

Lidové noviny   

Respekt   

Zdroj: vlastní 2021 
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Závěrečná diskuse 

Tato diplomová práce se zabývala rolí médií ve veřejně politickém procesu. Tuto roli 

jsem zkoumala skrze případovou studii, která mi poskytla detailní pohled na zvolený 

příklad z praxe. Příkladem, který jsem si zvolila, byl proces navýšení rodičovského 

příspěvku o 80 tisíc korun na nynějších 300 tisíc korun. Jednalo se o vládní návrh 

opatření, který byl nakonec schválen Poslaneckou sněmovnou v prosinci roku 2019. 

Tomu však předcházela široká debata aktérů z celého spektra politických stran, 

aktivně se zapojila také média a veřejnost. Přijatá novela zákona o státní sociální 

podpoře zajistila zvýšení rodičovského příspěvku o zmíněnou částku všem rodičům 

dětí, které se narodí po 1. lednu 2020, ale také rodinám s nejmladším dítětem do 4 let 

věku, které k lednu 2020 příspěvek aktivně pobíraly (Zákon č. 363/2019 Sb.). 

 Hned v úvodu práce jsem nastínila kontext celé problematiky, včetně 

parlamentní diskuse, která byla důležitým východiskem pro mé další zkoumání. 

Následně jsem se zabývala teoretickým ukotvením, do něhož jsem celý výzkum 

zasadila. Určující pro mě byla perspektiva Narrative Policy Framework (NPF), který 

studuje roli veřejně politických narativů ve veřejně politickém procesu. Autoři pracují 

také s aktéry, kteří jsou v tradičním pojetí chápáni jako nepolitičtí, jako například 

média, kterými se zabývám také ve své práci. Ta mají podle NPF jakožto konstruktéři 

významů zobrazených problematik moc ovlivnit veřejně politický proces skrze veřejně 

politické narativy, jež šíří ve svých sděleních. Po vzoru tohoto rámce jsem se tedy 

snažila vysvětlit, jakou roli zaujala média v konkrétním případě, a zda byl médii 

utvořený narativ provázán s procesem tvorby nové veřejné politiky.  

 Ke zjištěním jsem se snažila dojít kombinací kvantitativních i kvalitativních 

výzkumných metod, což je typický přístup také pro NPF. Data jsem čerpala z celé řady 

zdrojů. Byly to například odborné články a studie, které mi umožnily pochopit 

teoretický rozměr problematiky, nápomocné mi byly také různé statistiky. K provedení 

výzkumu jsem ale sesbírala také velké množství primárních dat, například ze 

stenozáznamů z jednání Poslanecké sněmovny, sněmovních tisků, ale také z 

novinových článků. 

 V první fázi praktické části jsem se zaměřila na identifikaci klíčových aktérů a 

jejich veřejně politických přesvědčení. K tomu jsem provedla kvalitativní obsahovou 

analýzu novinových článků, stenozáznamů a sněmovních tisků. V těchto zdrojích bylo 
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možné dohledat aktéry, kteří se k problematice rodičovských příspěvků vyjadřovali, 

měli na ní nějaký zájem, či ji dokonce mohli do nějaké míry ovlivnit. Na základě jejich 

kroků a vyjádření, jsem pak byla schopna rozklíčovat jejich veřejně politická 

přesvědčení. Podle toho jsem veřejně politické aktéry mohla vzápětí rozřadit do 

advokačních koalic.  

 V další fázi přišla na řadu média, která jsem zkoumala pomocí kvantitativní 

obsahové analýzy. Cílem tohoto zkoumání bylo poznat veřejně politický narativ, který 

média v této záležitosti utvářela. Zajímal mě jeho obsah (narativní strategie a 

přesvědčení) i forma (nastavení, postavy, zápletka, ponaučení z příběhu), znalost jejich 

podoby totiž byla zásadním bodem pro zodpovězení výzkumných otázek. Základní 

vzorek zkoumaných médií se skládal ze čtyř nejčtenějších deníků a čtyř nejčtenějších 

týdeníků. Z tohoto vzorku jsem pak sbírala názorové texty, které se vzhledem k mé 

snaze o poznání podoby narativu jevily jako nejvhodnější. 

 Na základě identifikace narativu jednotlivých médií, jsem sdělovací prostředky 

rozřadila do advokačních koalic, ke kterým se přikláněly. Díky tomu jsem pak byla 

schopna rozhodnout, jakou roli média v záležitosti nového rodičovského příspěvku 

zaujala. 

Tímto postupem jsem nakonec došla k následujícím zjištěním: 

Do veřejně politické debaty o výsledné podobě nového rodičovského příspěvku se 

zapojila celá řada veřejně politických aktérů. Kromě zástupců z politické sféry jsme 

pozorovali velkou aktivitu veřejnosti a zájmových skupin, zapojila se také nezávislá 

organizace. Projednávané opatření se dotýkalo široké skupiny příjemců, proto měla 

celá řada jedinců či uskupení zájem na tom, aby se výsledek co nejvíce přiblížil jejich 

požadavkům. Díky datům ze stenozáznamů, sněmovních tisků a novinových článků 

jsem byla schopna identifikovat dvě advokační koalice, které se snažily o prosazení 

svých představ o ideálním řešení situace. Každá z těchto vnitřně koordinovaných 

koalic sdílela klíčová přesvědčení o rodinné politice, která pak šířila prostřednictvím 

veřejně politického narativu. 

 Koalice jsem vymezila právě pomocí zjištěných sdílených veřejně politických 

přesvědčení, ale také zájmu na dané politice. Zejména první z koalic je na první pohled 

velmi heterogenní, vyskytují se zde zástupci z celého politického spektra. Z toho 
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důvodu nebylo možné toto uskupení vysvětlit pouze na základě ideologie. Bylo nutné 

identifikovat jejich perspektivu rodiny ve spojitosti s tímto konkrétním opatřením. 

Advokační koalice, která zastupovala sociálně liberální proud, se utvořila kolem 

ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové a akcentovala sociální rozměr 

projednávané změny. Cílem této veřejné politiky by mělo být v první řadě blaho rodiny, 

proto se členové tohoto uskupení snažili prosadit co nejširší variantu nového 

rodičovského příspěvku. V opozici stála rozpočtově odpovědná koalice, v níž měla 

nejvýraznější hlas ministryně financí Alena Schillerová. Uskupení kladlo velký důraz na 

ekonomickou perspektivu, což znamenalo prosazování úspornějších variant této 

dávky. 

Zde je ještě potřeba zmínit, že se v tomto případě nejednalo o klasický spor o 

zachování či narušení statusu quo. O nutnosti změny rodičovského příspěvku panovala 

naprostá shoda napříč politickým spektrem. Prorodinná opatření jsou v současnosti 

velmi zásadním tématem i v odborných kruzích. S ohledem na demografické trendy 

jsou totiž všechna opatření podporující porodnost více než žádoucí. Přímý vliv zvýšení 

rodičovského příspěvku na porodnost českých žen si žádá samostatnou diskusi, všichni 

zapojení aktéři se však shodli na tom, že změna této podpory je opravdu potřebná. To 

dokládají také výsledky hlasování v obou komorách Parlamentu. Vládní návrh zákona 

byl nakonec přijat 17. prosince 2019, a to hlasy 186 poslanců (Stenozáznam z 39. 

scůze). 

Nyní bych pozornost ráda obrátila k médiím, která podle teorie NPF zaujímají 

ve veřejně politickém procesu několikerou roli. Stejně tomu bylo také při utváření 

veřejně politického narativu o novém rodičovském příspěvku, kdy zaujala roli 

zprostředkovatele veřejně politických preferencí. Dále pak konstruovala významy 

politických událostí, o kterých informovala, a které zasazovala do různých kontextů, o 

kterých konkrétně pojednává podkapitola č. 5.4.3. 

Tato otázka se však ptá také na to, zda média sehrála aktivní roli ve veřejně 

politickém procesu jako veřejně politický aktér se svými veřejně politickými 

přesvědčeními. Díky výsledkům kvantitativní obsahové analýzy můžu nyní odpovědět, 

že ano. Jak popisuje kapitola č. 5.4.1, v narativu o problematice rodičovského 

příspěvku, který média vytvořila, byla rozpoznatelná jejich klíčová veřejně politická 

přesvědčení. Na základě těchto přesvědčení pak můžeme aktéry, v tomto případě tedy 
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dotčené sdělovací prostředky, zařadit do advokačních koalic. Deník Právo, deník 

Hospodářské noviny, deník Lidové noviny a týdeník Respekt se svým narativem 

přiklonily k první advokační koalici, která byla charakteristická důrazem na sociální 

rozměr rodičovského příspěvku. Do opozice se postavil týdeník Týden, jež akcentoval 

stejně jako druhá advokační koalice spíše ekonomickou perspektivu záležitosti. 

Narativ Mladé fronty DNES byl z hlediska zastoupení veřejně politických přesvědčení 

vyrovnaný, proto nebylo tento deník možné zařadit ani k jedné koalici. 

 Protože se většina médií připojila k některé z koalic, které se zasazovaly o 

prosazení své verze nové veřejné politiky, můžeme zde konstatovat, že se tak zapojila 

do veřejně politické debaty. Zapojení do debaty znamená, že se média aktivně účastnila 

veřejně politického procesu jako samostatný veřejně politický aktér, a mohla tak mít 

vliv na výslednou podobu nové rodinné politiky. 

Když už víme, že se média aktivně podílela na veřejně politické debatě, zbývá 

ještě posoudit, kde se jejich vliv projevil. Narativ, který vytvořila média, jsem tedy 

porovnala s různými výstupy rozhodovatelů, abych tak rozklíčovala možné shody.  

Pokud se podíváme na debatu o podobě nového rodičovského příspěvku, 

můžeme zde sledovat konkrétní vlivy mediálního narativu na rozhodovatele. Silný tlak 

vytvořila média ve spojení s veřejností v březnu 2019, kdy určití členové vlády 

zveřejnili záměr zvýšit rodičovský příspěvek pouze rodinám s dětmi narozenými od 

1. ledna 2020. V této době bylo publikováno 17 % článků za celé zkoumané období a 

sdělovací prostředky se k situaci stavěly výrazně negativně. Rozhořčení bylo 

pozorovatelné také v podobě narativu, kdy byli dotčení členové vlády stavěni do role 

padoucha, veřejnost a rodiny naproti tomu do role oběti.  

Toto působení donutilo Janu Maláčovou změnit rozhodnutí a také svou rétoriku. 

Velmi rychle veřejnost informovala o svém záměru na situaci ještě pracovat a udělat 

vše pro to, aby na zvýšený rodičovský příspěvek nakonec dosáhlo co nejvíce rodin. 

(Ťopek 2019) Tento narativ si ministryně s několika výkyvy zachovala až do schválení 

novely v prosinci téhož roku. S návrhem opatření se opravdu následně ještě pracovalo, 

a můžeme tak soudit, že média prostřednictvím svého narativu ovlivnila politickou 

debatu a tím také konečnou podobu politiky.  
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Při zkoumání diskuse, která probíhala na půdě Poslanecké sněmovny v rámci 

tří čtení návrhu zákona včetně jeho pozměňovacích návrhů, můžeme pozorovat 

konkrétní shody narativu poslanců s narativem médií. Bylo to například označení rodin 

jako rukojmích vlády ze strany Markéty Pekarové Adamové, která se takto vyjádřila ve 

třetím čtení návrhu zákona. To odpovídá narativu médií, která nejčastěji do role oběti 

stavěla právě veřejnost a rodiny. V říjnovém textu publikovaném deníkem Právo pak 

byl jako rukojmí v politickém sporu označen samotný rodičovský příspěvek (Jelínek 

2016). 

Narativ Hospodářských novin pak převzala poslankyně Lucie Šafránková. 

Argumenty v jejím projevu se velmi podobaly vyjádření advokátky Petry Kujínek 

Polodnové, která zpracovávala právní vyjádření pro jednu ze zájmových skupin 

bojujících za zvýšení příspěvku co největšímu počtu rodin (Ťopek 2019). Šafránková 

při obhajobě svého pozměňovacího návrhu hovořila o zásadách, které spoluvytváří 

základy demokratických právních států. Obě ženy kladly důraz na to, že rodiče jsou si 

rovni, není je proto možné rozdělovat podle toho, za jak dlouho vyčerpali rodičovský 

příspěvek. Obě vládou navrženou novelu označily za diskriminační s odkazem na 

Ústavu České republiky. Vyjádření Petry Kujínek Polodnové se v médiích objevilo 

v červenci 2019, tedy několik měsíců před tím, než byla novela vůbec navržena a 

projednávána. 

Finální verze, která byla 17. prosince 2019 schválena Poslaneckou sněmovnou 

a vzápětí také podepsána prezidentem republiky, zahrnovala mezi příjemce nového 

rodičovského příspěvku všechny rodiče dětí narozených od 1. ledna 2020, ale také 

rodiče, kteří mají nejmladší dítě ve věku do čtyř let, a zároveň aktivně pobírají 

rodičovský příspěvek. Výsledná podoba se tak stala kompromisem mezi tím, co 

prosazovala každá ze zkoumaných advokačních koalic.  

Přímý vliv médií na konkrétní body výsledné podoby novely o státní sociální 

podpoře na základě dat získaných v této práci doložit nelze. Žádná z úprav, které byly 

v zákoně provedeny, neměla prokazatelnou návaznost na narativ médií. Když se 

vrátíme k formě mediálního narativu, konkrétně pak ponaučení z příběhu, většina 

médií volala po koncepční změně rodinné politiky, nebo jiným blíže nedefinovaných 

veřejně politických řešeních. O takových změnách se aktuálně teprve hovoří na úrovni 

ministerstva práce a sociálních věcí, souvislost s finální verzí rodičovského příspěvku 
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schválené na konci roku 2019 zde tedy není. Jak je viditelné v tabulce zastoupení 

ponaučení z příběhu v kapitole 5.4.1, ze stovky zkoumaných článků bylo pouze 

v jediném zmíněno zavedení kompromisní varianty jako ideálního řešení veřejně 

politického problému. To je však vzhledem k celkovému počtu článků zcela 

zanedbatelné.  

Protože byly zodpovězeny všechny výzkumné otázky, přistoupím nyní k ověření 

hypotéz: 

• 1. hypotéza: členství v koalici 

„Média jsou přispěvatelem (veřejně politickým aktérem) ve veřejně politických debatách.“ 

(Shanahan In: Shanahan et al. 2017, str. 191) 

Tato hypotéza přikládá médiím schopnost umístit a šířit veřejně politické 

narativy do veřejně politického subsystému, což z nich činí aktivního veřejně 

politického aktéra. K ověření této hypotézy jsem provedla kvantitativní obsahovou 

analýzu, která mi umožnila narativ médií prozkoumat dopodrobna, ať už z hlediska 

obsahu, tak formy. Výsledkem této analýzy byl podrobný popis narativu každého ze 

zkoumaných médií. 

U všech sdělovacích prostředků, které jsem zkoumala, byl veřejně politický 

narativ rozpoznatelný. Média o změně rodičovského příspěvku informovala 

prostřednictvím příběhů, které měly své postavy, zápletky, a které byly také zasazeny 

do specifického nastavení. Do narativu se také otiskla veřejně politická přesvědčení 

autorů, která byla tímto způsobem předložena jak veřejnosti, tak i dotčeným politikům. 

Důležité bylo také zapojení narativních strategií, které byly součástí všech zkoumaných 

narativů. Těmi se přispěvatelé do médií snažili čtenáře přesvědčit o svém stanovisku. 

Na základě výše uvedených argumentů můžeme první hypotézu potvrdit. Ze 

strany médií byl vytvářen veřejně politický narativ, který šířil veřejně politická 

přesvědčení mediálních aktérů do veřejně politické debaty. Média se tímto způsobem 

stavěla k některé z advokačních koalic, kterou tak podpořila při prosazování 

preferované varianty novely zákona o státní sociální podpoře. 
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2. hypotéza: role mediálních aktérů uvnitř subsystému 

„Média v roli zprostředkovatele politických informací zobrazí v mediálních výstupech 

stabilitu veřejně politických narativů. Kdežto u médií v roli přispěvatelů do veřejně 

politických debat budou patrné rozdíly ve struktuře narativů a rámování napříč 

mediálními výstupy.“ (Crow and Lawlor In: Shanahan et al. 2017, str. 192) 

Předpokladem této hypotézy je dvojí role médií, kterou mohou hrát ve veřejně 

politickém procesu. V první řadě jde o to, jak média danou problematiku zobrazují a do 

jakého ji staví kontextu. Média mají však také moc prostřednictvím narativu 

reprodukovat svá veřejně politické přesvědčení a používat k tomu určité strategie, což 

jim umožňuje působit na své čtenáře a případně je také ovlivnit. 

Pokud se vrátíme k veřejně politickým přesvědčením dotčených politiků, 

zformovali se do dvou advokačních koalic, v rámci těch pak prosazovali preferovanou 

variantu novely zákona o státní sociální podpoře. Stejná přesvědčení byla 

identifikovatelná také z narativu, který v záležitosti utvořila média. Většina 

zkoumaných sdělovacích prostředků se postavila na stranu koalice, která se snažila 

prosadit štědřejší variantu dávky a použila k tomu pro narativ typické prostředky. 

V první řadě strategie, zde byl nejčastěji rozpoznatelný causal mechanism. Média se tak 

snažila přisoudit odpovědnost politickým aktérům, proti kterým v této záležitosti stála 

v opozici. Narativ byl nejčastěji namířen proti Andreji Babišovi či vládě jako celku, kteří 

byli stavěni do role padoucha, jenž nemá zájem řešit sociální problémy českých rodin. 

Podle médií pak byli vinni za to, že se situace stagnuje, doprovázejí ji neustálé zmatky 

a kvůli tomu přichází čeští rodiče k další újmě.  

Za zmínku také stojí fakt, že v řadě mediálních narativů úplně chyběla postava 

hrdiny, který by mohl situaci zachránit. To ještě umocňovalo pocit neřešitelného 

problému, kvůli kterému pojmenované oběti strádají. U těchto médií převažovala 

sociálně laděná veřejně politická přesvědčení, tedy nutnost vyššího zapojení státu do 

života rodin a sociálně politické motivy pro tvorbu rodinné politiky. 

Těmto médiím stál v opozici týdeník Týden. Z jeho narativu bylo patrné, že 

autoři uznávají spíše autonomii českých rodin než to, že by se o ně měl starat stát. 

Hlavní motivy pro tvorbu rodinné politiky byly především ekonomického charakteru. 

Tedy přesvědčení, že podpora rodin by měla přicházet z toho důvodu, abychom 
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budovali lidský kapitál, a tím zajistili blahobyt pro budoucí generace. Také zde 

převažovala strategie příčinného mechanismu, forma však byla zvolená odlišně. Do 

role viníka Týden stavěl Janu Maláčovou, Andreje Babiše i vládu jako celek, který měl 

svými kroky ubližovat veřejnosti. Protože do situace často nevstupoval hrdina, jednalo 

se o příběhy, kde veřejnost trpí a řešení problému je v nedohlednu.  

Takovýmto veřejně politickým narativem se týdeník Týden připojil k druhé 

advokační koalici, která prosazovala úspornější řešení nového rodičovského 

příspěvku. Tato koalice kladla důraz především na rozpočtové možnosti zaváděných 

politik, s čímž souvisí také zasazení problematiky do ekonomického kontextu. 

Zvláštním případem je pak Mladá fronta Dnes, která se viditelně nepřipojila 

k žádné ze dvou advokačních koalic. V jednotlivých výstupech byla identifikovatelná 

rozdílná veřejně politická přesvědčení, která byla početně vyvážena, deník proto 

zůstává nezařazen. 

Hypotéza hovoří o aktivním zapojení mediálních aktérů do veřejně politických 

debat při splnění podmínky, že se struktury narativů v jednotlivých výstupech liší. Na 

základě výše zmíněných argumentů tedy můžeme potvrdit i druhou hypotézu. Jak 

dokládají výsledky kvantitativní obsahové analýzy, média volila při tvorbě narativu 

odlišné přístupy, vedla je odlišná veřejně politická přesvědčení a také zvolené strategie 

se napříč výstupy lišily. Pokud se pak zaměříme na formu narativů, i zde jsou patrné 

zásadní rozdíly ve vybraném nastavení, zápletkách, ale také v tom, jací aktéři byli 

stavěni do rolí hrdinů, padouchů a obětí.   

Limity práce a doporučení v kontextu NPF 

Limity této práce se odvíjí především od výběru zkoumaného vzorku. Rozhodla jsem 

se analyzovat názorové články, k čemuž mě vedla především snaha o lepší zachycení 

veřejně politických přesvědčení a preferencí autorů. Mezi těmito články se však 

v určité míře vyskytovaly také příspěvky členů advokačních koalic, kteří tímto 

způsobem využili možnost rozšířit konflikt také do médií. Sdělovací prostředky jsou 

tradičně platformou, skrze kterou lze ovlivňovat veřejnost. Aktéři veřejně politického 

procesu tak nejsou pouze pasivními recipienty mediovaných sdělení, protože se sami 

podílí na konstrukci významů dotčených problematik.  
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To je také jeden z důvodů, proč nelze jednoduše vyvodit, kdo koho a v jaké míře 

ve skutečnosti ovlivňoval. Možným řešením situace by bylo rozšíření vzorku o 

zpravodajské články, které jsem z této analýzy vyjmula. Tím pádem by se zvýšil poměr 

textů od novinářů profesionálů, zaměstnaných v jednotlivých redakcích. Naopak by 

klesl poměr článků od aktérů, kteří mají v záležitosti své vlastní politické zájmy. Z toho 

důvodu by pak mohl výsledný veřejně politický narativ vypadat jinak. Navíc by bylo 

jasnější, zda opravdu dochází k ovlivňování veřejně politického procesu ze strany 

médií, nebo zda podobu narativu v tomto případě takto silně ovlivnili samotní aktéři. 

 NPF předkládá metody využitelné pro zkoumání veřejně politického narativu a 

jeho vlivu na veřejně politický proces. Přesto jsem v praxi narazila na několik překážek, 

se kterými se rámec nevypořádává. Autoři určili prvky formy, které by měly být 

zobecnitelné v různých politických kontextech napříč časem a prostorem (Shanahan et 

al. 2017 str. 176). Při snaze o určení zápletek v jednotlivých narativech jsem se však 

setkala s absencí „návodu“, jak tento prvek operacionalizovat.  V tomto případě tedy 

bylo nutné, abych si určila vlastní kategorie možných zápletek, které byly uplatnitelné 

na zkoumanou problematiku.  

 Obsah narativu je podle autorů teorie vždy unikátní a NPF jej umožňuje 

empiricky zkoumat. Při kvantitativní obsahové analýze novinových článků jsem se 

však setkala i s množstvím textů, ze kterých nebyla patrná veřejně politická 

přesvědčení. Tomuto problému jsem se snažila předejít tím, že jsem do analýzy 

zahrnula pouze názorové články, v nichž by měl být z podstaty věci narativ 

srozumitelnější. Ani tak jsem však v části vzorku nebyla schopna veřejně politická 

přesvědčení s jistotou identifikovat. 

Přenosnost NPF je jistě obrovským přínosem pro studii veřejně politického 

procesu, protože nám umožnuje jeho zkoumání v mnoha politických kontextech. Také 

na mnou zvolený případ byl tento rámec bez problému aplikovatelný. Přeci jen jsem 

v tomto ohledu ale narazila na jednu překážku, a to při snaze uvést příklad ke strategii 

scofe of conflict. Tato narativní strategie nepočítá se situací, kdy se veřejně politický 

konflikt vyloženě netýká udržení či narušení statusu quo. Právě tak tomu bylo 

v případě veřejně politické debaty o navýšení rodičovského příspěvku, kdy byli o 

nutnosti změny přesvědčeni všichni aktéři bez rozdílu. 
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Tato práci si nekladla za cíl změřit přesný vliv médií na veřejně politický proces, 

přesto poskytuje řadu dat, které by k takovému zjištění při správně zvolených 

metodách vést mohly. Takové metody otestovali například Crow a Lawlor (2016) ve 

své práci, která se zabývala vlivy rámování a narativů na veřejně politický proces. 

Určitě se zde tedy nabízí možnost výzkum v budoucnu rozšířit a důslednou prací se 

statistickými daty dospět k dalším výsledkům. 

  



88 
 

Summary 

Cílem této práce je poznat veřejně politický narativ, který média v konkrétním případě 

utvářela a šířila uvnitř veřejně politického subsystému. Tato práce se dále snaží zjisti, 

zda média v tomto veřejně politickém procesu zastala roli aktivního veřejně 

politického aktéra s možným vlivem na tento proces. Studie je zaměřena na návrh 

vládního opatření, kterým byla v roce 2019 zvýšená celková částka rodičovského 

příspěvku. To vše z pohledu perspektivy Narrative Policy Framework, který předkládá 

konkrétní metody k porozumění důležitosti veřejně politických narativů ve veřejně 

politických procesech. 

 Těchto cílů bylo dosaženo použitím kvalitativních i kvantitativních metod. 

V první fázi byla provedena kvalitativní deskriptivní analýza veřejně politických 

dokumentů, vyjádření politiků a mediálních článků. V druhé fázi práce využila 

kvantitativní obsahové analýzy novinových článků. 

 Podoba veřejně politického narativu byla identifikovaná na základě jeho formy 

a obsahu. Role medií a jejich narativu byla vysvětlena pomocí veřejně politických 

přesvědčení, členství v advokačních koalicích a účastí v politických debatách. 
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Summary 

The purpose of this thesis is to discover the shape of the policy narrative that media 

accounts have made and diffused within policy subsystem in one particular case. This 

paper also tries to find out whether the role of the media in the policy process was 

active with possible effect on this process. The focus lies on government bill that has 

increaced the parental allowance in 2019. The chosen perspective is Narrative Policy 

Framework which offers specific ways to understand the importance of policy 

narratives in policy processes. 

These goals were achieved by using qualitative and quantitative methods. In the 

first phase, there was made qualitative descriptive analysis of policy documents, policy 

speeches and media articles. In the second phase, this paper used quantitative content 

analysis of the media articles.  

The shape of the policy narratives in the media was identified with its form and 

content. And the role of the media and its narratives was explained by policy beliefs, 

coalition membership and participation on policy debates. 
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Vymezení kontextu problematiky 

Tato diplomová práce vychází z předpokladu veřejné politiky, že vládnutí se dnes 

nerealizuje pouze prostřednictvím státu a jeho orgánů. Abychom mohli procesy popsat 

komplexně, musíme zahrnout také ostatní regulátory, včetně médií, která se vedle 

tradičních veřejně politických aktérů prosazují stále více a stávají se tak aktivní složkou 

veřejně politického procesu. (Potůček 2016) V moderní demokracii mají média silné 

postavení prostředníka mezi politickými institucemi a občany. Mezi jejich veřejné 

úkoly patří v první řadě informování veřejnosti o důležitých událostech a tématech. 

Vedle toho se ale také otevírá možnost stát se aktivním účastníkem politických sporů 

a v příspěvcích obsahujících názory zaujmout své vlastní stanovisko. 

S touto myšlenkou operuje také Narrative Policy Framework (NPF) od E. Shanahan, M. 

Jonese, M. McBeth a C. Radaelli, který tento koncept dále rozvíjí. Rámec vychází 

z předpokladu, že jedním ze základních prvků veřejně politických procesů je narativ. 

Médiím jakožto konstruktérům významů zobrazených problematik pak přisuzuje moc 

ovlivnit veřejně politický proces právě skrze veřejně politické narativy (Shanahan et 

al. 2017). Sdělovací prostředky určitou cestou referují o veřejně politických 

problémech. Jakým způsobem příběh postaví a dále předávají v dalších fázích 

ovlivňuje, zda je politika přijata. NPF hledá odpovědi na to, jakou roli hrají veřejně 
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politické narativy ve veřejně politickém procesu. Tyto otázky pak zkoumá v různých 

veřejně politických kontextech. 

Případ, na který bych se chtěla zaměřit podrobněji, je proces zavádění nového 

rodičovského příspěvku, který od 1. 1. 2020 činí 300 tisíc místo původních 220 tisíc 

korun (Tisková zpráva 2019). Novela zákona o státním sociálním pojištění byla přijata 

v prosinci 2019, do té doby však došlo k několika podstatným úpravám, především 

ohledně toho, kdo bude mít ve výsledku na zvýšenou rodičovskou nárok. Debaty o této 

novince rodinné politiky dlouhou dobu rezonovaly také v médiích, velmi aktivní byla 

v této věci i veřejnost, ze které se dokonce zformovalo několik zájmových skupin. 

Předběžná náplň práce 

V první části vymezím teoretická východiska, která rovnou propojím s věcnou 

problematikou, tedy problematikou nového rodičovského příspěvku, jenž byl ve své 

konečné podobě schválen v prosinci roku 2019. Dále vymezím subsystém s jeho 

aktéry, kteří se na této záležitosti nějakým způsobem podíleli. Klíčové pro mne bude 

zjištění veřejně politických přesvědčení zapojených aktérů, jedná se o nezbytný krok 

k tomu, abych je mohla rozdělit do jednotlivých advokačních koalic, do kterých se při 

této příležitosti shlukovali.  

 Poté přistoupím k analýze mediálních sdělení. Pomocí kvantitativní obsahové 

analýzy budu zkoumat médii vytvořený narativ. Zaměřím se při tom na narativní 

strategie a veřejně politická přesvědčení, která podle konceptu NPF působí na 

rozhodovatele při tvorbě veřejných politik. Zajímat mě bude ale také forma narativu, 

tedy nastavení, postavy, zápletka a ponaučení z příběhu. Tímto způsobem získám 

přehled o veřejně politických preferencích a přesvědčeních mediálních aktérů, která 

pak porovnám se systémem přesvědčení ostatních aktérů. Následně otestuji zvolené 

hypotézy, abych tak došla ke zjištění, zda se média chovala pouze jako 

zprostředkovatel informací, nebo se aktivně zapojila do veřejně politické debaty a měla 

tak vliv na konečnou podobu novely zákona o státní a sociální podpoře. 
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1 Seznam příloh 

1. Kódovací kniha 

2. Přehled postav zobrazených v jednotlivých médiích 

2 Přílohy 

2.1 Kódovací kniha 

Kódovací kniha zobrazuje hodnoty kódu jednotlivých proměnných, které byly 

definovány v metodologii práce (zejména v kapitole 4.5). 

P1: číslo článku 

P2: datum 

P3: médium 

• 1 – MF Dnes 

• 2 – Právo 

• 3 – Hospodářské noviny 

• 4 – Lidové noviny 

• 5 – Reflex 

• 6 – Téma 

• 7 – Respekt 

• 8 – Týden 

P4: zodpovědnost státu za rodiny 

• 1 - Vysoká 

• 2 - Nižší 

• 99- Nelze určit 

P5: motivy pro tvorbu rodinné politiky 

• 1 - sociálně politické motivy 

• 2- ekonomické motivy  

• 99 – nelze určit 

P6: účel rodičovského příspěvku 



II 
 

• 1 – náhrada mzdy 

• 2 – odměna za péči 

• 99 – nelze určit 

P7: použitá strategie 

• 1 - Scope of conflict 

• 2 - Causal mechanism 

• 3 - Devil-angel shift 

• 99 – bez strategie 

P8: nastavení 

• 1 – sociální kontext 

• 2 – ekonomický kontext 

• 3 – politický kontext 

• 4 – demografický kontext 

• 99 – jiný kontext 

P9: hrdina 

• 1 –Jana Maláčová 

• 2 –Alena Schillerová 

• 3 – Andrej Babiš 

• 4 – Jan Hamáček 

• 5 – vláda 

• 6 – opozice 

• 7 – Markéta Pekarová Adamová 

• 8 – Olga Richterová 

• 9 – Jan Bauer 

• 10 – senát 

• 11 – poslanecká sněmovna 

• 12 – veřejnost 

• 13 – nezávislé organizace 

• 14 – rodiny 

• 15 – ženy/matky 



III 
 

• 16 – stát  

• 17 – zájmové skupiny 

• 18 – levice 

• 19 – banky 

• 21 – neziskové organizace 

• 98 – není součástí 

• 99 – ostatní aktéři 

P10: padouch 

• 1 –Jana Maláčová 

• 2 –Alena Schillerová 

• 3 – Andrej Babiš 

• 4 – Jan Hamáček 

• 5 – vláda 

• 6 – opozice 

• 7 – Markéta Pekarová Adamová 

• 8 – Olga Richterová 

• 9 – Jan Bauer 

• 10 – senát 

• 11 – poslanecká sněmovna 

• 12 – veřejnost 

• 13 – nezávislé organizace 

• 14 – rodiny 

• 15 – ženy /matky 

• 16 – stát  

• 17 – zájmové skupiny 

• 18 – levice 

• 19 – banky 

• 21 – neziskové organizace 

• 98 – není součástí 

• 99 – ostatní aktéři 

P11: oběť 



IV 
 

• 1 –Jana Maláčová 

• 2 –Alena Schillerová 

• 3 – Andrej Babiš 

• 4 – Jan Hamáček 

• 5 – vláda 

• 6 – opozice 

• 7 – Markéta Pekarová Adamová 

• 8 – Olga Richterová 

• 9 – Jan Bauer 

• 10 – senát 

• 11 – poslanecká sněmovna 

• 12 – veřejnost 

• 13 – nezávislé organizace 

• 14 – rodiny 

• 15 – ženy/matky 

• 16 – stát  

• 17 – zájmové skupiny 

• 18 – levice 

• 19 – banky 

• 21 – neziskové organizace 

• 98 – není součástí 

• 99 – ostatní aktéři 

P12: zápletka 

• 1 – hrdina vyřeší problém 

• 2 – oběti je ubližováno 

• 3 – řešení nepřichází – hrdina chybí nebo selhává 

• 4 – souboj hrdiny s padouchem 

• 99 – nelze určit 

P13: ponaučení z příběhu 

• 1 – štědrá varianta 

• 2 – střední varianta 
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• 3 – úsporná varianta 

• 4 – koncepční řešení rodinné politiky 

• 5 – valorizace rodičovského příspěvku 

• 6 – jiné 

• 99– nelze určit 

2.2 Postavy zobrazené v jednotlivých médiích 

2.2.1 Postavy: deník MF DNES 

 Hrdina Padouch Oběť 

Jana Maláčová 2 1 2 

Alena Schillerová 1 - - 

Andrej Babiš - 4 - 

Jan Hamáček 2 - 1 

Vláda - 5 - 

Opozice 3 1 - 

Jan Bauer 1 - - 

Poslanecká 

sněmovna 

- 1 - 

Stát - 1 2 

Veřejnost - - 5 

Ženy/matky - - 1 

Rodiny - - 3 

Levice - 1 - 

Jiní aktéři - 1 1 

Není součástí 5 - - 

Zdroj: vlastní 2021 

2.2.2 Postavy: deník Právo 

 Hrdina Padouch Oběť 

Jana Maláčová 14 1 3 

Alena Schillerová 1 4 - 

Andrej Babiš 1 10 - 

Jan Hamáček 2 - 1 



VI 
 

Vláda 8 2 2 

opozice - 11 1 

Markéta 

Pekarová 

Adamová 

2 - - 

Olga Richterová 1 - - 

Senát 1 - - 

Stát - 2 2 

Veřejnost - - 9 

Ženy/matky - - 3 

Rodiny - - 9 

Banky - 1 - 

Levice 1 - - 

Jiní aktéři - 1 - 

Není součástí 4 3 5 

Zdroj: vlastní 2021 

2.2.3 Postavy: deník Hospodářské noviny 

 Hrdina Padouch Oběť 

Jana Maláčová 1 1 - 

Andrej Babiš - 2 - 

Jan Hamáček - 1 - 

Vláda 1 3 1 

Opozice - 1 - 

Poslanecká 

sněmovna 

- 1 - 

Stát - 2 - 

Veřejnost - - 5 

Ženy/matky - - 2 

Rodiny - 1 3 

Banky - - 1 

Není součástí 10 - - 

Zdroj: vlastní 2021 
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2.2.4 Postavy: deník Lidové noviny 

 Hrdina Padouch Oběť 

Jana Maláčová 4 - - 

Alena Schillerová - 1 - 

Andrej Babiš - 4 - 

Jan Hamáček 1 2 1 

Vláda - 8 - 

Senát 1 - - 

Stát - 6 2 

Veřejnost - - 10 

Ženy/matky - - 3 

Rodiny - - 5 

Není součástí 15 - - 

Zdroj: vlastní 2021 

2.2.5 Postavy: týdeník Respekt 

 Hrdina Padouch Oběť 

Jana Maláčová 2 - - 

Alena Schillerová - 1 - 

Andrej Babiš - 2 - 

Jan Hamáček - 1 1 

Vláda - 4 - 

Opozice - - 1 

Stát - 1 - 

Veřejnost - - 3 

Ženy/matky - - 1 

Rodiny - - 3 

Neziskové 

organizace 

1 - - 

Není součástí 6 - - 

Zdroj: vlastní 2021 



VIII 
 

2.2.6 Postavy: týdeník Týden 

 Hrdina Padouch Oběť 

Jana Maláčová - 2 1 

Andrej Babiš - 3 - 

Jan Hamáček 1 - - 

Vláda - 2 - 

Veřejnost - - 5 

Rodiny - - 1 

Jiní aktéři - 1 1 

Není součástí 7 - - 

Zdroj: vlastní 2021 

 


