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Obsahová analýza obrazu politika v celostátním a regionálním deníku na příkladu 
Jiřího Čunka 

 
1.1. Abstrakt 
 

Tématem analýzy je vývoj obrazu politika v celostátním a regionálním deníku na příkladu 

Jiřího Čunka v období od září 2006 do dubna 2007 (včetně). Analyzovány byly dva 

z nejčtenějších deníků – celostátní Mladá fronta Dnes a regionální Valašský deník – 

konkrétně přístupem kvalitativní obsahové analýzy případová studie.  

Mladá fronta Dnes začala o osobě komunálního politika Jiřího Čunka referovat velmi zvolna. 

Zájem tohoto celostátního deníku zesílil ve chvíli, kdy byl politik zvolen zákonodárcem 

a začala  se objevovat kontroverzní témata spojená s jeho osobou. V tu chvíli deník začíná 

přinášet zprávy nejen o politických tématech spojených s J. Čunkem, ale také informace 

z jeho soukromého života.  

Naproti tomu Valašský deník o Jiřím Čunkovi, starostovi města Vsetína, referoval bez 

významnější odmlky dlouhodobě, nicméně postupně rozšiřoval rejstřík témat s ním 

spojených. Leckdy byly na způsobu podání informací patrné sympatie veřejnosti z regionu 

i deníku samého k prvnímu muži vsetínské radnice.  

 
Klíčová slova:  
 Celostátní / regionální deník, obraz politika, téma, mediální konstrukt  
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1.2. Vymezení tématu  
 
Důvodů, proč jsem si pro kvalitativní analýzu obrazu politika v celostátním a regionálním 

deníku vybrala právě osobu Jiřího Čunka, bylo hned několik. Zajímalo mě jak, kdy a v jakých 

souvislostech novináři deníků referovali o politikovi, který z výsluní komunální politiky, 

z pozice starosty města Vsetína, razantně vstoupil mezi českou politickou elitu. V senátních 

volbách v říjnu 2006 se stal senátorem a v prosinci 2006 pak předsedou KDU-ČSL. 

V komunálních volbách 2006 byl navíc již potřetí zvolen starostou města Vsetína. Během 

několika měsíců se tak Jiří Čunek zařadil mezi nejznámější osobnosti České republiky. 

 

Celostátní média jeho jméno začala zmiňovat nejen ve stručných výčtech kandidátů a vítězů 

komunálních či senátních voleb. Na stránkách novin se Jiří Čunek začal postupně objevovat 

v souvislosti s kontroverzními tématy, která lze v řadě případů označit za „živnou půdu“ pro 

vznik mediálního skandálu.  

 

V případě regionálních médií se dá předpokládat, že o dlouholetém nejvyšším představiteli 

města Vsetín informovala neustále. Ale změnil se nějak jejich způsob informování o Jiřím 

Čunkovi ve chvíli, kdy se „na scéně“ objevují kontroverzní témata?  

 

Předmětem mého zkoumání bylo zejména jakým způsobem o Jiřím Čunkovi referovali 

novináři celostátního deníku a jakým způsobem o něm referovali novináři deníku z Valašska.  

 

Rovněž jsme hledala odpovědi na tyto otázky:  

- referovaly oba deníky o stejných tématech? A pokud ano, kdy o nich začali novináři   

  referovat  a jaké bylo vyznění textů?  

- jak se vyvíjel obraz Jiřího Čunka na stránkách celostátního a regionálního deníku?  

- vytvořili novináři stereotypní mediální obraz Jiřího Čunka?  
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1.3. Metodologie  
 
1.3.1.  Výběr mediálních titulů a časové vymezení analýzy  
 
Pro analýzu obrazu politika Jiřího Čunka jsem vybrala dva deníky. Mladá fronta Dnes 

(vydavatelství Mafra, a.s.) a regionální Valašský deník (vydavatelství Vltava Labe Press, a.s.). 

Uplatňovala jsem při tom dvě kritéria. Prvotní byl výběr podle velikosti cílové skupiny deníku 

– celostátní a regionální. Za druhé bylo mým cílem srovnat deníky s co nejvyšším nákladem. 

Ve sledovaném období byla Mf Dnes druhým nejčtenějším celostátním deníkem.1 Valašský 

deník byl v regionu rovněž nejsilnějším deníkem.  

 
Období sledovaná v rámci analýzy:  

  1. 9. – 21. 10. 2006 (období těsně před senátními volbami)  

22. 10. – 22. 11. 2006 (měsíc po zvolení Jiřího Čunka senátorem)    

22. 11. 2006 – 31. 4. 2007 (volba předsedy KDU-ČSL, sestavování vlády)  
 
Základem pro analýzu byla tištěná verze obou periodik. Mediální výstupy pro období září – 

prosinec 2006 jsem nashromáždila pomocí monitoringu agentury Anopress IT, a.s. a dále pro 

období leden – duben 2007 prostřednictvím monitoringu od agentury Newton Media, a.s. Pro 

třídění dat jsem využívala Media Monitoring Software 3.2 rev 25 od stejné společnosti.  
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1.3.2. Profily sledovaných deníků 

 
Mladá fronta Dnes (celostátní vydání) 
 
Politikou celostátního deníku Mf Dnes, jak na svých internetových stránkách deklaruje 

vydavatelství Mafra, a.s., je podávat pravdivý a plnohodnotný obraz o světě, ve kterém jeho 

čtenáři žijí. Součástí tohoto obrazu musí být aktuální a kvalitní zpravodajství, stejně jako 

užitečné servisní informace či oddechové čtení ve specializovaných přílohách.  

Mf Dnes je největší seriózní deník v České republice. Vychází každý den kromě neděle.  

V r. 2006 Mf Dnes dlouhodobě druhým nejčtenějším celostátním deníkem.  

Mladá fronta Dnes               1 096 000   měsíční průměr, r. 2006 

 

Valašský deník (dříve Naše Valašsko)  

Tento deník je jedním z titulů vydavatelství Vltava-Labe-Press, a.s. Mezi celostátními 

a světovými zprávami přináší také seriózní zpravodajství z Valašska a ze Zlínského kraje, a to 

ve velmi podrobné podobě při rozsahu několika stran.  

Vychází každý den kromě neděle. V úterý navíc čtenáři naleznou uvnitř listu oblíbený týdeník 

s názvem Naše Valašsko. V pátek je součástí novin známý televizní magazín. Sobotní vydání 

obsahuje barevnou víkendovou přílohu. 
  
Valašský deník   prodaný náklad                    17 000   měsíční průměr r. 2006 
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1.3.3. Postup analýzy 
 
Specifikum kvalitativního výzkumu spočívá v použití subjektivních postupů narozdíl od 

běžnějších deduktivních, které používají pro svá zkoumání předem připravené hypotézy. 

Jako výzkumnou metodu jsem zvolila přístup případová studie (Stake, R. E.). Metoda, která 

detailně analyzuje jeden či několik málo případů na základě sběru velkého množství dat 

(Hendl, J., 2005). Proces analýzy dat probíhal pomocí kódování a v několika rovinách. 

Zkoumanou jednotku představovaly celé texty z celostátní Mladé fronty Dnes a Valašského 

deníku, v nichž byl politik Jiří Čunek jakkoliv zmíněn.V průběhu seznamování se s texty 

a poznámkování byly na základě nacházení určitých pravidelností stanoveny kategorie, do 

kterých byly všechny texty následně rozděleny (viz. tabulky v příloze). Kategorie byly voleny 

tak, aby pomohly nalézat odpovědi na výzkumné dotazy, a tím postupně odkryly, jaký byl 

vývoj mediálního obrazu politika v období září 2006 – duben 2007 ve vybraném celostátním 

a regionálním deníku.  

Základní kategorie tvořily konkrétní deník (Mf Dnes, Valašský deník) a měsíc publikování 

daného textu.  

Další kategorie:  

o Označující výrazy vztahující se k Jiřímu Čunkovi (např. starosta, senátor, ministr, 

zkorumpovaný politik, nedůvěryhodný politik apod.)  

o aktivita politika v rámci textu (pasivní – bez citací, aktivní – v textu byly 2 a více 

citací J. Čunka; vzhledem k ostatním citovaným aktérům byly citace J. Čunka 

většinové)  

o žánr daného textu (zpravodajství, publicistika)  

o vyznění textu vůči J. ČunkoviI) 

o atypické formulace – např. novotvary, metafory, případně důležité citace z textu, 

titulekII) 

o datum uveřejnění, autor, rubrika 

o kontext  
Ad I) pozitivní, negativní, neutrální – v zásadě lze rozlišit dvě podoby neutrálního vyznění textu: 

1. text, který není vůči politikovi nijak zabarvený (např. z komunální politiky - oznámení starosty 
Vsetína o dokončení opravy chodníků ve městě, avízo setkání se občany, z vysoké politiky - 
o sestavování nové vlády apod.) 

2. text o konfliktním tématu, ve kterém více méně stejnoměrně zaznívaní protipóly, tedy „hlasy“ pro 
i proti politikovi (např. korupční aféra a informace od podnikatele Vaškůje o jeho úmyslu nezištné  

   pomoci J. Čunkovi, úspěšné vysvětlování korupční aféry premiérovi apod.)  
 

Ad II) Titulek není uveden ve všech tabulkách. Zařazovat jsem jej začala až v průběhu analyzování textů, neboť 
jsem došla k názoru, že právě titulek má ve vztahu k formování obrazu politika často poměrně důležitou 
vypovídací hodnotu.  
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1.3.4. Příklady různého vyznění zpráv (Valašský deník)  
 
 
Pozitivní vyznění:  
 
„Podpora 
Vsetín - Podpisy pod další petici na podporu starosty Jiřího Čunka začali v minulých dnech 
sbírat ve Vsetíně. Organizátoři petice tvrdí, že soukromá, ale dokonce i veřejnoprávní média 
prezentují romskou problematiku ve Vsetíně neobjektivně a vykreslují osobu starosty 
a senátora Jiřího Čunka jako rasistu. 
´Přitom právě on dokázal vyřešit několik let trvající neúnosnou situaci v centru Vsetína, aniž 
by přitom dlouhodobé neplatiče vyhodil na ulici, zatímco jeho odpůrci, kteří ho nyní kritizují, 
pokřikují většinou z tepla svých kanceláří a od svých pracovních stolů laciná hesla 
o xenofobii a rasismu,“ stojí v petici. …“  
Redakce, „Startuje další podpisová akce“,  titulní strana,  10. 11. 2006  
 
„Tým dobrovolníků se vypraví na Jesenicko 
Vsetín - Vsetínská radnice organizuje tým dobrovolníků, který pomůže Romům vystěhovaným 
z města do obcí na Jesenicku a Prostějovsku s opravami jejich domů. Potvrdil to včera 
starosta Vsetína Jiří Čunek. … ´ Tým dobrovolníků, který tvoří například lidé z charity 
a diakonie, rodinám ukáže možnosti velmi levných a účinných oprav a zároveň jim s nimi 
i pomůže,´ řekl Čunek. …“  
Zpravodajové deníku a ČTK, „Čunek: Romům ještě pomůžeme“, Valašsko, 24. 11. 2006  
 
Neutrální vyznění:  
 
„Trestních oznámení na vsetínského starostu a senátora KDU-ČSL Jiřího Čunka kvůli 
stěhování romských rodin přibývá. Kromě samotných Romů, které vsetínská radnice 
přesunula na Jesenicko, je podali i režisér Břetislav Rychlík a sdružení Romea. Tato 
organizace současně požádala nejvyšší státní zástupkyni Renátu Veseckou, aby na případ 
osobně dohlédla. Jiří Čunek vznesená nařčení odmítá, ve Vsetíně má širokou podporu 
obyvatel. Zdravotníci začali sbírat podpisy, aby se tak alespoň symbolicky za něj postavili. 
O problému se čile diskutuje i na mnoha internetových stránkách. Většina z debatujících 
v nich dává za pravdu starostovi.“  
Plačková, L., „Žalob na Jiřího Čunka přibývá“, titulní strana,  9. 11. 2006  
 
Negativní vyznění:  
 
„Vsetínský starosta a senátor Jiří Čunek všechna obvinění vyvrací 
Prostějovsko, Vsetín -Romové ze Vsetína se nestěhují pouze na Jesenicko. Dvě početné rodiny 
skončily také na Prostějovsku. „Řekli nám, že jestli ten domek nevezmete, zůstanete na ulici 
a děcka pošlou do domovů,“ řekl Roman Tulej, který s jedenáctičlennou rodinou bydlí od 
minulého týdne v Čechách pod Kosířem. …. 
Tulejovi musí podle podmínek smlouvy o půjčce splácet věřiteli měsíčně 1 950 korun po dobu 
dvaceti let. Když některou splátku vynechají, nastoupí tvrdé sankce. „Vyhrožovali nám, proto 
jsem všechno podepsal. Vsetínský starosta Čunek se smál, že na něho je krátký i prezident,“ 
vzpomíná Tulej. …“  
Gorčík, J., Urubek, M., „Romové: Chtěli nás obrat“, Valašsko, 3. 11. 2006  
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1.4 Harmonogram mezníků vývoje prezentace politika  
 
 Politické události  Etapy vývoje mediálního 

konstruktu  
2006 
 

Obvinění od bývalé sekretářky 
ze sexuálního obtěžování 
a trestní oznámení na bývalou 
sekretářku ze strany J. Čunka 
(VD1) 

Září   

Spekulace o možné kandidatuře 
J. Čunka na post předsedy 
KDU-ČSL  
(Mf2) 

Komunální volby 
(21. - 23. 10.) 
 

Komunální volby  
(Mf, VD) 

Volby do Senátu  
(Mf, VD) 
Stěhování Romů ze Vsetína 
(Mf, VD) 

Říjen  

Volby do Senátu  
(20.-21. 10. – 1. kolo,  
27.-28. 10. – 2 kolo) 

Možná kandidatura J. Čunka na 
post předsedy KDU-ČSL  
(Mf, VD) 
Stěhování Romů ze Vsetína 
(Mf, VD) 
Kandidatura na post předsedy 
KDU-ČSL  
(VD, Mf) 
Dozvuky komunálních voleb – 
nové zastupitelstvo Vsetína atd. 
(VD, Mf)  

Listopad  Sestavování vlády 

Jednání o nové vládě  
(Mf) 
Stěhování Romů  
(VD, Mf) 

Volba předsedy KDU-
ČSL 
(9. 12.) 
 

Jednání o nové vládě  
(Mf, VD) 
Boj o post šéfa KDU-ČSL  
(VD, Mf) 
ČUNKOVA KORUPČÍ 
KAUZA – ZAČÁTEK 
Půlmilionový úplatek pro 
Čunka od realitní společnosti 
(VD, Mf) 

Prosinec  

Sestavování nové vlády  
 

Řada trestních oznámení na J. 
Čunka – korupce, sexuální 
obtěžování, zneužití tankovací 
karty (Mf) 
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Reflexe jiných médií – ČT, 
pořad „Uvolněte se, prosím“ 
(Mf, VD) 
Soukromí J. Čunka  
(Mf) 

2007 
 

Čunkova korupční kauza 
z doby jeho starostování  
(Mf, VD) 
Sestavování nové vlády  
(Mf, VD)  

Leden Sestavování nové vlády  

Kdo vystřídá J. Čunka ve fci 
starosty Vsetína?  
(VD)  

Čunkova korupční kauza 
z doby jeho starostování  
(Mf, VD) 

Únor Sestavování nové vlády 

Stěhování Romů ze Vsetína  
(Mf, VD)  
Čunkova korupční kauza 
z doby jeho starostování  
(Mf, VD) 

Březen  Sestavování nové vlády  

Stěhování Romů ze Vsetína  
(Mf, VD) 
Čunkova korupční kauza 
z doby jeho starostování  
(Mf, VD)  
„Rasistické“ výroky Čunka – 
opálení lidé, kteří dělají binec 
a zapalují ohně na náměstí  
(Mf )  

Duben  Křehká vládní koalice 
 

Čunkův odchod z vlády? 
 / pád vládní koalice?  
(Mf, VD)   

 
Vysvětlivky:  

1) VD – Valašský deník  
2) Mf – Mladá fronta Dnes – celostátní  
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1.5 Mediální skandál – teoretické vymezení pojmu  
 
Skandály lze označit jako hluboce zakořeněnou součást rozvinutých společností v Evropě, 
Severní Americe i Asii. Během 20. století v souvislosti s bouřlivým rozvojem svobodných, 
moderních médií a vývojem společnosti se skandály postupně staly běžnou součástí mediální 
agendy. Na národní i globální úrovni jsou dnes informace médii šířeny velice rychle a jejich 
obsah je méně kontrolovatelný. Například vrcholoví politici jsou díky médiím neustále 
zviditelňováni a jsou vystaveni značnému riziku, že záležitosti, které jsou spojeny s jejich 
jménem a měly zůstat veřejnosti utajeny, budou médii zveřejněny (Thomson, J. B., 2000).  
 
Dnešní média se aktivně snaží přetvářet určité příběhy do skandální podoby. K tomu, 
abychom příběh mohli označit jako skandální, je nutné zasadit fakta do bizardního rámce. Ne 
každou událost je však možné takto „zarámovat“. Reálný, kontroverzní příběh, který lze 
v médiích prezentovat jako skandál, musí splňovat alespoň některá z těchto kritérií:  
 

- porušení obecně uznávaných morálních norem (morální selhání)  
- kontroverzní událost týkající se známé osoby  
- vysoce postavená osoba úmyslně jednající ve svůj vlastní prospěch na úkor veřejných 

zájmů 
 
Mediální skandály vznikají většinou náhle a ve chvíli, kdy soukromé aktivity známé osoby 
překročí míru obecně uznávaných morálních norem a stanou se také věcí veřejného zájmu. 
Náchylní k tomuto jsou zejména politici, případně hvězdy zábavního průmyslu, neboť právě 
oni jsou každodenně sledováni „drobnohledem“ médií. Je pro ně dnes velmi nesnadné předejít 
skandálu v médiích a po jeho vzniku omezit negativní následky (Lull, J., Hinerman, S., 1997). 
Skandál je příležitostným hazardem politiků ve věku moderních médií (Thomson, J. B., 
2000). Následky mediálních skandálů jsou sociálně významné s obvykle negativními 
konotacemi a pro aktéry mohou být zničující (Lull, J., Hinerman, S.).  
 
Skandál se poměrně často týká financí, úplatkářství, korupce. Jak uvedl J. B. Thomson, 
korupce v politice je skandál zapříčiněný přijetím úplatku politikem či významným 
úředníkem činným ve státní správě či samosprávě. Politický činitel následně zneužije moc, 
kterou disponuje v důsledku výkonu veřejné funkce, ve prospěch osoby, od které přijal 
úplatek. 
 
Skandály jsou v dnešní době médii poměrně oblíbené, neboť přitahují pozornost publika, 
potažmo inzerenty a peníze. Jako jedny z nejznámějších mediálních skandálů lze označit 
například aféru „Watergate“ týkající se voleb prezidenta USA, dále aféru „Whitewater“ 
spojenou se spekulacemi s prodejem pozemků v americkém státě Arkansas podporovaných 
tehdejším guvernérem B. Clintonem nebo aféru „Westland“, která ohrozila britskou 
ministerskou předsedkyni Margaret Thatcherovou.  
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2. Analýza textů  
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Září 2006  
Témata společná pro oba deníky: chystaná volba předsedy KDU-ČSL, sexuální aféra  
 

Vzhledem k tomu, že v září 2006 patřil J. Čunek mezi politiky regionálního významu, 

celostátní deník Mf Dnes zmínil jeho osobu pouze jednou, zato však v „pikantních“ 

souvislostech.  

V polovině měsíce (19. 9. 2006) v rubrice „Z domova“ vyšla zpráva o připravované volbě 

předsedy KDU-ČSL, ve které by mohl kandidovat také starosta Vsetína obviněný svou 

bývalou sekretářkou ze sexuálního obtěžování. Zpráva s podtitulkem „Trable křesťanského 

politika“ vyvolává pochybnosti o osobě J. Čunka, možného kandidáta na post předsedy KDU-

ČSL, hned v prvních větách:  

„Starosta Vsetína, nový šéf KDU? Sekretářka ho viní z obtěžování. …Jen co se začalo o 

Čunkovi v KDU-ČSL mluvit jako o možném muži do vedení strany, objevila se aféra, která 

může jeho další kariéru ohrozit. A to z důvodů na křesťanského politika poněkud pikantních. 

Čunkova bývalá sekretářka Marcela Urbanová ho obvinila, že ji v minulosti opakovaně 

sexuálně obtěžoval. …“  

Kopecký, J., s přispěním Filgase, J.,“ Starosta Vsetína,nový šéf KDU?“, rubrika Z domova,  

1.  9. 2006 

 

Vezmeme-li v potaz, že J. Čunek byl starostou města Vsetína, asi nás nepřekvapí fakt, že 

zatímco v Mf Dnes vyšel v září 2006 pouze jeden text o jeho osobě, Valašský deník 

publikoval celkem 23 textů. Politik se ve Valašském deníku objevoval nejčastěji v souvislosti 

s nejrůznějšími událostmi místního či regionálního významu – např. rozvoj průmyslové zóny 

Bobrky, nové prostory městské knihovny, záštita sportovní akci apod.  

 

Koncem měsíce (20. 9.) Valašský deník informoval o podání trestního oznámení Jiřím 

Čunkem na jeho bývalou sekretářkou, která jeho manželce napsala dopis, ve kterém ho 

obvinila ze sexuálního obtěžování. Deník se postavil de facto na stranu starosty Vsetína. 

Kromě zprávy zařadil na stejnou stranu vydání poměrně rozsáhlý rozhovor s J. Čunkem 

pod titulkem „Jiří Čunek: Nechtěl jsem být vydíraným štvancem“ a ještě než si čtenář přečetl 

první otázku, dověděl se v úvodu, že vsetínský starosta je velice vytížený člověk, ale 

i v hektických dnech, které právě prožívá, si během jednání zastupitelů města našel chvíli pro 

rozhovor s Valašským deníkem.  
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„Hektické dny prožívá několik týdnů před volbami starosta Vsetína Jiří Čunek. Redakci 

Valašského deníku včera Jiří Čunek mezi jednotlivými body, které právě projednávalo 

vsetínské zastupitelstvo, objasňoval v otevřeném rozhovoru svá stanoviska. …“ 

Urubek, M. „Jiří Čunek: Nechtěl jsem být vydíraným štvancem“, 20. 9. 2006  

 

Obrázek zaneprázdněného politika, který  si našel jen pár minut na rozhovor, ještě 

podtrhovala fotografie s tímto popiskem:  

 

Foto popis| Starosta. Jiří Čunek (na snímku) odpovídal na otázky Valašského deníku 

v přestávce včerejšího setkání vsetínských zastupitelů. 

 

Mf Dnes zmínila sexuální aféru pouze v kontextu plánovaných voleb předsedy KDU-ČSL. 

Svým čtenářům tímto nabídla poněkud pochybný obraz jednoho z kandidátů.  

 

Obraz politika 

 

Pokud bychom se podívali na celkové vyznění  textů a obraz politika, který se jimi formoval, 

mohli bychom říci, že v září 2006 byl Jiří Čunek Valašským deníkem vnímán spíše pozitivně 

-  politik, který si je jistý, solidární, aktivní ve věcech veřejných (návštěva škol, záštita 

sportovních akcí, pravidelné diskuse s občany..), v neposlední řadě odpovědně jednající 

v zájmu obyvatel města. Několikrát byl J. Čunek redakcí označen uctivě a poněkud vznešeně 

jako první muž vsetínské radnice, tedy formulací vzbuzující respekt i v kontextu daných 

zpráv. 

 

„Oheň v centru města 

…Na místo dorazil i první muž vsetínské radnice, který zajišťoval případné náhradní 

ubytování, uklidňoval nájemníky a organizoval řešení vzniklé situace. …“ 

(ur, pla), „Pavlačáku shořela střecha, Romové chtěli do hotelu!“, rubrika: Naše Valašsko, 

5. 9. 2006  

 

„Vsetín - Nový školní rok začal slavnostně i na všech vsetínských základkách. … Mezi nové 

školáky v ZŠ Ohrada zavítal i starosta města Vsetína Jiří Čunek. Ten s humorem sobě 

vlastním brzy rozptýlil oficiální atmosféru a rozveselil trochu ustrašené pohledy prvňáčků.  
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První muž vsetínské radnice přišel do třídy s dárkovým košem a blahopřáním řediteli školy. 

..“ 

Redakce, „Vsetínské základky mají 257 prvňáčků“, rubrika: Valašsko, 5. 9. 2006 

 

Mf Dnes v prvním měsíci sledovaném touto obsahovou analýzou obraz Jiřího Čunka formuje 

spíše v negativním světle – pochybný politik regionálního významu (viz. citáty výše).  

 
J. Čunek - označující výrazy a formulace v září 2006:   
 
Mf Dnes  
 

Valašský deník  

starosta  
 

starosta  

křesťanský politik  
 

první muž vsetínské radnice  

nový šéf KDU? / možný muž do vedení 
strany 
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Říjen 2006  
Témata společná pro oba deníky: romská otázka, sexuální aféra 
 
Nosným tématem, které se od října objevovalo v obou sledovaných denících, bylo řešení 

problematiky nepřizpůsobivých Romů ve městě Vsetíně. Konkrétně šlo o vystěhování 

několika desítek Romů ze zdevastovaného pavlačového domu v centru města do nových 

„kontejnerových bytů“ v okrajové čtvrti Vsetína zvané Poschlá. Zároveň několik romských 

rodin bylo vystěhováno do starších domů zakoupených vsetínskou radnicí ve třech obcích 

Jesenicka a na Prostějovsku.  

Zatímco regionální Valašský deník přinesl první zprávu již na začátku října (6. 10. 2006, 

„Stěhování Romů už nic nebrání“) a dále událost mapoval poměrně podrobně až  do konce 

měsíce a dál (20 textů), celostátní Mf Dnes se tématu začíná věnovat až mnohem později 

v období od 21. do 26. října 2006 v souvislosti s koncem komunálních voleb a druhého kola 

voleb do senátu.   

Další velké témata Valašského deníku představovaly právě probíhající komunální volby 

a volby do senátu (11 textů). Deník zmínil také méně významné události z komunální politiky 

(např. bezplatný sběr vraků aut, pravidelné setkání starosty s obyvateli města apod.). Ve všech 

těchto textech byl J. Čunek nějakým způsobem zmíněn, vždy ve spíše pozitivním či 

neutrálním světle. Pouze v jednom stručném textu ve zpravodajské části Valašský deník 

informoval o dalším vývoji zářijového, skandálního tématu - obvinění ze sexuálního 

obtěžování a psychického nátlaku (3. 10., „Starostovou aférou se zabývá i policie“). Deník 

tentokráte informoval o aktuálním podání obvinění M. Urbanovou, bývalou sekretářkou 

starosty, na J. Čunka. Mf Dnes tuto záležitost přešla bez povšimnutí.  

 

Téma řešení romské problematiky  

 

Každá mediálně zajímavá událost obsahuje řadu nejrůznějších aspektů, přičemž každý z nich 

může být pro různá publika zajímavý více či méně. Při referování o stejné události pak různá 

média kladou důraz na různé aspekty (Reese, S. D., Gandy, O. H., Grant A. E., 2003) . To je 

patrné i na příkladu námi sledovaných periodik.  

Deník, který vychází přímo v regionu, v němž se událost odehrávala, a dalo se tedy 

předpokládat, že velkou část čtenářstva bude zajímat již díky své blízkosti, přináší aktuální 

informace téměř obden, nová fakta však přitom povětšinou neklade do mimořádně 

znepokojivých souvislostí. Na druhé straně celostátní deník začíná referovat později, kratší 
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dobu a především klade důraz na jiné aspekty. V důsledku toho se také obraz politika 

v každém ze sledovaných deníků formuje jinak.  

Podívejme se nyní blíže na kontexty, do kterých deníky zasadily informace o stěhování 

vsetínských Romů v první publikované zprávě, neboť právě toto „rámování“ mělo značný 

vliv na  další formování obrazu politika.  

Mf Dnes spojila první zprávu s koncem  komunálních voleb a zároveň s koncem prvního kola 

senátních voleb (26. 10. 2006). Text s titulkem „Vyvezl Romy z města, vyhrál volby“ vyšel 

v rubrice „Z domova“ a autorka v něm referuje o jednoznačné obhajobě postu vsetínského 

starosty J. Čunkem v kontextu aktuální demonstrace nespokojených Romů před Úřadem 

vlády v Praze. V poměrně rozsáhlém textu dále přibližuje poněkud kontroverzní události, 

které tomuto romskému protestu předcházely a spojuje je přímo s osobou J. Čunka 

(např. Soustředěním romských obyvatel na předměstí tak vytvořil podle kritiků nové ghetto se 

všemi jeho riziky. … Zbylé Romy, na které v kontejnerovém domě nezbylo místo a dlužili za 

nájem, naložil v noci z pátku na sobotu do autobusu a potají rozvezl do tří obcí na Jesenicku.) 

V závěru zprávy poukazuje také na fakt, že na stavbu „kontejnerových domů“ získala 

vsetínská radnice státní dotaci. Některé použité výrazy mohou vyvolávat negativní konotace 

– např. kontejnerový dům (kontejner – popelnice, špína, odpad), ghetto (násilí, vyčlenění, 

nepořádek, kriminalita..).  

„Na starostu Vsetína a kandidáta do Senátu Jiřího Čunka (KDU-ČSL) se sesypala kritika za 

to, jak ´vyřešil´ romskou otázku. Před budovu Úřadu vlády včera ráno dokodrcal velký 

odpadkový kontejner. A celý den v něm na střídačku bydlela skupina Romů. Chtěli tím 

ministry upozornit na to, co se děje ve Vsetíně. K ´vyřešení´romské otázky stačily vsetínskému 

starostovi J. Čunkovi, která je zároveň horkým kandidátem na senátora a také předsedu 

KDU-ČSL, pouhé tři týdny. Pro část Romů, kteří bydleli v rozpadajícím se pavlačovém domě 

v centru Vsetína, nechal postavit na předměstí speciální dům z umakartových kontejnerů. 

Soustředěním romských obyvatel na předměstí tak vytvořil podle kritiků nové ghetto se všemi 

jeho riziky: kriminalitou, užíváním drog, rasismem, záškoláctvím a lichvou. Zbylé Romy, na 

které v kontejnerovém domě nezbylo místo a dlužili za nájem, naložil v noci z pátku na sobotu 

do autobusu a potají rozvezl do tří obcí na Jesenicku. Předvolební akce se mu vyplatila, první 

kolo senátních voleb ve Vsetíně s přehledem vyhrál …Na celou ´akci ´přispěl vsetínskému 

starostovi stát. Umakartový dům z kontejnerů na předměstí postavil ze státní dotace. A právě 

to nejvíce vadí aktivistům, kteří včera protestovali před Úřadem vlády. …“  

Blažková, J., „Vyvezl Romy z města, vyhrál volby“, rubrika: Z domova, 26. 10. 2006  
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Ve zmiňovaném textu se objevilo několik výrazů a formulací, které lze označit jako do určité 

míry směrodatné pro další vývoj obrazu politika. Šlo jednak o „nadužívání“ slova kontejner 

(evokuje odpad, špínu a zápach..), dále formulace řešení romské otázky (připomíná rasistické 

„řešení židovské otázky“) a v neposlední řadě výraz ghetto (kriminalita, drogy, rasizmus, 

záškoláctví…)  

 
 Hned vedle této zprávy Mf Dnes uveřejnila rozhovor s Jiřím Čunkem s titulkem, který by se 

dal označit za rasistický - „Starosta Čunek: Pro ně tu místo nemáme“. J. Čunek v rozhovoru 

dostal prostor reagovat na kritiku ze strany Romů a také starostů obcí Jesenicka, do kterých 

bylo vystěhováno několik romských rodin. 

 

Zatímco Mf Dnes pojala informaci o stěhování Romů v řadě ohledů znepokojivě  a osobu 

politika přibližuje kontroverzně (viz. citace výše), Valašský deník přináší spíše pozitivní 

zprávy. První zpráva vyšla 6. 10. s titulkem „Stěhování Romů může začít“. Informovala 

o slavnosti konané u příležitosti dokončení stavby „kontejnerového domu“ na předměstí 

Poschlá s tím, že  stěhování „nepřizpůsobivých obyvatel“ z centra Vsetína už brzy začne. 

Zatímco Mf Dnes zdůrazňovala spíše negativní a neutrální vyznění zprávy pro J. Čunka, 

Valašský deník se pustil do jeho obhajoby. Ve zprávě o stejné události, kterou popisovala 

Mf Des (viz výše), kladl regionální deník důraz spíše na pozitivní stránky věci – např. účast 

50 zástupců měst z celé republiky na slavnosti k dokončení stavby „kontejnerového domu“ 

(asociace: předměstí Vsetína = inspirace pro jiná města?), rekordní rychlost stavby, její 

neobyčejné „antivandal“ provedení unikátní v celoevropském měřítku apod.  

 

„Dům z kontejnerů na Poschlé si prohlédli zástupci měst z celé České republiky 

Vsetín - Vystěhování nepřizpůsobivých nájemníků z centra Vsetína do nového domu v lokalitě 

Poschlá už nic nebrání: bydlení z kontejnerů je hotovo a včera bylo předáno k užívání. 

Slavnosti se zúčastnilo pět desítek zástupců měst z celé republiky. 

Dva domy, každý po osmnácti bytech, vyrostly na periferii Vsetína v rekordním čase, během 

sedmi týdnů. Umožnila to speciální technologie. ´Každý dům je sestaven z padesáti dvou 

kontejnerů, přičemž má minimální společné prostory, navíc oplechované, byty jsou ovšem 

standardně vybavené,´ sdělil starosta Vsetína Jiří Čunek. …“ 

Plačková, L., Mikulenka, M., „Stěhování Romů může začít“, Valašsko, 6. 10. 2006  
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Označující výrazy a formulace  
 
Označující výrazy pro J. Čunka užívané Mf Dnes v říjnu 2006 byly neutrální, faktické – 

starosta, kandidát na senátora, kandidát na post předsedy KDU. Ve spojení s přísudkem však 

tyto neutrální výrazy několikrát dostávaly negativní zabarvení.U publika mohlo vyvolat spíše 

pochybnosti, možná až negativní postoj vůči J. Čunkovi.   

 

„Horký kandidát na šéfa KDU "vyčistil" Vsetín                      

 Horký kandidát na senátora a také na post předsedy KDU, J. Čunek, má problém: romští 

aktivisté ho včera obvinili z populismu a diskriminace menšin. Důvodem je předvolební 

kampaň, ve které se chlubil, jak dokázal ´vyčistit´ centrum města od Romů. Část jich ´tajně´ 

vyvezl do 3 obcí Jesenicka. ...“ 

Blažková, J., titulní strana, 26. 10. 2006  

 

„Vyvezl Romy z města, vyhrál volby               

„Lepší´Romy vystěhovala vsetínská radnice do unimobuněk, "horší" šli do Vlčic na Jesenicku. 

Podle starosty Vsetína se rozhodlo, jak kterého Roma radnice obodovala. …“ 

Blažková, J., Z domova, 26. 10.  

 

Podobné jako Mf Dnes také Valašský deník označoval J. Čunka v říjnu 2006 spíše názvy 

politických funkcí než metaforicky či jinak expresivně. Nejčastěji užívaný byl výraz starosta 

(starosta Vsetína, vsetínský starosta, současný starosta), dále potenciální šéf /lídr všech 

lidovců a senátorský kandidát. Absence metaforických označujících výrazů je pochopitelná, 

neboť většina publikovaných textů tvořily zpravodajské příspěvky.  

 

Nicméně také v publicistické části Valašského deníku byl J. Čunek zmiňován a získal zde  

několik zajímavých označení. Ve dvanácti publicistických textech týkajících se J. Čunka 

deník nezřídka používal prvky satiry a bulvarizace (např. texty v rubrikách Kvokána Mirka 

Urubka, Vážně-Nevážně objektivem našeho Valašska, Bulvárek). V satirickém příběhu 

„Pánové: Abrakadabra“2, který s humornou nadsázkou parodoval vystěhování Romů ze 

Vsetína, byl Jiří Čunek nazván velkým iluzionistou. Další publicistických text se týkal 

překotného dokončování projektů zvelebení města před komunálními volbami. Zde autor 

                                                 
2 24. 10., autor  M. Urubek, rubrika: Bulvárek – Kvokárna Mirka Urubka 
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politika nazývá „Jura“a premiéra M. Topolánka jako „Mira“, což mnohé čtenáře jistě 

pobavilo.  

 

„...Komunálky jsou na krku a ve městech i dědinách jakoby všichni chtěli ulice, náměstí či 

nábřeží zkrášlit, aby každý viděl, že se opravdu něco dělá. ... kdekterý kumštýř v Praze k 

odkazu „valašských“ otců nahlas se  hlásí a zemi teď vládne ogar ze Vsetína, jak říkají místní 

rodákovi a současně premiérovi Mirkovi Topolánkovi. Teď se dokonce mluví o tom, že šéfem 

všech lidovců by se mohl stát současný vsetínský starosta Jiří Čunek. 

Tak si to sečtěme:  Jedna nejsilnější a jedna nejvlivnější strana v republice a dva Valaši v 

čele. Jura s Mirů, zbojníci z hor.“  

Urubek,M., Publicistika, 3. 10. 2006  

 

Valašský deník se nebál starostu Čunka v publicistice označit ani jako mimozemšťana. Opět 

šlo o humornou nadsázku, a to v reportáži z testování závodního vozu, kterého se politik 

zúčastnil.  

   

„Vsetínský starosta s přilbou vybavenou interkomem a v obleku s kravatou vypadal poněkud 

jako mimozemšťan na oficiální návštěvě planety Země.“  

(mk), Valašsko, popisek pod fotografií, 30. 10. 2006 

 

Koncem měsíce, po úspěchu politika  ve volbách, sestavil Valašský deník žebříček 

nejvlivnějších lidí Valašska. Jiřího Čunka v něm redakce označovala jako „vlivného politika 

regionu“ a „muže, jenž 8 let autoritativně šéfoval vsetínské radnici“. Zařadila jej na druhou 

příčku hned za ministra P. Nečase. Text byl umístěn na titulní straně a dále ve vydání jej 

doprovázel poměrně rozsáhlý článek o soukromí vybraných osobností.  
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J. Čunek - označující výrazy a formulace v říjnu 2006:  
 
Mf Dnes  Valašský deník  
starosta  starosta  
kandidát na senátora  senátorský kandidát  
kandidát na post předsedy KDU-ČSL  potenciální šéf (lídr) všech lidovců 
 vlivný politik regionu 
 muž, jenž 8 let autoritativně šéfoval 

vsetínské radnici 
 (pouze jméno) 
 velký iluzionista 
 Jura 
 marťan 
 muž, který kromě pracovního vytížení miluje 

vážnou hudbu, divadlo, potápění ale i dobré 
pivo. 

 
Obraz politika 
 
Ve formování obrazu politika jednotlivými deníky v říjnu jsou znovu patrné značné rozdíly.  

V pěti textech publikovaných celostátní Mf Dnes v říjnu 2006 převládalo spíše kontroverzní 

a negativní zabarvení slovních formulací (např. horký kandidát na šéfa KDU „vyčistil“ 

Vsetín;  část Romů „tajně" vyvezl do 3 obcí Jesenicka; podle kritiků vytvořil nové ghetto se 

všemi jeho riziky ...). Ani výběr kontextu referování o konkrétní události povětšinou 

nevyvolává pozitivní konotace (viz.spojení vítězství v komunálních volbách a vyvezení Romů 

z města). Jednoznačně pozitivní byl pouze jeden text – „Povede lidovce vítěz ze Vsetína? Jeho 

šance roste“.    

Čtyři z pěti textů publikovaných v Mf Dnes byly zařazeny ve zpravodajské rubrice „Z 

domova“ a byly bez citací J. Čunka. Do publicistické části lze zařadit pouze rozhovor (viz. 

výše).   

 

Podíváme-li se na obraz politika formovaný Valašským deníkem v říjnu 2006, i přes užívání 

úsměvné nadsázky v některých publicistických textech, ze všech příspěvků čiší respekt, 

důvěra a úcta k politikovi.  
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Listopad 2006  
Témata společná pro oba deníky: romská otázka 
 
Také v listopadu bylo pro oba deníky nejsilnějším tématem vystěhování Romů z centra města 

Vsetína. Otázka týkající se řešení problémů způsobovaných nepřizpůsobivými romskými 

spoluobčany „přerostla“ hranice Vsetína a stala se tématem řady bouřlivých veřejných 

diskusí. Problematika byla veřejností vnímána mimořádně citlivě. Svým dílem do diskusí 

přispěly také oba sledované deníky. Při analýze textů uveřejněných v listopadu se setkáme 

také s mediální intertextualitou. 

 

V Mf Dnes je patrný vývoj, neboť téma stěhování Romů se částečně posunuje 

ze zpravodajské části deníku do publicistické roviny. V období od 2. do 8. listopadu 2006 

uveřejnil deník během čtyř dní celkem osm textů na toto téma, z toho pět lze označit jako 

publicistické. Kromě zamyšlení komentátorů šlo o reportáže, rozhovor a anketu.  

 

V rámci jednoho vydání (2. 11.) bylo téma zpracováno nejen ve zpravodajské rubrice „Z 

domova“ (2. 11., „Co říkají lidovci na postup kolegy?“) a v rubrice  „Publicistika“ (2. 11., 

zpráva „Romský odsun 2006“ , reportáž „Řešení, nebo diskriminace?“ a rozhovor „Za dvacet 

let romský problém nebude, říká Čunek“), ale také na titulní straně celostátního deníku (2. 

11., „Populární lidovec Čunek vystěhoval další Romy“).  

 

Všechny výše zmíněné texty staví Jiřího Čunka nejrůznějšími metonymickými formulacemi 

více či méně do pozice autoritativního vládce města a iniciátora vysídlení romské menšiny ze 

Vsetína. Poslední zmiňovaný text klade téma stěhování Romů do souvislosti s jednoznačným 

vítězstvím J. Čunka v senátních volbách (viz. níže, 3. citát) podobně jako koncem října článek 

J. Blažkové „Vyvezl Romy z města, vyhrál volby“ spojil informaci o vystěhování menšiny 

s jednoznačnou obhajobou postu starosty. Texty spekulujícími o tom, zda bylo vystěhování 

Romů z centra Vsetína rasistickým aktem, racionálním řešením problému nebo diskriminací, 

celostátní deník na začátku listopadu 2006 možná mimoděk, možná vědomě povzbudil 

veřejnou diskusi o palčivém tématu, jakým je řešení problémů s nepřizpůsobivými obyvateli 

měst. To vše v čase, kdy se veřejně spekulovalo o kandidatuře J. Čunka  na předsedu KDU-

ČSL. V celostátním měřítku zmíněné texty pozici J. Čunka spíše oslabovaly.     

 

„Starosta Vsetína Jiří Čunek (KDU-ČSL)  přesídlil Romy z města do speciálních bytovek, 

kde vládne přísný režim. Ostatní nechal odvézt autobusem do domů na Jesenicku. Je to 
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diskriminace, nebo recept na řešení bolestivé romské otázky? Asi jak pro koho: Romové 

z bytovek jsou spokojení, ti, kteří skončili v Jeseníkách, už ne. …“ 

Navara, L., „Řešení nebo diskriminace?“, Publicistika, 2. 11. 2006  

 

„…Rodina Žigova byla jedna z těch, které Jiří Čunek nechal přestěhovat, aby vyřešil 

problém soužití mezi Romy a většinovou společností ve svém městě. …“ 

Navara, L., „Romský odsun“, Publicistika, 2. 11. 2006 

 

„Město vedené populárním a kontroverzním starostou Jiřím Čunkem přešlo opět do akce. 

K téměř stovce Romů, které už město Vsetín odstěhovalo do Jeseníků, přibyli minulý pátek 

další. O den později získal lidovec Čunek další funkci; obrovskou většinou byl zvolen 

senátorem. …Populární lidovecký starosta Vsetína svérázně řeší romský problém. Dvě rodiny 

jsou nedobrovolně na Prostějovsku.  

Šverdlík, M., „Populární lidovec Čunek vystěhoval další Romy“, titulní strana, 2. 11. 2006  

 

Ve výňatku níže je patrná mediální intertextualita, když Mf Dnes odkazuje na reportáž 

odvysílanou TV Nova.  

 

„Vsetínský starosta a lidovecký senátor tvrdě narazil u svých stranických kolegy s tím, jak 

vyřešil problém s obyvateli zdevastovaného domu. Starosta nejdřív nechal několik desítek 

Romů vystěhovat do Jeseníků a minulý pátek další na Prostějovsko.  

Muž, kterému tvrdý postup vůči Romům vynesl drtivé vítězství v komunálních i senátních 

volbách, si přinejmenším velmi zkomplikovat cestu do funkce předsedy strany. Donedávna byl 

považován za favorita. …Ve středeční reportáži televize Nova Čunek ještě přitvrdil: ´Já 

čistím jenom od vředů,´vysvětlil u trosek domu neplatičů. …Vsetínský starosta včera řekl, že 

poznámkou o vředu nemyslel Romy. ´Já tím vředem myslím problémy města. Ale to nejsou ti 

lidé ani ta komunita.“ 

Mates, J., Kopecký, J., „Byla to prasárna, slyšel v KDU Čunek“, rubrika: Z Domova, 3. 11. 

2006 

 

Také Valašský deník pokračoval v aktuálním referování o průběhu stěhování Romů 

započatém zhruba v polovině října. Převážně zpravodajské texty související s tématem lze 

dohledat v období od 2. zhruba do 24. listopadu 2006. Ve stejný den, ve kterém Mf Dnes 

uveřejnila výše citované, rozporuplné texty  (2. 11.),  informoval Valašský deník pouze 
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stručně o průběhu demolice zdevastovaného pavlačového domu v centru Vsetína, ze kterého 

byli Romové vystěhováni (2. 11., „Pavlačák už přišel o celé jedno křídlo“).  

 

Soudě podle dalších informací z regionálního deníku, se politik v té době těšil značné důvěře 

a podpoře obyvatel města Vsetína, neboť list několikrát informoval o průběhu dvou 

podpisových akcí za J. Čunka. První petici iniciovali zaměstnanci vsetínské nemocnice ležící 

v těsné blízkosti zdevastovaného pavlačového domů dříve obývaného Romy, druhou občanští 

aktivisté ze Vsetína, které popudila  údajná neobjektivnost celostátních médií při informování 

o řešení romské problematiky ve Vsetíně.  

 

„..K petici zdravotníky přiměly články v médiích, v nichž osobnosti politického i kulturního 

života podrobily Čunka ostré kritice za to, že přestěhoval Romy ze zdevastovaného 

pavlačového domu stojícího naproti poliklinice v centru města do nových kontejnerových 

buněk za město a mimo kraj. … Podpisová akce byla na poliklinice vyhlášena včera a svou 

podporu starostovi Čunkovi už vyjádřily desítky zaměstnanců i pacientů. Připojilo se i vedení 

nemocnice. …“ 

Buršíková, A., „Podpoří Čunka podpisy“, rubrika: Valašsko, 8. 11. 2006 

  

„Podpisy pod další petici na podporu starosty Jiřího Čunka začali v minulých dnech sbírat ve 

Vsetíně. Organizátoři petice tvrdí, že soukromá, ale dokonce i veřejnoprávní média 

prezentují romskou problematiku ve Vsetíně neobjektivně a vykreslují osobu starosty 

a senátora Jiřího Čunka jako rasistu.´Přitom právě on dokázal vyřešit několik let trvající 

neúnosnou situaci v centru Vsetína, aniž by přitom dlouhodobé neplatiče vyhodil na ulici, 

zatímco jeho odpůrci, kteří ho nyní kritizují, pokřikují většinou z tepla svých kanceláří a od 

svých pracovních stolů laciná hesla o xenofobii a rasismu,´ stojí v petici. … Podpisovou akcí 

chtějí apelovat na politiky, aby se konečně začali konstruktivně zabývat řešením romské 

problematiky. Zároveň žádají Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby se zabývala 

objektivitou uveřejněných zpráv. …“  

Redakce, „Startuje další podpisová akce“, rubrika: Valašsko, 10. 11. 2006  

 

Zprávu netvoří pouhý faktický popis samotné událost, ale způsob, jakým je událost 

interpretována (Schramm, W., The Natur of News, 2003). .V souladu s tímto tvrzením lze říci, 

že způsob, jakým byly zpravodajské texty napsány naznačuje spíše podporu pro J. Čunka ze 

strany Valašského deníku.  
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Označující výrazy a formulace  

 

V komentářích Mf Dnes získal J. Čunek řadu expresivních, metaforických označení 

(např. škůdce všech Romů, kontroverzní starosta, politik známý vystěhováním romských 

rodin ze Vsetína, masochistický kanibal aj.). Nechyběla ani metonymie vzbuzující dojem 

autoritativního iniciátora stěhování Romů (Starosta Vsetína Jiří Čunek přesídlil Romy z města 

do speciálních bytovek, kde vládne přísný režim.)  

 

Podíváme-li se na regionální list, zjistíme, že o nových událostech kolem stěhování Romů 

referoval spíše ve zpravodajské rovině, a tím měl také méně prostoru pro tvorbu kreativních 

slovních spojení. Všechny texty obsahovaly spíše formální výrazy označující politické 

funkce J. Čunka – starosta či první muž radnice, senátor, potenciální předseda KDU-ČSL. 

Někdy autor použil pouze jméno. 

 
J. Čunek - označující výrazy a formulace v listopadu 2006:  
 
Mf Dnes  Valašský deník  
starosta  starosta  
kontroverzní starosta první muž radnice 
(novopečený / nový) senátor (nově zvolený) senátor  
kandidát na šéfa všech lidovců (potenciální / možný) předseda KDU-ČSL 
populární lidovec I) (pouze jméno) 
škůdce všech Romů II.)  
 masochistický kanibal III.)   
(pouze jméno)  
politik známý vystěhováním romských rodin 
ze Vsetína 

 

 

1) Populární lidovec (v kontextu široké podpory veřejností v komunálních volbách) 

II)Škůdce Romů (použito v „řečnické otázce“, ve které se autor ptá, zda vystěhováním ze Vsetína Romům J.   
   Čunek ublížil nebo prospěl)  
III)Masochistický kanibal (použito v „řečnické otázce“ v rámci satiry na setkání J. Čunka s jeho politickým    
   protivníkem J. Paroubkem) 
 
Obraz politika 
 
K formování obrazu politika v denících v listopadu zásadním způsobem přispěla zejména 

serialita sledování vývoje vystěhování romské menšiny z centra Vsetína. Toto téma 

dávalo novinářům poměrně širokou možnost různě interpretace – od rázného politika 

efektivně řešícího problém až po autoritativního iniciátora odsunu Romů.  
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Publicistické komentáře Mf Dnes vyzněly vůči osobě J. Čunka spíše neutrálně až negativně. 

Téměř v každém z nich zazněly argumenty pro i proti němu. Poměrně často bylo pozitivní 

téma spojováno s negativním – např.  "tvrdý postup vůči Romům" postavený do kontrastu 

s "drtivým vítězstvím" v komunálních volbách (3. 11., „Byla to prasárna, slyšel v KDU 

Čunek“, Mf Dnes). Někdy se v textech objevovaly označující výrazy vzbuzující spíše 

negativní konotace (viz. tabulka výše).  

 

O tzv. řešení romské otázky bylo Valašským deníkem v listopadu uveřejněno celkem 

15 textů a  ve většině byl J. Čunek vnímán spíše pozitivně či neutrálně - rázný, aktivní, 

úspěšný, nekompromisní, oblíbený, vždy na straně poctivých občanů Vsetína apod. Text, 

který by snad mohl vzbudit stín pochybností o důvěryhodnosti J. Čunka, se ve Valašském 

deníku objevil pouze jednou a starostu v něm kritizovali přímo Romové (3. 11.,  „Romové: 

Chtěli nás obrat“, viz. výňatek níže).    

 

Citace politika se v obou sledovaných médiích objevovaly až překvapivě málo. V Mf Dnes 

vyšlo v listopadu celkem 15 textů týkajících se J. Čunka, ale jen v pěti byl citován (většinou 

ve spojitosti se sestavováním nové vlády a s romskou problematikou). Valašský deník 

uveřejnil celkem 27 textů a překvapivě pouze v devíti z nich se objevila citace starosty 

Vsetína a vrcholového politika.  
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Prosinec 2006  
Témata společná pro oba deníky: volba předsedy KDU, úplatek, Romové 
 
Podíváme-li se na témata, se kterými oba sledované deníky spojovaly Jiřího Čunka v prosinci, 

poprvé nalezneme zmínku o obvinění z korupce. Právě toto téma ovlivňovalo vývoj obrazu 

politika po zbytek sledovaného období (tj. až do dubna 2007). Ještě před uveřejněním první 

informace o podezření J. Čunka z korupce, otiskla Mf Dnes několik článků, které politika 

blíže představovaly veřejnosti – např. jeho dětství, současné zázemí, vzdělání, kariéru, 

politické cíle atd. V závěru prosince se při analýze textů setkáváme také s mediální 

intertextualitou a  prvky politainmentu.  
 

Skandální téma, podezření z korupce, jako první zmínila Mf Dnes v komentáři J. Kmenty 

s titulkem vzbuzujícím pochybnosti o politikovi, ještě před tím, než se do textu vůbec začteme 

- „Policie zkoumá: Vzal Čunek úplatek?“ (18. 12.). Autor J. Čunka označuje jako záhadného 

muže ze Vsetína, kterého pronásleduje minulost ze vsetínské radnice, což jen dále prohlubuje 

pochybnosti vůči politikovi. V kontextu dalších trestních oznámení podaných na politika, 

Kmenta zdůrazňuje čtyři roky staré údajné přijetí úplatku od realitní kanceláře, které před 

měsícem vyšetřovala policie. Toto skandální obvinění, které bylo uveřejněno jen několik dní 

po zvolení Jiřího Čunka předsedou KDU-ČSL (9. 12.), sebou v interpretaci J. Kmenty neslo 

také další záhadu, a to v nejistém zdroji, jenž podal obvinění. O podezření Čunka z korupce 

autor informuje v kontextu několika dalších obvinění. Zároveň vyzdvihuje jedinečnost 

informací získaných deníkem Mf Dnes: „Dle informací Mf Dnes se jeho aktivitami z 

komunální politiky zabývají nejméně 4 policejní útvary. …“ I když celkové vyznění zprávy je 

vůči J. Čunkovi spíše neutrální, neboť autor prohlašuje, že může jít o vážné informace, ale 

stejně tak i o výmysl člověka, který chtěl Čunka poškodit, přesto „prosincový“ pozitivní obraz 

politika v Mf Dnes poškozuje, neboť vzbuzuje pochybnosti a nedůvěru k politikovi.  
 

Od začátku prosince až do uveřejnění tohoto komentáře informovala Mf Dnes o J. Čunkovi až 

překvapivě pozitivně. Většina textů se týkala aktuálních událostí z vrcholové politiky a vyšla 

v období kolem volby předsedy KDU-ČSL (celkem 7 textů). Před volbou (tj. 9. 12. 2006) Mf 

Dnes zveřejnila dva texty, oba v publicistické části. Jedním z nich byl článek  J. Kopeckého, 

který Čunka v úvodu popisuje jednak jako rázného a nesmlouvavého politika jasně 

prezentujícího své představy o podobě nové vládní koalice a zároveň také jako téměř 

neznámého politika ze Vsetína:   
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"Zatím kromě toho, že stěhoval Romy, není toho o něm mnoho známo. …“ 

Kopecký J., „Co by Čunek v čele KDU-ČSL pro stranu znamenal“, Publicistika, 7. 12. 2006  
 

Tak skromné informace Mf Dnes v tu chvíli však neměla. Na stejné straně novin totiž vyšel 

reportážní článek nazvaný „Úspěšný provokatér“ , který čtenáře seznamoval se soukromím 

politika - dětství, současná rodina, zájmy, politický styl a kauzy.  

 

"..Jaký skutečně je J. Čunek? Z jakých poměrů pochází? A odkud pramení jeho nevídaný 

úspěch? ….Vysloužil si nálepku rasisty. Jeho bývalá sekretářka ho obvinila, že ji sexuálně 

obtěžoval. …Jeho otec zemřel při automobilové nehodě. Trochu mne zaráží, že je schopen o 

takových věcech hovořit celkem bezstarostně.  …Hlásáním receptu na problémy s Rómy 

provokuje i dál. Zeptáte-li se Čunkových přátel a kolegů na jeho vlastnosti, odpovídají všichni 

stejně: charismatický, nesmírně činorodý člověk, který umí být tvrdý k podřízeným i k sobě. 

Velmi výraznou stopu v něm zanechala spartánská výchova jeho otce. …“  

Mates, J., „Úspěšný provokatér“, rubrika: Publicistika, 7. 12. 2006  

 

Další portrét politika přibližující jeho osobu ve velmi pozitivním světle vyšel v Mf Dnes 

11. 12. , dva dny po jeho zvolení předsedou KDU-ČSL. Dovídáme se v něm o jeho vzdělání, 

dosavadní kariéře, úspěších i neúspěších.  

 

"Před pár měsíci J. Čunka znali jen lidé na Vsetínsku. Novopečený předseda KDU, ale také 

starosta Vsetína a od letoška i senátor má ve svém městě postavení poloboha. Pro mnoho lidí 

odjinud je naopak rasistou, která využívá populismus a osobní charizma k prosazování svých 

kontroverzních kroků. V sobotu se štíhlý muž s ostře řezanými rysy zařadil do první ligy české 

politiky. ..Zkrotil bouři nevole ve své straně. ...Triumfoval na sobotním sjezdu. Jasný 

triumf...Vsetínští si na něm cení, že se nikdy nebál prosazovat plány, na které si jinde 

netroufli." 

Málková, O., „Čunek – vítěz, ke kterému má každý své ale“, rubrika: Události a politika, 

11. 12. 2008  

 

Článek Čunka popisuje jako cílevědomého, talentovaného a charismatického politika, ve 

Vsetíně uznávaného téměř jako poloboha. Shrneme-li tyto atributy, mohli bychom J. Čunka 

označit jako typ úspěšný politik, ovšem jen na několik dní. Po uveřejnění zmiňovaného 
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komentáře J. Kmenty zůstane mediální obraz politika vytvářený Mf Dnes po celý zbytek 

analýzy poznamenaný adjektivem nedůvěryhodný.   

 

Dalším tématem v prosinci velmi často spojovaným s J. Čunkem bylo jednání o složení nové 

vlády (celkem 5 výstupů). Všechny texty deník zveřejnil ve zpravodajské části a politik v nich 

vystupoval aktivně, neboť v každé zprávě byl citován spolu s dalšími předsedy politických 

stran.  Jeho slova byla přitom obvykle zařazena na začátek či na konec zprávy, v několika 

případech byla jeho citace zvýrazněna ve výňatku vedle textu, což mohlo zdůrazňovat 

význam KDU-ČSL pro tehdejší vrcholovou politickou scénu.   

K tématu stěhování Romů z centra Vsetína se Mf Dnes v prosinci 2006 vrátila pouze 

jedenkrát, a to v komentáři nazvaném expresivně „Čunek čistí vřed…nebo podpaluje 

doutnák“ (12. 12.). Autor se zamýšlí nad poměrně nedávnými událostmi ve Vsetíně 

v kontextu řešení problematické romské menšiny v ulici Matiční v Ústí nad Labem. J. Čunek 

je v textu vnímán jako populista, ale v zásadě spíše kladně. Autor pro něho použil označení 

český Giuliani nebo Sarkozy.  

 

 „Pro většinu lidí je Čunek českým Giulianim či Sarkozym. Tedy člověk, který odhodil 

zástěrku pseudohumanismu a pojmenoval věci pravými jmény.  Není divu....Čunek vyšel vstříc 

většinovému mínění. Hlavně však šikovně. Čunkovo z krátkodobého hlediska šikovné řešení se 

z delší perspektivy může ukázat jako tragické.“  

Komárek, M., „Čunek čistí vřed…nebo podpaluje doutnák“, Publicistika, 12. 12. 2006 

 

Při analýze textů zveřejněným v Mf Dnes v prosinci 2006 nacházíme také mediální 

intertextualitu a prvky politainmentu, tedy politické téma podané zábavnou formou.  
 

Politika pochopila, že se ke svému voliči dostane nejúčinněji prostřednictvím médií – zejména prostřednictvím 

televizní obrazovky. Současně ale „pochopila“, že dnešní masově orientovaná, spotřebitelská veřejnost, více než 

kdykoli v minulosti, má mít zájem o zobrazení světa co možná nejméně náročnou, a naopak co možná nejvíce 

zábavnou formou. Tomu politici podřizují i sví mediální vystoupení. Aby dosáhli trvalého mediálního 

sebezobrazení, tedy trvalého zájmu médií o jejich přítomnost na obrazovce, dobrovolně formulují politická 

témata zábavnou – protože divácky nejpřitažlivější – formou. Jen tak jsou zváni nejen k politickým debatám, ale 

i porůzných talk show.  

Štern, I., Z-vůle médií, kapitola: Vztah médií a politiky, s. 58 
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V našem případě konkrétně jde o článek s titulkem „Čunka o jistotu v kramflecích připravila 

až medvědice" zábavnou formou informující o účasti politika v talk show Jana Krause na 

„Uvolněte se, prosím“, kterou odvysílala Česká televize.  

 

„Nový šéf lidovců zřejmě disponuje naprosto neodolatelným osobním kouzlem. Změřil své síly 

přímo na televizní obrazovce s medvědicí Mášou. Přežil, ale přišel o botu a má poškozený 

oblek. ..." 

Málková, O., „Čunka o jistotu v kramflecích připravila až medvědice", 11. 12. 2006  

 

Prvky politainmentu lze nalézt také v textu uveřejněném s titulkem „Jak Čunek rozbil auto 

tátovi a sám si prostřelil prst"(23. 12.). Kromě podrobného náhledu do soukromí politika 

v textu nacházíme mediální intertextualitu, neboť autor částečně čerpal z rozhovoru 

z týdeníku Reflex. 

 

Valašský deník se v prosinci 2006 stále zaměřil především na témata spojená s vystěhováním 

Romů ze Vsetína. Většina textů na toto téma byla uveřejněna zhruba do poloviny měsíce. 

Z deseti publikovaných textů, vyšlo devět ve zpravodajských rubrikách Valašsko nebo Náš 

kraj. Vyznění většiny textů vůči osobě J. Čunka bylo spíše neutrální až pozitivní. Podívejme 

se nyní blíže na kontext jednotlivých zpráv, který nám toto tvrzení blíže osvětlí.  

Hned první dvě zprávy navázaly na texty uveřejněné začátkem listopadu a informovaly 

o průběhu podpisové akce na podporu J. Čunka. První z nich oznamovala, že petici, kterou 

10. listopadu iniciovali pracovníci vsetínské polikliniky, podepsalo již 7000 stoupenců 

tehdejšího starosty Vsetína (5. 12., „Jiřího Čunka podpořilo bezmála sedm tisíc lidí“). O den 

později v rubrice Náš kraj vychází zpráva ČTK nazvaná „Čunka viní z útisku a vydírání“. 

I přesto, že titulek vyvolává spíše rozpaky a negativní asociace, zpráva končí odstavcem 

o podpoře Čunka ze strany obyvatel Vsetína a celkové vyznění této zprávy proto bylo 

posuzováno jako neutrální. Přesto, že se dle těchto informací jednalo o poměrně rozsáhlou 

aktivitu občanů, Mf Dnes o ní neinformovala.  
 

„Přišly i hlasy ze zahraničí, petici nyní pošlou do Prahy 

Vsetín - Téměř sedm tisíc lidí se podle nejnovějšího sčítání podepsalo pod petici na podporu 

vsetínského starosty a senátora Jiřího Čunka. Nebyli mezi nimi jen obyvatelé valašského 

regionu. Podpisy chodily elektronickou poštou z celé republiky. Organizátoři chtějí petiční 

archy poslat v nejbližších dnech do Prahy. Podpisovou akci odstartovali zdravotníci ze 
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vsetínské nemocnice, rozhodli se tak vyjádřit podporu a solidaritu starostovi za rozhodnutí 

vystěhovat nepřizpůsobivé obyvatele pavlačového domu a vyřešit tak dlouhotrvající problém 

pacientů a zaměstnanců polikliniky. … S další iniciativou pak přišli občané Vsetína, kteří ve 

své petici vyzvali politiky, aby se začali konstruktivně a efektivně zabývat řešením romské 

problematiky a zároveň žádali Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby prozkoumala 

objektivitu uveřejněných zpráv.“ 

Urubek, M., Plačková, L., „Jiřího Čunka podpořilo bezmála sedm tisíc lidí“, ¨Valašsko, 5. 12. 

2006  

 

„…Zatímco část veřejnosti kritizuje starostu za kontroverzní rozhodnutí, vsetínští občané a 

zdravotníci zorganizovali petici na jeho podporu. Na petiční archy se podepsalo téměř 7000 

lidí. Iniciátoři prostřednictvím peticí vyzvali politiky, aby se začali konstruktivně a efektivně 

zabývat řešením romské problematiky. Zároveň žádali Radu pro rozhlasové a televizní 

vysílání, aby se zabývala objektivitou uveřejněných zpráv. Petice nepodepsali jen obyvatelé 

Vsetínska, ale i lidé z dalších měst z celé republiky. Několik podpisů přišlo také ze zahraničí. 

ČTK, „Čunka viní z útisku a vydírání“, Náš kraj, 6. 12. 2006  

 

Kromě těchto dvou zpráv redakce Valašského deníku zařadila texty zasazující romskou 

problematiku do těchto rámců: rozmáhající lichvy mezi Romy (6. 12., „Lichva mezi Romy 

roste“), návštěvy několika senátorů v městské části Poschla a prohlídka „kontejnerového 

domu“ (8. 12., „Senátoři: Vsetínský lidská práva neporušuje“), exkurze studentů Slezské 

univerzity do „kontejnerového domu“ v městské části Poschla (9. 12., Poschlou navštíví 

studenti“), hodnocení vsetínské radnice senátory za vystěhování Romů ze Zlínského kraje (9. 

12., „Radnice lidská práva porušila!“), návštěva senátorů ve čtvrti Poschla (12. 12., 

„Senátoři obhlíželi Poschlu“), uveřejnění powerpointové prezentace vykreslující vypovídající 

o řešení problematiky nepřizpůsobivých občanů v letech 1998 až 2006 včetně investic 

z rozpočtu města na oficiálním webu vsetínské radnice (18. 12., „Řešení romské problematiky 

také na webu“).  

 

Můžeme říci, že tímto způsobem „rámování“3 života romské menšiny ve Vsetíně na jedné 

straně redakce upozorňovala na nešvary jejich životního stylu, na straně druhé propagovala 

aktivity radnice mající řešit vzniklé problémy s nepřizpůsobivými obyvateli. Národnostní 

                                                 
3 Rámování (framing)  - tj. zasazováním tématu do různých souvislostí  
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menšinu vykresloval Valašský deník v prosinci spíše negativně (lichva, poničený dům…) 

a nepřímo tak mohla ovlivňovat také vnímání osoby J. Čunka veřejností v pozitivním slova 

smyslu.  

Zajímavý rozpor je patrný u dvou zpráv z 8. a 9. prosince o návštěvě senátorského klubu ve 

Vsetíně. Zákonodárci se sem vydali proto, aby se sami přesvědčili, zda vsetínský radnice 

vedená J. Čunkem zacházením s Romy skutečně porušila lidská práva. Zatímco jeden titulek 

tvrdí, že nikoliv a ve zprávě se dovídáme, že toto konstatovali senátoři po prohlídce centra 

města i „kontejnerového domu“ na okraji Vsetína, druhý nadpis hlásá naprostý opak. Tato 

zpráva, uveřejněná další den, přináší opačný názor zákonodárců, tentokrát však na 

vystěhování Romů z pavlačového domu v centru Vsetína ven ze Zlínského kraje, na 

Jesenicko. Dne 12. 12. jakoby chtěl Valašský deník ukončit seriál zpráv o návštěvách 

senátorů ve Vsetíně a možná také nadobro zahnat stín pochybností o správnosti postupu 

vsetínské radnice, uveřejňuje text, ve kterém se vrací k událostem minulého týdne a již 

v úvodu hlásá, že s dodržováním lidských práv byli senátoři spokojeni.  

 

„Jeli i na Jesenicko 

VSETÍN - Členové senátního výboru pro lidská práva minulý týden navštívili Vsetín, aby se na 

místě přesvědčili, jak radnice přistupuje k řešení romské problematiky. Prohlédli si místo, kde 

stával pavlačový dům i lokalitu Poschlá. S dodržováním lidských práv byli spokojeni. 

Poté, co si prohlédli centrum města, domy a nízkoprahový klub Diakonie v lokalitě Poschla 

a seznámili se s problémem, všichni se shodli na tom, že město nikomu lidská práva neupírá. 

..“ 

redakce, ČTK, „Senátoři obhlíželi Poschlou“, Naše Valašsko, 12. 12. 2006 

  

Dalšími tématy souvisejícími nějak s osobou politika, kterým se Valašský deník v prosinci 

poměrně detailně věnoval, byly: volby předsedy KDU-ČSL a kandidatura J. Čunka 

(2 informačně bohaté texty), další aktivity komunální politiky – např. oprava chodníků nebo 

rekonstrukce náměstí Svobody (5 textů) a podezření z korupce (1 text).  

 

Zpráva o podezření J. Čunka z braní úplatků přišla jako „blesk z čistého nebe“. 

Ve Valašském deníku byla uveřejněna o den později než v Mf Dnes, ovšem s naprosto 

stejným titulkem (19. 12., „Vzal Čunek úplatek?“, Valašsko). Stejně jako čtenáři celostátního 

deníku také publikum regionálního titulu začínají pochybovat o důvěryhodnosti J. Čunka… 
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Závěrem ještě krátce zmiňme rozhovor pořízený redaktorem M. Urubkem, ve kterém politika 

v úvodu popisu jako maximálně vytíženého „senátora, šéfa lidovců a stále ještě starostu 

Vsetína“ téměř pronásledovaného médii. J. Čunek v rozhovoru hovoří také o tlaku médií na 

něj během prvních dní ve vrcholové politice.  

 

„Praha,Vsetín - Diskusní pořady na televizních kanálech, rozhovory v médiích i na 

internetových chatech. Samozřejmě ale také jednání o podobě nové vlády a potažmo 

o budoucnosti země. Do toho ještě konference na vysokých školách na téma Romové a otázka 

jejich soužití s majoritou. Senátor, šéf lidovců a stále ještě starosta Vsetína Jiří Čunek je 

v posledních týdnech doslova na roztrhání. Jak vnímá práci vrcholového politika a tlak médií, 

odpovídal během cesty z Prahy na dálnici D1. 

Jak vnímáte práci ve vysoké politice? Je to jiné než práce starosty? 

V podstatě se dramaticky nezměnilo pro mou práci nic.  

Co vám na nové práci vadí? 

Je vidět, že se věci řeší pomalu. V Praze je na všechno více času. Lidé totiž nejsou tak vidět. 

Rozhodně bych vysokou politiku nepřeceňoval ani nepodceňoval. Tady je to o miliardách, 

v regionech o desítkách či stovkách milionů. ..  

Jak vnímáte tlak médií? Jste teď vidět téměř denně na stránkách celostátních  

periodik i televizních stanic.. 

Snáším to... Někdy je to nepříjemné. Média totiž mnohdy pracují s fabulacemi. Je to pod 

úroveň o nějakých nepodložených hypotézách diskutovat.“ 

 Urubek, M. „Snáším to, komentuje tlak médií Čunek“,Valašsko,  12. 12. 2006  

 

Obraz politika  

 

Vzhledem ke zpracovávaným tématům, která byla převážně nekonfliktní nebo je novináři 

poměrně nekonfliktně zpracovali  – např. soukromí politika, jeho kandidatura na post 

předsedy KDU-ČSL a následné vítězství ve volbách aj. -  se během prosince 2006 na 

stránkách Mf Dnes i Valašského deníku shodně formoval spíše pozitivní nebo neutrální 

mediální obraz politika.  
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J. Čunek - označující výrazy a formulace v prosinci 2006:  
 
Mf Dnes  Valašský deník  
starosta  starosta  
senátor  senátor  
(současný) předseda (šéf, lídr) KDU-ČSL nejžhavější kandidát na post předsedy 
úspěšný provokatér  šéf lidovců 
kontroverzní kandidát   
lidovec z Moravy  
nastupující politik celostátního formátu  
razantní muž  
ryzí liberál  
novátor z radnice  
přirozený talent   
štíhlý muž s ostře řezanými rysy  
problém = Jiří Čunek  
záhadný muž ze Vsetína   
(ďábelský / kladný) hrdina   
český Giuliani či SarkozyI.  
praktikující katolík  
otec čtyř dětí   
státem uznaný pyrotechnik  
vášnivý potápěč  
sedmačtyřicetiletý Čunek   
vsetínský Jiří Čunek  
 

I.) v souvislosti s vystěhováním romské menšiny z centra Vsetína ; „Člověk, který odhodil zástěrku pseudohumanismu 

a pojmenoval věci pravými jmény.“ (12. 12., M. Komárek, „Čunek čistí vřed…nebo podpaluje doutnák.“)  
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Leden 2007 
Témata společná pro oba deníky: korupční aféra, sestavování nové vlády  
 
V prvním měsíci loňského roku se Mf Dnes i Valašský deník zaměřily zejména na téma 

týkající se podezření Jiřího Čunka z korupce. Konkrétně šlo o nařčení z přijetí úplatku 

od vsetínské realitní firmy H&B Real v době, kdy byl starostou Vsetína a ještě nezastával 

žádnou funkci ve vrcholové politice (r. 2002).  

Pokud bychom se podívali na počty příspěvků publikovaných k jednotlivým tématům, 

zjistíme, že za sledované období, tj. září 2006 – duben 2007, že v lednu 2007 Mf Dnes vůbec 

poprvé převýšila počtem vydaných textů k jednomu tématu Valašský deník. Korupční aféře 

J. Čunka se Mf Dnes v lednu 2007 věnovala celkem ve 25 textech (17 zpravodajských textů, 

8 publicistických), Valašský deník pouze v 10 příspěvcích (8 zpravodajských textů, 

3 publicistické).   

 

Pravidlo hovořící o tom, že se mediální organizace snaží rozvíjet zpravodajství o již běžících 

událostech, se potvrdilo také v korupční aféře Jiřího Čunka, neboť oba deníky sledovaly vývoj 

kauzy kontinuálně a opakovaně přinášely svým čtenářům aktuální faktické informace ve 

zpravodajských rubrikách i názory v publicistické části. Právě tato kauza poznamenala velmi 

silně a v negativním slova smyslu vývoj utváření mediálního obrazu politika.  

 

Téma nebylo nové. O podezření z korupce informovaly oba deníky již zhruba v polovině 

prosince 2006. V lednu se však objevily další důležité aspekty kauzy, vzhledem ke své 

kontroverzi se právě toto téma stalo nejčastěji zpracovávaným.  

 

Mf Dnes interpretovala vývoj kauzy nejčastěji v kontextu celospolečenského dopadu. 

Z kontextu příspěvků bylo možné poměrně často vyčíst znepokojení, varování  až negaci. 

Například ve zprávě s titulkem „Policie žádá Senát: Vydejte nám Čunka“ (17. 1.), která byla 

uveřejněná na titulní straně deníku, uvádí vedle informací týkajících se žádosti policie 

o zbavení imunity J. Čunka také to, že pokud Čunka policie obviní a on bude i nadále ve 

vládě, bude to patrně poprvé v novodobé historii České republiky, kdy post 

místopředsedy vlády bude vykonávat politik obviněný z korupce. V textu lze nalézt i jiné 

znepokojivé formulace (např. tři dny před důležitým hlasováním – špatná zpráva, 

místopředseda vlády, vysoce postavený politik – vážné podezření z korupce, situace je vážná).  
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„Tři dny před důležitým hlasováním o důvěře zastihla koaliční vládu Mirka Topolánka špatná 

zpráva. Její místopředseda, ministr pro místní rozvoj, senátor a šéf lidovců Jiří Čunek čelí 

vážnému podezření z korupce. Policie včera požádala Senát, aby kvůli tomu zbavil Čunka 

imunity. O tom, jak je situace vážná, svědčí fakt, že policie žádá parlament o zbavení 

imunity jen tehdy, pokud je rozhodnuta zákonodárce obvinit z trestného činu. Pokud Čunka 

policie obviní a on bude i nadále ve vládě, bude to patrně poprvé v novodobé historii České 

republiky, kdy post místopředsedy vlády bude vykonávat politik obviněný z korupce.“ 

J. Kmenta, Z. Janečková, „Policie žádá Senát: Vydejte nám Čunka“, titulní strana, 17. 1. 

2007  

 

Domnívám se, že konkrétně v tomto textu jsou patrné prvky, jakými se vyznačuje mediální 

skandál: náhlé odhalení, podezření z neetického chování společensky významné osoby, 

podezření z korupce.  

 

Dalším aspektem vývoje kauzy, na který novináři Mf Dnes poukazovali a domnívám se, že jej 

lze považovat za poměrně užitečné vodítko pro posouzení formování obrazu politika, bylo 

neustálé střídání verzí výpovědí J. Čunkem. Právě to evokovalo neschopného, 

lehkomyslného politika, který nedokáže hospodařit s vlastními financemi. V jednom 

z komentářů autor položil ostrý dotaz, zda je takový politik kompetentní vykonávat funkci 

místopředsedy vlády (30. 1., „Čunek ukázal papíry, ale pochybnosti nerozptýlil“).  

 

„Šéf lidovců a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek stále není schopen přesně a jasně doložit 

svou verzi o financování svého domu ve Vsetíně.“ 

(km,zuj),  „Stále hledám doklady, říká Čunek“, rubrika: Události a politika, 27. 1. 2007  

 

„Ministr a šéf lidovců Jiří Čunek odpověděl po dvou dnech na deset otázek MF DNES. 

Konkrétní nebyl. Hledá údaje.  Jsou to docela jednoduché otázky. Třeba: Proč jste si 13. 

února 2002 uložil na svůj účet „nekulatou“ částku 497 tisíc? Ale šéf lidovců a ministr pro 

místní rozvoj Jiří Čunek se nad odpověďmi potil téměř dva dny. ´Ministr otázky 

vyprecizovává. On nad nimi velmi přemýšlí,´ řekl včera Čunkův mediální poradce Tomáš 

Zdechovský. A z usilovného přemýšlení pak vyšla tato odpověď: ´A proč jsem si tehdy měl 

uložit kulatou částku?“ 

J. Kmenta, Z. Janečková,“Spořil jsem si od svých osmi let“, Události a politika, 27. 1. 2007  
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„ …Dejme tomu, že takhle se to stalo. Ale i tak: je člověk s takovýmito – třeba i biologicky 

danými – mezerami v paměti a s takovýmhle přístupem k finančním tokům kompetentní 

vykonávat funkci místopředsedy vlády?“ 

J. Chuchma, „Čunek ukázal papíry, ale pochybnosti nerozptýlil“, Názory, 30. 1. 2007  

 

Ve spojitosti s osobou Jiřího Čunka se v celostátním deníku v lednu objevily věty a slovní 

spojení snižující jeho důvěryhodnost (snaží se pouze z podezření vykroutit, stále není 

schopen přesně a jasně doložit původ peněz na financování domu ve Vsetíně, podivná 

transakce, opletačky s policií, bídná paměť předsedy lidovců aj.).   

 

Nový úhel pohledu na korupční aféru J. Čunka, který možná mohl doposud spíše negativní 

obraz politika zlepšit,  přinesl komentář K. Steigerwalda uveřejněný v Mf Dnes dne 24. 1., 

kde se objevily domněnky, že kauza mohla být zpolitizována. Autor poukázal na zvláštní 

shodu dat, kdy nově sestavená vládní koalice získala důvěru v parlamentu a  jen několik dní 

před tím policie vznesla obvinění na J. Čunka pro údajnou korupci, možná proto, domnívá se 

autor, že si to přál někdo z politiků. Komentář rovněž připomněl kauzy bývalého premiéra 

S. Grosse a Kubiceho zprávy.  

 
„Kdo jde do politiky, má se bát a má mít svou minulost dokonale prolezlou. Místopředseda 

vlády Čunek, politická kometa první třídy, má problém. Pochopitelně s penězi. Může se 

obhájit, ale může také ztroskotat. Zatím se brání tápavě, nejistě. … Potíž je, že Čunkova aféra 

přišla jako obvykle - totiž jako na zavolanou. Je-li policii divná shoda výběru a vkladu, měla 

by jí také být divná shoda obvinění a vzniku vlády. Případ je starý čtyři roky, policie se 

ausgerechnet strefí do týdne, kdy vláda s Čunkem dostane důvěru.…. i slepý musí vidět - 

nejen činy těch politiků jsou podivné a podezřelé, ale totéž platí pro činy orgánů v trestním 

řízení činných. Jako by, bůh nás netrestej, jednaly ty orgány podle přání nějakých politiků či 

odborníků na kampaně. Načasování afér, jejich nejasný průběh, aktuální politický význam, 

zakončení ničím, to jsou podezřelé indicie, s nimiž orgány proti občanům obvykle operují. 

Cynik by řekl: když je politická vůle, politik na své podezřelé indicie padne, když vůle není, 

přežije to. … 

K. Steigerwald, „Nespořte do slamníku“, Názory, 24. 1. 2007  

 

„…Novináři i politici k sobě patří, jsou ze sebe navzájem živi, potřebují se. Jako každý vztah 

má i tento vrcholy a úpadky. …Politik, kterému by nelezli do soukromí, by byl šťasten, ale 
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politik, kterého by si média nevšimla, by byl nešťastný - nebyl by ničím a brzy ani tím 

politikem. Čím by byl raketový Čunek, kdyby nezaujal média stěhováním lidu? Vzpomene si 

na to, až jej nahrají, an se cachtá ve vaně, a on bude chtít tu kameru rozkopnout? Řekne si, 

nezuř, jsi pouhá truchlivá figura z mediální doby? 

„K. Steigerwald, „Figury mediální doby“, Názory, Mf Dnes, 5. 1. 2007  

 

Vlašský deník „postavil“ J. Čunka v lednu nepřímo do pozice oběti. Štvanice. Právě toto 

slovo vyvolávající asociace štvance, oběti, politováníhodného..použil v titulku první zprávy 

týkající se korupční aféry. Plné znění titulku bylo: Štvanice kolem půl milionu: kdo komu 

platil? (23. 1.).  

Stejně jako Mf Dnes také Valašský deník přinesl dosud známá fakta týkající se podezření 

politika z korupce, ovšem informace „zahalil“ spíše než do roucha znepokojení a naléhavosti 

do kontextu postupně odhalovaného tajemství kolem aktivit politika.  

V úvodu textu autor stručně informuje o žádosti policie adresované do Senátu (viz. výše Mf 

Dnes). Avšak „jedním dechem“ zasazuje dění do valašského regionu a poukazuje na touhu 

obyvatel Vsetína dovědět se, o jakém úplatku se spekuluje a co je na korupční kauze vůbec 

pravdy. Text postupně odhaluje aspekty vývoje korupční kauzy a v závěru poukazuje na to, že 

J. Čunek uveřejnil své majetkové poměry. Při této příležitosti Valašský deník klade důraz na 

důležitost politika vyjmenováním jeho nejvyšších politických funkcí. Vedle toho staví politika 

do role člověka, který nemusí nic neskrývat, užitím věty: J. Čunek zveřejnil své majetkové 

poměry. Tato interpretace, která je svým vyzněním vůči osobě J. Čunka dosti odlišná než 

v případě Mf Dnes, možná může ve čtenáři vzbudit  dojem: Čunek je formát, nemá, co 

skrývat, můžeme mu věřit… Dynamiku, s jakou se údajná úplatkářská aféra J. Čunka 

vyvíjela, Valašský deník opakovaně zachytil užitím formulace: na obrátkách nabírá (23. 1., 

„Štvanice kolem půl milionu: kdo komu platil?“,  25. 1., „Senátoři jednali o Jiřím Čunkovi“).  

 

„Kauza půlmilionového úplatku, který si měl údajně v roce 2002 vzít vsetínský starosta Jiří 

Čunek, minulý týden nabrala opět na obrátkách. Před hlasováním o důvěře vládě byla jedním 

z nejdiskutovanějších témat. Také lidé ve Vsetíně se ptali, co je na tom pravdy. A o jakém 

úplatku se vlastně spekuluje? Podle strohých údajů mělo jít o případ z února roku 2002 

a média přetřásala i jméno vsetínské realitní společnosti HB Real, která měla úplatek dát. Její 

šéfové se proti tomu ostře ohradili. … Vicepremiér, ministr pro místní rozvoj, senátor Jiří 

Čunek zveřejnil majetkové poměry. Žije ve vlastním domě (Vsetín Luh), je spoluvlastníkem 

domku ve Zlíně po rodičích (1,5 milionu), má garáž ve Zlíně a u domu ve Vsetíně, třetinu 
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rekreační chaty v Jeseníkách, zahradu ve Zlíně a Vsetíně a vsetínský družstevní byt 3+1, ve 

kterém dříve bydlel. Auto: Toyota Corolla (rok výroby 1995). Splácí hypotéku 1,6 milionu 

korun. Jeho žena je zubní lékařka, má soukromou praxi ve Vsetíně. 

M. Urubek, L. Plavcová, „Štvanice kolem půl milionu: kdo komu platil?“, Naše Valašsko, 

23. 1. 2007  

 

Dnes se předpokládá, že na obsahu a stavu veřejného mínění se podílejí také média (Jirák, 

Köpplová, 2003). Lze říci, že v obou analyzovaných denících bylo toto patrné. 

Zdokumentovat postoj obyvatel Vsetína k dlouholetému starostovi a nyní přednímu politikovi 

se regionální deník v lednu několikrát pokusil zdokumentovat anketou. Tímto zároveň mohl 

přispět k formování názoru zatím „nerozhodnutých“ občanů a jak vyplývá z vyznění textů 

spíše v pozitivním smyslu.   

  

„…Ve Vsetíně podle ankety Valašského deníku stále většina dotázaných obyvatel a regionu 

věří Jiřímu Čunkovi, že úplatek nevzal. Lidé jsou také přesvědčeni, že by neměl odstupovat 

kvůli podezření, ale případně až ve chvíli, kdy se mu vina prokáže. …“ 

M. Urubek, L. Plačková, „Jiří Čunek předložil své důkazy“, Valašsko, 29. 1. 2007 

 

Začátkem měsíce tedy většinová podpora veřejnosti, ovšem podle zprávy publikované dne 

25. 1. se názor obyvatel města na J. Čunka během jednoho týdne dosti změnil a Čunek začal 

ztrácet jejich důvěru.  

 

„Vzal Jiří Čunek ten půlmilionový úplatek, nebo nevzal? Věříte mu ještě? To jsou v posledním 

týdnu snad nejdiskutovanější otázky mezi obyvateli Vsetína. Ještě před týdnem byla při anketě 

Valašského deníku v ulicích Vsetína nálada téměř jednoznačná, všichni dotázaní věřili 

v  Čunkovu nevinu. Uplynulé dny ale veřejným míněním pořádně zamíchaly. …“ 

M. Urubek, L. Plačková, „Urbanová: druhé trestní oznámení na Čunka“, Valašsko, 25. 1. 

2007  

 

Sledovaný celostátní deník v lednu 2007 otiskl výsledky výzkumu důvěry veřejnosti 

jednotlivým politikům. Tehdy (5. 1.) ještě požíval J. Čunek značné důvěry, neboť 

v celostátním průzkumu provedeném agenturou CVVM obsadil se 44 % třetí příčku (výsledky 

tohoto výzkumu uveřejnil i Valašský deník). Také v polovině ledna (18. 1.) se J. Čunek ve 

výzkumu na stejné téma zpracovaném agenturou STEM umístil na předním, třetím místě.   
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Témata – leden 2007  
 
Mf Dnes  Vlašský deník  
Korupce (25 textů) Korupce (10 textů) 
Sestavování vlády (12 textů) Sestavování vlády (2 texty) 
Jiné – např. výzkum veřejného mínění, 
pomoc státu vlekařům atd. (6 textů) 

Komunální politika (11 textů)  

 
 
Obraz politika 
 
Přestože podle výzkumů důvěry veřejnosti v politiky pořízených na začátku a v polovině 

měsíce ledna se J. Čunek umístil na třetím místě, byl mediální obraz Jiřího Čunka 

prezentovaný v celostátním deníku Mf Dnes spíše negativní. Dle četnosti mediálních výstupů  

lze hledat souvislost s vývojem skandální, korupční kauzy. Podle redaktorů Mf Dnes Čunek 

jen neobratně a dlouho hledal vysvětlení a důkazy, které by rázně a jasně vysvětlily původ 

peněz, které mohly být úplatkem.  

 

J. Čunek - označující výrazy a formulace v lednu 2007:   
 
Mf Dnes  Valašský deník  
šéf lidovců / lidovecký šéf / lídr KDU-ČSL starosta / šéf radnice 
tehdejší starosta Vsetína / populární 
vsetínský starosta 

předseda / šéf / lídr KDU-ČSL 

politik obviněný z korupce ministr 
(novopečený) místopředseda vlády / 
vicepremiér  

senátor 

senátor fanoušek vsetínského hokeje  
ministr pro místní rozvoj silná osobnost, která dnes hýbe politikou 

celého státu 
politická kometa první třídy jen jméno 
podezřelý  
lidovecký ultrapragmatik  
valašský rodák  
politik  
jen jméno  
 
 
Podíváme-li se na výrazy, kterými politika redaktoři Mf Dnes označovali, mohli bychom říci, 

že tyto výrazy a slovní spojení již nebyla tak květnatá jako v prosinci 2006, nicméně 

nalezneme zde např. poněkud jízlivá slovní spojení -  lidovecký ultrapragmatik, populární 

vsetínský starosta (rozuměj: populární obviněním z korupce), novopečený místopředseda 

vlády (evokuje nedopečený) apod.  
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Zatímco Mf Dnes formovala spíše negativní mediální obraz politika, Valašský deník se 

většinou stavěl na stranu J. Čunka (viz. výše). Pokud jde o označení užívaná pro J. Čunka, 

omezoval se regionální deník většinou na oficiální názvy politických funkcí. V případě postů 

„starosta“ a „předseda“ deník, stejně jako Mf Dnes, poměrně často užíval anglicismy „šéf“ či 

„lídr“. 

 
Únor 2007 
Témata společná pro oba deníky: korupční aféra, vystěhování Romů ze Vsetína  
 
Úplatkářská aféra J. Čunka byla také v únoru příznačným tématem obou deníků. Stejně 

jako v předešlém měsíci uveřejnila více textů na toto téma Mf Dnes (20 textů, z toho 

13 zpravodajských a 7 publicistických). Valašský deník se zabýval korupční kauzou 

v 8 zpravodajských textech, publicistika zde byla zastoupená pouze dvakrát.   

 

Během tohoto měsíce se v médiích postupně objevila řada nových aspektů týkajících se 

korupční kauzy (např. Čunek přichází s několika novými verzemi vysvětlení původu peněz; 

obžaloba majitele vsetínské firmy, který měl Čunka uplatit; podezření z politizování kauzy; 

tajemné spiknutí proti předsedovi KDU-ČSL; další trestní oznámení na J. Čunka od bývalé 

sekretářky Urbanové apod.). Kauza se kvůli tomu začala stávat nepřehlednou a co je důležité, 

popularita J. Čunka u veřejnosti prudce klesla.  

 

Na stránkách Mf Dnes se setkáváme se stálým oslabováním důvěryhodnosti politika. 

Deník znovu poukazoval na neblahá prvenství J. Čunka. Zatímco v lednu byl podle Mf Dnes 

patrně prvním místopředsedou vlády obviněným z korupce v novodobé historii České 

republiky, v únoru označil deník J. Čunka jako prvního ministra ve funkci, jenž si bude 

muset z ministerstva občas odskočit do Dlážděné ulice v Praze na výslech. Mf Dnes 

zároveň dvakrát poukázala na to, že ve vládě, která si říká "protikorupční",  je ministr 

podezřelý z korupce.  

 

K oslabování důvěryhodnosti Čunka několikrát přispělo také vyjádření komentátorů 

Mf Dnes pochybností o jeho schopnostech a kompetentnosti.  
 

„…Místopředseda vlády by měl jít do zálohy. Ne proto, že je vinen (to nemusí být pravda), ani 

proto, že jej policie obvinila (to může být jen finta chobotnice), nýbrž proto, že není jako 

politik schopen veřejně a suverénně těmto policejním útokům čelit – jasnými odpověďmi, 
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srozumitelnými rodinnými financemi. Když takto zpackaně hraje o sebe, s jakou jistotou, 

převahou a dovedností bude hrát o věci a peníze veřejné? …“ 

K. Steigerwald, „Čunka vydali orgánům. A ty jsou prý chobotnice“, Názory, 8. 2. 2007  

 

„Čunek včera přišel před senátory, kteří rozhodovali o jeho imunitě, s novou verzí, odkud měl 

peníze. … Nejprve si nemohl vzpomenout, kde vzal půlmilion na svém účtu. Pak tvrdil, že měl 

doma celoživotní úspory, které dal do banky. Později zase řekl, že měl milion ve zkrachovalé 

Universal bance a dostal zpět peníze z fondu pojištění vkladů. …“ 

J. Kopecký, „Čunkův osud je v rukou policie“, titulní strana, 8. 2. 2007 

 

Čunkovu několikaměsíční kariéru ve vrcholové politice emotivně přiblížil redaktor Mf Dnes 

J. Kubík v textu s „hořko-kyselým“ titulkem „Vsetínská hvězda Prahou sklíčená“. V jeho 

příspěvku působí J. Čunek dojmem nadějného komunálního politika ovšem neúspěšného ve 

vrcholové politice.  

 

„Trvalo to celkem pět měsíců. Zazářil, oslnil, zvítězil, namočil se - a zhasnul. Jiří Čunek, 

vsetínská „supernova“, má důvod k depresi. Ve chvíli, kdy včera kvůli svému angažmá ve 

vládě rezignoval na funkci vsetínského starosty, se dozvěděl, že dvě třetiny veřejnosti chtějí, 

aby kvůli policejnímu obvinění z korupce rezignoval na post ve vládě. O jedno křeslo přišel 

a čert ví, jestli druhé uhájí. Čunek se mění před očima: už to není ten nadějný, veselý politik, 

který měl lidovce vytáhnout nahoru. Sám padá. … Mlčenlivý Čunek si včera ve Vsetíně 

posteskl, že v Praze mu chybí otevřenost. Je otázka, jak dlouho ještě bude v Praze trpět.“ 

J. Kubík, „Vsetínská hvězda Prahou sklíčená“, Události a politika, 24. 2. 2007  

 

Zatímco Mf Dnes v únoru dále rozvíjela spíše negativní obraz politika, Valašský deník, 

zejména redaktor M. Urubek, pokračoval ve vyjadřování podpory. „Čunek si hraje s médii.“ 

„Čunek versus Urbanová: Žalobu chystá už i radnice.“Nechoď Jirko s pány na led.“ To jsou 

některé z titulků textů, které nepřímo vyjadřovaly podporu J. Čunkovi. Podle zpráv 

publikovaných Valašským deníkem měl J. Čunek ve Vsetíně stále své příznivce.  

 

„To byl zase týden... Pan vicepremiér Jiří Čunek si opět užíval svůj triumf nad médii. 

Nechal na sebe nakydat kopu hnoje kvůli domnělému úplatku, a pak v televizním pořadu pana 

Moravce s úsměvem na rtech ukázal svůj důkaz i s vysvětlením, jak k půlmilionu přišel. Jeho 

majstrštyk mu opět vyšel na jedničku. Vycizeloval jej za tu dobu, co v politice je, téměř 
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k dokonalosti. Do hry se vrací jako vždy ještě silnější a navíc mu odkryli karty ti, kteří to s ním 

nemysleli upřímně... 

M. Uruek, „Čunek si hraje s médii“, Názory a komentáře, 6. 2. 2007  

 

„Kdo chce psa bíti, hůl si vždycky najde. Staré české přísloví opět zafungovalo, tentokrát na 

vícepremiérovi Jiřím Čunkovi. Tento poněkud kontroverzní politik z Valašska se nestačil po 

příchodu ze Vsetína pořádně v té „naší“ zlaté stověžaté rozkoukat a už aby si pomalu zase 

balil kufry. Tam nahoře opravdu fouká, říkají někteří regionální novináři o vysoké politice, 

a mají pravdu. Za celých osm let neměl starosta Vsetína s policejními orgány větších 

problémů. Když tedy opomineme jeho stále se opakující problémy s drobnými ťukanci 

služebního vozu, které se přičítají Čunkově nevýslovné radosti z rychlé jízdy. Chtělo by se 

parafrázovat přísloví: Nechoď Jirko s pány na led, mnohý příklad známe, že pán spadne 

a Jirka si přitom nohu zláme...“ 

M. Urubek, „Nechoď Jirko s pány na led“, Názory a komentáře, 13. 2. 2007 

 

„Trestní oznámení na bývalou sekretářku vsetínského starosty Marcelu Urbanovou chystá už 

i vsetínská radnice. Její vedení tvrdí, že už jim došla trpělivost. Tvrzení Marcely Urbanové 

jsou podle nich lživá. …“ 

M. Urubek, „Čunek versus Urbanová: Žalobu chystá už i radnice“, titulní strana, 6. 2. 2007  

 

Jak Valašský deník, tak Mf Dnes se kolem 20. 2. vrátily k tématu vystěhování Romů z centra 

Vsetína. Oba deníky věcně vylíčily menší rozmíšku ve vládě mezi ministryní D. Stehlíkovou 

a J. Čunkem ohledně technického stavu domů na Jesenicku, do kterých byli vystěhováni 

Romové ze Vsetína. K tématu obvinění J. Čunka bývalou sekretářkou ze sexuálního 

obtěžování se vrátila začátkem měsíce pouze Mf Dnes ve dvou komentářích.  

Vývoj obrazu politika v obou denících mohlo ovlivňovat také uveřejnění výsledků výzkumů 

veřejného mínění ve dnech 21. 2. a 24. 2. V obou výzkumech si Čunek oproti dřívějším 

výsledkům pohoršil. V průzkumu zkoumajícím důvěru veřejnosti politikům klesnul ze třetí až 

na sedmou příčku (výzkum agentury STEM), ve druhém případě se ukázalo, že dvě třetiny 

občanů míní, že by Čunek měl odstoupit z vládních funkcí (Factum Invenio).  
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Témata - únor 2007  
 
Mf Dnes  Vlašský deník  
Korupce + odchod Čunka z vlády  
( 20 + 3 texty) 

Korupce (10 textů) 

Romové (2 texty)  Romové (1 text)  
Sexuální aféra (2 texty)  Komunální politika (11textů) 
Jiné – např. výzkum veřejného mínění, nový 
starosta Vsetína atd. ( 5 textů) 

 

 
Obraz politika 
 
V celostátním deníku Mf Dnes, který ve spojení s Čunkem kontinuálně sledoval zejména 

vývoj korupční kauzy, byl mediální obraz J. Čunek i nadále spíše negativní nebo neutrální. 

Několikrát byl Čunek zmíněn jako nedůvěryhodný, nekompetentní politik, vysoce postavený 

klient právníků. Podíváme-li se na výrazy, kterými označovali politika redaktoři Mf Dnes, 

nalezneme jak oficiální názvy politických funkcí, tak také metaforické označení - vsetínská 

hvězda, a opět anglikanismy -  lídr, šéf.  

  

Zatímco Mf Dnes stále vytvářela negativní nebo neutrální mediální obraz politika, Valašský 

deník pokračoval spíše v jeho podpoře. Pokud jde o označení užívaná pro J. Čunka, používal 

regionální deník stále zejména oficiální názvy politických funkcí. V jenom případě použil 

autor textu mírně negativní slovní spojení „kontroverzní politik“, nicméně celkové vyznění 

textu bylo spíše neutrální (13. 2. „Nechoď Jirko s pány na led“).  

 

J. Čunek - označující výrazy a formulace v únoru 2007:   
 
Mf Dnes  Valašský deník  
ministr pro místní rozvoj, který tento týden 
končí roli starosty Vsetína 

(dosluhující / bývalý) starosta 

předseda / šéf / lídr lidovců vicepremiér / místopředseda vlády  
starosta Vsetína ministr  
nadějný šéf KDU-ČSL senátor 
první místopředseda vlády obviněný z 
korupce 

předseda lidovců 

vicepremiér  / místopředseda vlády  ministr pro místní rozvoj 
člověk, kterého policie stíhá kvůli korupci kontroverzní politik 
vysoce postavený klient právníků  jen jméno 
čelní funkcionář   
vsetínská hvězda (Prahou sklíčená…)  
mlčenlivý Čunek   
lidovec  
jen jméno  
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Březen 2007 
Témata společná pro oba deníky: korupční kauza,  vystěhování Romů ze Vsetína 
 
Také v posledních dvou měsících sledovaných v této analýze novináři postupně rozkrývali 

okolnosti vzniku korupční kauzy. Také zde je patrná mediální intertextualita, neboť Mf 

Dnes se odkazovala na ostatní média – viz. prohlášení M. Bursíka v rozhlasové stanici 

Frekvence 1 (21. 3., Mf Dnes), výstupy J. Čunka v České televizi (16. 3.) v Lidových 

novinách údajné odhalení kauzy týkající se prodeje vsetínského hokejového klubu (17. 3.), 

vyjádření J. Čunka v deníku Blesk na adresu Romů: opálení, co dělají binec na náměstí 

a zapalují ohně (31. 3.).  

 

Ostatní média vstoupila do zpráv podávaných deníkem Mf Dnes několikrát také nepřímo přes 

výrok J. Čunka. Přílišný tlak médií na jeho osobu označil jako důvod odkládání své výpovědi 

před policií (15. 3. „Čunek ztrácí body i u lidovců“). V návaznosti na to, se redaktor Mf Dnes 

J. Kubík zamyslel nad tím, co to vlastně je mediální tlak (27. 3., „Měřič tlaku, nebo hroší 

kůže?“).  

 

„…Čunek mluví o ´nesnesitelném mediálním tlaku´, i když každý mu odolává po svém. Co to 

ale je, ten mediální tlak? Jak vzniká? Nic složitého v tom není. …Pravidlo číslo jedna: vzniká-

li někde pochybnost (nesrovnalost v penězích, podivuhodné smlouvy, policejní vyšetřování), 

novinář důsledně žádá politika o odpověď. Pravidlo číslo dvě: přijde-li odpověď, je nutné ji 

konfrontovat s dalšími zjištěními (informace od dalších osob). Pravidlo číslo tři: nepřijde-li 

odpověď, nedat politikovi pokoj, dokud neodpoví. Pravidlo číslo čtyři: mění-li politik 

odpovědi, zkoumat, proč to dělá... Tak tedy vzniká pověstný mediální tlak. 

J. Kubík, „Mřič tlaku, nebo hroší kůže?“, 27. 3. 2007  

  

Vývoj korupční kauzy Mf Dnes sledovala dlouhodobě v nejrůznějších souvislostech - 

názor V. Klause, V. Havla, nové záhadné okolnosti kolem minulosti J. Čunka, diskuze o jeho 

rezignaci uvnitř politických stran i vládní koalice, pokus o diskreditaci bývalé sekretářky M. 

Urbanové atd. Novináři Mf Dnes se několikrát „ohlédli do minulosti“ a zmínili podobné aféry 

- kauzu bývalého předsedy vlády S. Grosse a tzv. Kubiceho zprávu (6. 3., „Baviči Gross 

a Čunek“). V souvislostí s tím, v textech pro označení jednotlivých kauz politiků použili 

i zajímavé novotvary - Čunekgate (Grossgate, Langergate), které evokovaly aféru 

amerického prezidenta R. Nixona známou jako Watergate. Shrňme si nyní v tabulce deníkem 
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nejčastěji zmiňované podobnosti skandální aféry spojené s někdejším premiérem S. Grossem 

a neméně závažné kauzy J. Čunka.  

 

Podobnosti kauz vicepremiéra J. Čunka a bývalého premiéra S. Grosse  
 
podezření z neetického chování – podivné financování nákupu bytu (Gross), korupce 
(Čunek) 
 
vrcholový politik  
 
jeho neschopnost jasně vysvětlit původ peněz pro financování nákupu nemovitosti  
 
stejný právník 
 
 
Interpretace Mf Dnes událostí kolem korupční kauzy J. Čunka během března postupně 

gradovaly až k prohlášení, že situace ministra pro místní rozvoj Čunka je neudržitelná (15. 3., 

„Čunek ztrácí body i u lidovců“) a později k tvrzení, že odchod Jiřího Čunka z vlády se zdá 

již skoro jistý (15. 3., „Proč Topolánek chce, aby šéf KDU odešel sám“).  

 

Zajímavým aspektem kontinuálního a dlouhodobého referování o vývoji kauzy bylo 

v Mf Dnes nevídaný počet reakcí od čtenářů, na které redakce v polovině měsíce na svých 

stránkách reagovala. V komentáři uveřejněném 15. 3. s poněkud emotivním titulkem 

„Co nám to děláš Čunku?“ autor reagoval na dopis, ve kterém čtenář vyjádřil názor, že 

Mf Dnes podnikají štvanici na J. Čunka. Autor komentáře deník hájil a Čunka naopak popsal 

jako člověka, který přesto, že má neobvyklé názory a je otevřený rozhovorům, je neschopný 

jasně vyvrátit podezření z korupce.  

 

„..Zastávat se předsedy lidovců je čím dál tím těžší. Ve štvanici na Jiřího Čunka se MF DNES 

překonává nevídaným způsobem. Už jsme si zvykli, že mezi články v událostech a komentářích 

těžko rozlišovat. Taková zaujatost zní přímo totalitně. Napsal pan Václav Dosoudil z Kvasic. 

.. Počet dopisů, které se zastávají lidoveckého předsedy, je i na poměry našeho listu nevídaný. 

I já bych se ho rád zastal. Jeho start do nejvyšší politiky, neotřelé názory a otevřenost z něj 

činí pro politického komentátora výjimečný zjev. ….Pokud je pan Čunek kritizován za to, že 

mluví zmateně a protiřečí si, nejde o žádnou štvanici, natožpak popravu. Na vrcholu prostě 

vždy fouká. …“ 

M. Komárek, „Co nám to děláš, Čunku?“, 15. 3. 2007  
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Kromě událostí spojených s korupční aférou Mf Dnes v březnu 2007 zareagovala na několik 

aktuálních, kontroverzních výroků J. Čunka. Ve zprávě nazvané „Čunek urazil Romy“ 

interpretovala dne 31. 3. slova J. Čunka z vydání deníku Blesk z předchozího dne. V odpovědi 

na dotaz čtenáře uvedl, že k tomu, aby dostal podporu od státu podobně jako dostávají 

Romové, by se musel opálit, začít dělat s rodinou binec, na náměstí dělat ohně. Mf Dnes 

doprovodila tento výrok několika komentáři od známých politiků – např. Kateřina Jacques ze 

Strany zelených, zástupkyně ombudsmana Jitka Seidlová, ministryně Džamila Stehlíková aj. 

Všichni tento výrok odsoudili nebo alespoň označili za nešťastný. Deník informoval zároveň  

o protestech šestnácti romských sdružení stran tohoto urážlivého vyjádření J. Čunka na 

adresu Romů. Obraz politika na stránkách Mf Dnes se v kontextu výše zmiňovaných události  

a konkrétních mediálních výstupů i v březnu 2007 profiloval negativně.  

 

Shrnutí kontroverzních výroků J. Čunka  
 
v deníku Blesk na adresu Romů - "opálení" 
 
dříve ke stěhování Romů ze Vsetína - "čistím vřed"  
 
protichůdné argumenty při podezření z korupce 
 
 
Zdroj: komentář ze dne 31. 3., autor M. Komárek  
 

Pokud bychom se podívali do březnové Mf Dnes na zprávy o vývoji důvěry veřejnosti 

J. Čunkovi, zjistíme, že důvěryhodnost politika v očích veřejnosti pod tlakem aktuálních 

událostí spojených s jeho osobou, potažmo s jejich mediální interpretací, od prosince 2006 

do března 2007 prudce slábla (viz. níže.) 

 

Kolik lidí důvěřovalo J. Čunkovi podle průzkumů CVVM  

- vývoj prosinec 2006 – březen 2007 

 
prosinec 2006 

44 % 
únor 2007 

25 % 
březen 2007 

16 % 
 

Zdroj: Mf Dnes, 29. 3. 2007 
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Přibližme si nyní témata, na která se v březnu 2007 zaměřil Valašský deník. Stejně jako pro 

celostátní Mf Dnes byl i pro tento regionální deník z hlediska četnosti referování prioritní 

zejména vývoj korupční kauzy bývalého starosty Vsetína (10 textů) a také aktuality týkající se 

činnosti vlády (10 textů). Oproti Mf Dnes však Valašský deník ve třech textech z deseti 

referoval o nových, pozitivních zvratech v korupční kauze J. Čunka. Fakta ve zprávách 

hovořila více méně na jeho obhajobu.  

 
„Zvrat v kauze Jiřího Čunka? 

Peníze vybrány později, než je měl přijmout 

Manželka majitele realitní společnosti H&B Real, jejíž zástupci podle policie upláceli 

někdejšího vsetínského starostu a současného vicepremiéra Jiřího Čunka, vybrali údajný 

úplatek z banky později, než ho Čunek podle korunní svědkyně Marcely Urbanové přijal. 

Doklad o tom z Komerční banky, který Čunkova obhajoba řadí mezi rozhodující důkazy, už 

byl založen do Čunkova spisu. …“ 

ČTK, „Údajný úplatek: čas nesedí“, Valašsko, 31. 3. 2007  

 

Obraz politika  

 

V celostátním deníku Mf Dnes stále přetrvává spíše negativní obraz J. Čunka a lze se 

domnívat, že na jeho formování se v tomto měsíci podílela také vyjádření některých politiků 

a uznávaných osobností (viz. přehled níže).  

 

Komentáře osobností na adresu J. Čunka – březen 2007  
 
M. Bursík, předseda Strany zelených 
 
Čunek by měl odejít z vlády. (Mf Dnes, 21. 3.)  
M. Topolánek, předseda vlády 
 
Čunek by měl sám odejít. (Mf Dnes, 15. 3.)  
V. Klaus, prezident České republiky 
 
Případ destabilizuje českou politiku. Buď je to tvrzení policie oprávněné, a pak z toho plyne 
něco zásadního pro pana Čunka, nebo je to naprostý nesmysl, ale pak není možné, že by se 
nestalo nic. (Mf Dnes 12. 3., odkazovala na pořad rozhlasové stanice Frekvence 1) 
V. Havel, bývalý prezident ČR 
 
Čunek by měl odstoupit. (Mf Dnes, 24. 3.) 
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Podíváme-li se na označení J. Čunka, pak zjišťujeme, že Mf Dnes v březnu volila většinou 

formální názvy jeho tehdy aktuálních politických funkci – vicepremiér, předseda či šéf KDU-

ČSL, ministr pro místní rozvoj. Příležitostně k těmto politickým funkcím autoři zpráv 

přidávali adjektiva, vytvářeli sousloví či vedlejší věty v souvětí odkazující ke kontextu 

zprávy. Častěji než v předchozích měsících autoři používali pouze jméno Jiřího Čunka. Občas  

odkazovali na dřívější post J. Čunka v komunální politice a nazývali ho „někdejší starosta 

Vsetína“, v jednom komentáři se objevilo expresivní „úplatný rychtář“. V komentářích 

Mf Dnes jsme se mohli setkat také s dalšími nelichotivými označeními (viz. tabulka níže).  

 

Valašský deník se v březnu 2007 při označování J. Čunka opět omezoval spíše na oficiální 

názvy jeho politických funkcí. Pouze v případě komentáře od J. Perknerové (15. 3., 

„Vražedné je setrvání, ne odchod“) se na stránkách regionálního deníku objevilo u jména 

J. Čunka adjektivum vzbuzující negativní konotace – „neočištěný“.   

 

J. Čunek - označující výrazy a formulace v březnu 2007:   
 
Mf Dnes Valašský deník 
někdejší starosta Vsetína / úplatný rychtář někdejší starosta Vsetína / exstarosta / bývalý 

první muž Vsetína  
vicepremiér vicepremiér 
předseda / šéf KDU-ČSL  senátor  
(obviněný) místopředseda vlády ministr pro místní rozvoj  
ministr pro místní rozvoj předseda / šéf KDU-ČSL  
senátor  neočištěný Čunek  
tajemný podnikatel kolega ministra vnitra  
už navždy důvěru postrádající Jiří Čunek jen jméno 
úplatný rychtář  
nevinný úspěšný muž   
„bavič“  
nová hvězda v čele KDU-ČSL obviněná z 
přijetí úplatku v r. 2001   

 

finanční antitalent   
jen jméno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  50 

Duben 2007 
Témata společná pro oba deníky: korupční kauza, možný pád vlády   
 
Celý poslední měsíc sledovaný touto kvalitativní analýzou se na stránkách Mf Dnes nesl ve 

znamení těchto kontroversních témat. Jako v předchozích měsících i v dubnu 2007 jak Mf 

Dnes, také Valašský deník podrobně referovaly o Čunkově korupční aféře z doby, kdy byl 

starostou města Vsetína. Nově se v Mf Dnes objevily další reakce na Čunkovy rasistické 

výroky na adresu Romů pronesené v březnu 2007 (tj. opálení lidé, kteří dělají binec na 

náměstí a zapalují ohně) a nechyběly ani spekulace o možnosti Čunkova odchodu z vlády.  

 

Korupční kauza na stránkách Mf dnes v dubnu 2007 gradovala. Zejména komentátoři 

Mf Dnes opakovaně poukazovali na podezřelé okolnosti kolem nařčení Jiřího Čunka z přijetí 

úplatku a na jeho nedůvěryhodnost jako člena vlády.   

 

„Vicepremiér a šéf lidovců Jiří Čunek se už několik týdnů těšil, jak rozbije důkazy policie, 

která ho obvinila z korupce. Teď se jeho alibi rozplývá jako pára nad hrncem. Za všechno 

mohou výpisy z telefonických hovorů jeho pevné linky ze vsetínské radnice. …Z Čunkovy aféry 

se stává jedna velká záhada: Kde byl Čunek v době údajného přijetí úplatku? Skutečně ve 

Zlíně, jak tvrdí? Nebo ve Vsetíně, jak napovídají tel. hovory z jeho kanceláře? …“ 

Kmenta, J., „Čunkovo alibi se rozpouští jako pára nad hrncem“ 13. 4. 2007  

 

Čunka stíhá policie, distancuje se od něho premiér, Bursík žádá jeho odchod. …“  

Komárek, M. „A co kdyby demonstroval Jiří Čunek?“ 12. 4. 2007  

 

V příspěvku „100 dní Čunka: policie utáhla smyčku“ přirovnával redaktor Josef Kopecký 

Čunkovu korupční aféru ke kauze s podezřelým  financováním nákupu bytu bývalého 

premiéra Stanislava Grosse v roce  2005.  

 

„Je to smutný rekord. Tento týden uplynulo sto dní od chvíle, kdy policie poprvé řekla, že 

chce vicepremiéra a šéfa lidovců Jiřího Čunka stíhat za korupci. Tak dlouho ještě žádný 

vrcholný politik v Česku čelící závažné aféře ve své funkci nevydržel. Čunek už předstihl 

i bývalého premiéra Stanislava Grosse z ČSSD, který se při aféře s financováním nákupu 

svého bytu držel v křesle ještě 99 dnů. A to ani nebyl obviněn policií. …“  

Kopecký, J., 28. 4. 2007  
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Pokud bychom chtěli definovat úroveň reprezentace J. Čunka na stránkách Mf Dnes v dubnu 

2007, pravděpodobně bychom si mohli vypůjčit slova J. Kopeckého typ - vrcholný politik 

čelící závažné aféře. Podíváme-li se totiž na výrazy, kterými novináři J. Čunka označovali, 

narazíme kromě politických funkcí, které v té době vykonával – tj. vicepremiér, ministr pro 

místní rozvoj, předseda KDU-ČSL – také na méně lichotivá přízviska – např. nedůvěryhodný 

politik, z korupce obviněný vicepremiér, populistický politik venkovského formátu, šéf 

lidovců obviněný z kopce a kritizovaný za svá vyjádření na adresu Romů nebo metaforická 

označení vyvolávající negativní konotace - předseda s kůží z hrocha, chromý vlk nesourodé 

a nedůvěryhodné vládní smečky.  

 

V Mf Dnes se v té době poprvé objevily také novotvary rovněž s negativní konotací – 

čunkiáda a čunkismus. První zmiňované snad nejvíce evokuje slovo klauniáda. 

 

„Kdyby hrál J. Čunek golf, tak by jej maršál (člověk dohlížející na plynulost hry a dodržování 

pravidel) už dávno z hřiště vykázal. Jenže ve vládě, u lidovců a ve společnosti mnoho maršálů 

není. Zatím všichni nepochopitelně tvrdí, že vicepremiér a šéf KDU-ČSL se prý má 

z politického hřiště vykázat sám. Čunkiáda proto pokračuje. …“ 

Buchert, V., Čunkiádu vystřídal čunkismus, Mf Dnes, 2. 4. 2007  

 

Druhý novotvar nevyzní o nic lépe. Ve stejném komentáři V. Bucherta označuje 

pravděpodobně jednoduchý, všem srozumitelný populismus spojený s řešením romské 

problematiky. Slovo čunkismus může evokovat i rasismus.  

 

„...Důvěryhodnost politika si nepleťme s vysokou popularitou Jiřího Čunka kvůli jeho 

výrokům na adresu Romů. Podvědomí rasismus – a to hlavně vůči Romům – je bohužel 

v české společnosti všudypřítomný a trvalý. …Pokud lidovci chtějí zvednout své neutěšené 

preference za pomoci populistického politika venkovského formátu (myšleno, že ho nedokázal 

překročit), tak ať se klidně ze středové konzervativní strany změní v české haiderovce. 

…Jednou dvakrát může čunkismus zafungovat i ve volbách. Ale pak pošlou voliči lidovec 

definitivně do pekel.   

Buchert, V., „Čunkiádu vystřídal čunkismus“,. 2. 4. 2007  

 



  52 

Vedle řešení romské otázky J. Čunkem a jeho korupční aféry se Mf Dnes v dubnu znovu 

velmi často věnovala otázce křehké vládní koalici a jejímu ohrožení ze strany 

nedůvěryhodného ministra J. Čunka.  

 

Zatímco Mf Dnes v dubnu vytrvale přinášela informace o vývoji úplatkářské kauzy J. Čunka, 

zdůrazňovala nové podezřelé okolnosti a spekulovala o odchodu politika z vlády, Valašský 

deník bývalému starostovi Vsetína znovu „přispěchal na pomoc“. V období od 17. 4. až do 

30. 4. 2007 ve zpravodajské i v publicistické části přinášel tento regionální deník řadu 

příspěvků o silné podpoře politika veřejností na Valašsku (viz. níže).4 Několik tisíc lidí ve 

Vsetíně a v Přerově demonstrovalo, přičemž ve Vsetíně navíc začali demonstranti spontánně 

popisovat petici na podporu oblíbeného politika.  

 

Žádná z těchto velkých akcí, soudě podle zpráv z Valašského deníku, se nedostala na stránky 

celostátního deníku, a to ani přesto, že se demonstrace ve Vsetíně zúčastnila nejen regionální 

osobnost,  nová starostka Vsetína K. Ottová, ale také širší veřejností jistě známé osoby - 

disident Vladimír Hučín a senátor Jaromír Štětina. Celostátní deník tentokrát nepřekročil 

hranice hlavního města, a tak se na stránky Mf Dnes dostala pouze stručná zpráva 

o demonstraci padesáti přívrženců J. Čunka před Úřadem vlády v Praze (19. 4.). Demonstrace 

na Moravě v textu zmíněny nebyly. Pro úplnost dlužno dodat, že na stejnou stranu, na které 

vyšla informace o akci před Úřadem vlády, Mf Dnes zařadila zprávu o kritice na adresu 

J. Čunka z úst ministra zemědělství Gandaloviče „Gandalovič: Čunek nás poškozuje 

v zahraničí“. Tímto řazením zpráv podpořil deník negativní obraz J. Čunka.  

 

Obraz politika  

 

Pod tíhou událostí a nejrůznějších podezření či nepodložených spekulací získával v dubnu 

2007 obraz politika v Mf Dnes znovu spíše negativní zabarvení.Komentátoři v tomto měsíci 

                                                 
4 Redakce, Čunka podpoří Segrado i Othová, Valašský deník, rubrika: Můj kraj, 17. 4. 2007  
  Urubek, M., Protestní akce na podporu místopředsedy vlády, rubrika: titulní strana, 19. 4. 2007 
  (ur), foto – Čunka podpořily dvě tisícovky lidí, rubrika: titulní strana, 20. 4. 2007  
  (ur), Vsetín: podpořili Čunka a začali podepisovat petici, rubrika: Valašsko, 20. 4. 2007 
  Redakce, Mlčící většina je za Čunkem, zněl transparent, rubrika: Valašsko, 21. 4. 2007  
  Vašíček, R., Proč by J. Čunek určitě neměl odcházet z vlády?, rubrika: Valašsko, 21. 4. 2007  
  Chalupová, L., Jiří Čunek je nevinný, skandovali demonstranti, rubrika: Můj kraj, 24. 4. 2007 
  Redakce, foto - Téměř dvě tisícovky lidí z celého regionu přijely ve čtvrtek podpořit J. Čunka, rubrika: Naše   
  Valašsko, 24. 4. 2007 
  Urubek, M., Petice pro Čunka už končí, rubrika: titulní strana, 30. 4. 2007  
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použili řadu výrazů s negativními konotacemi – např. chromý vlk (vládní smečky), romobijec 

(v kontextu vystěhování Romů ze Vsetína), černá ovce vlády aj. (viz. tabulka).  

Na stránkách Valašského deníku zůstal mediální obraz politika spíše pozitivní či neutrální.  

 

J. Čunek - označující výrazy a formulace v dubnu 2007:   
 
 
Mf Dnes Valašský deník 
vsetínský rychtář  bývalý šéf vsetínské radnice / dřívější 

starosta Vsetína  
(z korupce obviněný) vicepremiér  
 

populární J. Čunek  

šéf lidovců (kritizovaný za svá vyjádření vůči 
Romům) / prostořeký člověk v čele KDU 

místopředseda vlády  

lídr KDU-ČSL obviněný z korupce a 
kritizovaný kvůli protiromským výrokům 

jen jméno  

předseda s kůží z hrocha   
ministr pro místní rozvoj   
nedůvěryhodný politik  
populistický politik venkovského formátu  
vrcholový politik čelící závažné aféře  
chromý vlk vládní smečky   
černá ovce vlády   
romobijec  
jen jméno  
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3. ZÁVĚR 
 
Vývoj mediálního obrazu politika Jiřího Čunka ve vybraných denících – tj. celostátním 

vydání Mladé fronty Dnes a regionálním Valašském deníku – během osmi měsíců 

sledovaných v této analýze (září 2006 – duben 2007) lze označit jako přímo úměrný tématům, 

která deníky zpracovávaly a způsobu, jakým je interpretovaly.  

 

Mediální obraz politika dosti zásadně ovlivnila zejména tři kontroverzní témata. První z nich 

se týkalo vystěhování Romů z centra města Vsetína do okrajové části města a do starších 

domů v obcích na Jesenicku a Prostějovsku v době, kdyby byl Čunek starostou města Vsetína 

a byla mu tedy přičítána odpovědnost. Nové události týkající se tohoto tématu přinášely oba 

sledované deníky po dobu zhruba dvou měsíců, ovšem jejich interpretace byla mnohdy dosti 

odlišná. Zatímco Valašský deník dlouhodobě tíhnul spíše k přímé či nepřímé podpoře 

dlouholetého starosty valašského města Vsetína Jiřího Čunka a vyjadřoval se o něm spíše 

v pochvalném, souhlasném tónu, celostátní deník přibližoval Čunka dosti kriticky a negativně. 

Pro Mf Dnes bylo dále typické stavění událostí do kontrastu. Nad tématem byl častokrát 

patrný konflikt jako například ve zprávě s titulkem „Vyvezl Romy z města, vyhrál volby!“ (26. 

10. 2006). Co ovlivnilo vývoj obrazu politika v Mf Dnes v textech tykajících se tohoto tématu 

bylo až příliš časté užívání označení „kontejnerový dům“, neboť evokuje negativní konotace – 

špína, odpad…Několikrát se na stránkách Mf Dnes objevily také spekulace o vystěhování 

Romů ze Vsetína, za které nese odpovědnost nejvyšší představitel města, tedy starosta Čunek, 

jako o diskriminaci menšin nebo dokonce jako o projevu rasizmu (26. 10. 2006 „Horký 

kandidát na šéfa KDU ´vyčistil´Vsetín“, 2. 11. 2006 „Romský odsun 2006“, 2. 11. 2006 

„Řešení, nebo diskriminace?“,  2. 11. 2006  „Za dvacet let romský problém nebude, říká 

Čunek“ ). Takový opakující se obsahový vzorec se může velmi významně podílet na 

formování veřejného povědomí (Jirák, Köpplová, 2003, s. 124).  

 

Druhá kauza, které měla silný vliv na vývoj obrazu politika a kontinuálně jí po několik 

měsíců sledovaly oba deníky, bylo podezření Jiřího Čunka z přijetí úplatku v roce 2002, kdy 

byl starostou města Vsetína. Na veřejnosti se kauza objevila poprvé v prosinci 2006 a na 

formování obrazu politika se podílela prakticky až do konce dubna 2007. Nejrůznější 

podezřelé aspekty vývoje této kauzy odhalovali a „barvitě vykreslovali“ zejména komentátoři 

Mf Dnes. Komentáře jsou prostředkem ke spolupůsobení médií na tvorbu názorů, stejně tak 

jako prostředkem ke kritice a kontrole politické moci (Schulz, W.,  2003, s. 12).  
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Mediální obraz politika byl však formován také dalšími kontroverzními tématy. Například 

v září 2006 to bylo obvinění jeho bývalé sekretářky Marcely Urbanové ze sexuálního 

obtěžování. V Mf Dnes tehdy vyšla zpráva o připravované volbě předsedy KDU-ČSL, ve 

které by mohl kandidovat také starosta Vsetína, který je však obviněný svou bývalou 

sekretářkou ze sexuálního obtěžování. Zpráva s podtitulkem „Trable křesťanského politika“ 

tak vyvolávala pochybnosti o osobě J. Čunka, možného kandidáta na post předsedy KDU-

ČSL, hned v prvních větách. Událost, kdy se prostřednictvím médií dostává na veřejnost aféra 

politika kandidujícího ve volbách, připomíná aféru Whitewater před presidentskými volbami 

v USA v roce 1992. V březnu 1992 otiskl deník New York Times na titulní straně skandální 

článek o spekulacích s pozemky v oblasti White River v Arkansasu a podle deníku se těchto 

nekalých obchodů  účastnil také prezidentský kandidát Bill Clinton, tehdejší guvernér 

Arkansasu. Tento text tehdy velmi významně poznamenal Clintonovu prezidentskou kampaň 

(Thomson, J. B., Political Scandal, s. 189).  

 

U všech tří výše zmiňovaných kontroverzních témat lze říci, že se vyznačovala prvky 

typickými pro mediální skandál. Jak v případě vystěhování romských rodin ze Vsetína, tak 

v případě podezření Jiřího Čunka z korupčního chování a také jeho obvinění ze sexuálního 

obtěžování šlo o kontroverzní události týkající se známé osoby (Čunek jako osoba významná 

pro město Vsetín – starosta, a později jako politik důležitý pro celý stát - senátor, předseda 

KDU-ČSL, vicepremiér a ministr pro místní rozvoj). Korupční kauza i obvinění bývalé 

sekretářky sebou neoddiskutovatelně nesla navíc také další prvek typický pro mediální 

skandál – podezření z porušení obecně uznávaných morálních norem (morální selhání). 

Je zřejmé, že všechna tato témata ovlivňovala mediální obraz politika spíše v negativně nebo 

neutrálně.    

 

Jak již jsem zmínila v úvodu této kapitoly, dosti důležitou roli ve vytváření obrazu politika 

sehrála kromě zpracovávaných témat rovněž jejich interpretace. Za významnou součást 

interpretací témat je v tomto smyslu možné označit výrazy a formulace, které novináři pro 

politika v textech používali. V celém sledovaném období jsme se zejména v publicistice 

setkávali jak s označujícími výrazy vyvolávajícími pozitivní konotace (např. populární 

lidovec, nová hvězda v čele KDU-ČSL, razantní muž, kladný hrdina aj.),  tak negativní 

konotace (např. chromý vlk nesourodé a nedůvěryhodné vládní smečky, romobijec, černá 

ovce vládní koalice, úplatný rychtář aj.).  
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Nezanedbatelný vliv mohly mít také zprávy o výsledcích průzkumů veřejného mínění na téma 

důvěry politikům, které publikovaly oba deníky, neboť podle nich může člen společnosti 

korigovat své představy a může se vůči nim vymezit souhlasem či odmítnutím. Výzkumy 

veřejného mínění se tak stávají současně výrazem i korektorem veřejného mínění, možná 

dokonce jeho spolutvůrcem (Jirák, J., Köpplová, B.,  2003, s. 92). 

 

Přibližme si nyní krátce, jak se měnila úroveň reprezentace Jiřího Čunka v prvním 

a posledním měsíci sledovaném touto analýzou. V září 2006 lze Jiřího Čunka na základě textů 

publikovaných Valašským deníkem označit nejspíše jako typ politika odpovědného 

a aktivního ve věcech veřejných. V Mf Dnes, která v září 2006 o politikovi zatím pouze 

regionálního významu informovala jen zřídka,  by představoval zřejmě politika obviněného ze 

sexuálního obtěžování. V posledním sledovaném měsíci bychom úroveň reprezentace Jiřího 

Čunka mohli v Mf Dnes i ve Valašském deníku definovat jako vrcholný politik čelící závažné 

aféře.  

  

Závěrem lze říci, že největší vliv na formování mediálního obrazu Jiřího Čunka v celostátním 

i regionálním deníku měla zpracovávaná témata a způsob jejich interpretace. Přibližně ve 

stejné době oba deníky kontinuálně referovaly o těchto tématech: obvinění ze sexuálního 

obtěžování bývalé sekretářky, vystěhování Romů z centra Vsetína, korupční kauza 

a sestavování vlády. Valašský deník navíc v souvislosti s J. Čunkem pravidelně zpracovával 

témata regionálního významu. Během sledovaného období se mediální obraz Jiřího Čunka 

změnil zhruba takto: od politika odpovědného a aktivního ve věcech veřejných (Valašský 

deník), přes pochybného politika regionálního významu (Mf Dnes)  až po vrcholného politika 

čelícího závažné aféře (oba deníky).  
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English Summary  

 

The topic is the development of image analysis of policy in national and regional newspaper 

for example, Jiří Čunek the period from September 2006 to April 2007 (inclusive). Two of 

Czech newspapers - Mlada fronta Dnes national and regional Walsh diary – were analyzed, 

namely access content analysis of qualitative case study.  

 

Mlada fronta Dnes started on the person of municipal policy Jiří Čunek referovat very slowly. 

Interest in the nationwide newspaper strengthened when the policy was elected legislature and 

began to discover the controversial issues associated with his party. At that time diary begins 

to deliver messages not only on political issues associated with Jiří Čunek, but also 

information from his private life.  

 

In contrast, Walsh diary of Jiří Čunek, city mayor of Vsetín, reported no significant odmlky in 

the long term, however, gradually extending the index of topics associated with him. 

Sometime there were on the way the submission of information show the public sympathy 

from the region and the newspaper itself to the first men of Vsetín Town Hall. 
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7. Přílohy  
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7. Přílohy  

 

• CD s tabulkami 

 

• Rozhovor s J. Čunkem  
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CD S TABULKAMI – jeden z podkladů analýzy  
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27. února 2008 
 

Na otázky ohledně svých zkušeností s novináři a referováním médií o tématech spojených 
s jeho osobou v období září 2006 – duben 2007 odpovídal Jiří Čunek, předseda KDU-ČSL.  
 
Jací jsou podle Vás čeští novináři?  
 
Jak to bývá u všech profesí. Někteří z nich jsou poctiví, pracovití a snaží se být maximálně 
objektivní, rozkrývat pravdu a informovat o ní. Těch si vážím. Jiní se zase bezhlavě ženou za 
senzací a za penězi. Ti jsou schopni záměrně zkřivit obraz toho, o kom píší, vytvořit si vlastní 
verzi a tu si potvrzovat v zájmu vytváření příběhu, který zaujme. Je v zájmu těchto novinářů 
uměle vytvořit skandál, protože ten nepochybně řadu lidí zaujme. Mnohdy pracují 
s fabulacemi.Je to pod úroveň o nějakých nepodložených hypotézách diskutovat. 
  
Vystupovali vůči Vám novináři spíše jako štvaví psi, jak v rozhovoru pro týdeník Reflex 
před časem uvedl Váš kolega senátor Jaromír Štětina,5 nebo jako hlídací psi 
demokracie?   
 
Samozřejmě to nelze unifikovat, každý novinář je jiný. Pokud jde o mé mediální kauzy např. 
ohledně úplatků, nakonec soud nepotvrdil jediné tvrzení, které přinesla média. Právě i to 
potvrzuje mé mínění o některých českých novinářích, tedy to, že jsou ochotní vytvářet 
polopravdy či úplné lži, v zájmu získávání více čtenářů, diváků či posluchačů. Jeden americký 
novinář mi před časem řekl, že to, co si u nás někteří novináři dovolují, by si v Americe kvůli 
přísným zákonům on sám netroufnul.  
 
A když porovnáte novináře celostátního a regionálního deníku?  
 
Myslím, že regionální média musí být daleko opatrnější na to, aby informovala pravdivě 
a nezkreslovala události. Napíšete-li do celostátního deníku o někom z Karlových Varů, že 
něco udělal špatně, pak asi jen málokdo ze čtenářů bude zjišťovat, zda se to tak stalo nebo ne. 
Novinář regionálního deníku si tohle dovolit nemůže. Je mnohem více na očích veřejnosti 
a uveřejněním nepravdy by naprosto ztratil její důvěru.  
 
Děkuji za Vaše názory.  
 
Markéta Pomšárová – Židlická  
 
 
 

                                                 
5 Reflex č. 47, 22. 11.2007, Šíma, M., rozhovor: „Můžu si akorát namlátit držku“:  
 
„Některé listy podle mého soudu úplně novinářsky propadly. Například Mladá fronta Dnes.  
Myslím, že nešli po hlavních věcech. Pořád hledat, jestli na korunu sedí příjmy pana Čunka s jeho 
výdaji, a zkoumat, kde vzal a kde nevzal peníze, to není v té kauze vůbec podstatné. Podstatné je, 
odkud vlastně vane vítr. …Myslím si, že novináři se měli zajímat o daleko důležitější věci. .. 
Myslím, že to Mladá fronta Dnes dělá špatně. Že se změnila z hlídacího psa demokracie ve 
štvavého psa.  …“ 
Jaromír Štětina, senátor   

 


