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1. Úvod 

 

Média jsou extrémně důležitou součástí všech politických režimů: v totalitních a 

autoritářských státech jsou pod absolutní kontrolou a plní indoktrinační a propagandistickou 

funkci, v krizových situacích však nakonec mohou být média, která se vymknou kontrole 

státu, katalyzátorem přechodu k demokratické formě vlády. Kvalita demokracie je vedle 

ústavních institucí velmi závislá právě na kvalitě médií, která naplňují svobodu slova a práva 

na informace a díky svému autonomnímu postavení plní taktéž důležitou kontrolní a kritickou 

funkci. V moderních post-industriálních společnostech jsou média pro politiku 

nepostradatelná i z dalšího důvodu: velká většina občanů prožívá politický život své 

společnosti a své země pouze a výhradně prostřednictvím tištěných médií, rozhlasů a televizí. 

 

Přesto právě v moderních liberálních demokraciích západního typu se média a žurnalisté 

dostávají pod křížovou palbu kritiky z mnoha stran. Politici si stěžují, že média mají příliš 

velkou moc a žádnou zodpovědnost, jedni občané naříkají na nevyvážené, neobjektivní či 

povrchní zpravodajství, druzí na málo zábavy a nedostatek přitažlivých a srozumitelných 

zpráv, intelektuálové lamentují nad domnělými negativními důsledky médií a obviňují média 

z překrucování reality, nárůstu občanského cynismus či  potlačování názorové plurality. 

 

Co to však znamená, že média mají obrovskou moc? Jak ovlivňují naše vnímání politiky a jak 

ovlivňují demokratické procesy? Poskytují média dostatek informací, nebo nabízí pouze 

vysoce selektivní vzorek informací výrazně zkreslující realitu? Nabízí se další celá škála 

otázek, které mě vedly k myšlence, abych toto téma médií a politiky rozpracoval v následující 

diplomové práci. Její aktuálnost a důležitost snad ani není třeba dokazovat. Připomenu jen 

celou škálu výroků ze strany politiků, kterými častují (mnohdy vulgárním způsobem) 

novináře, z nichž je zjevná fascinace domnělou mocí novinářů. Stále aktuální jsou debaty u 

slovenských sousedů týkající se nového tiskového zákona, který ztělesňuje napětí převládající 

mezi politickou a mediální sférou.  

 

Ať už média a politici spolupracují, nebo vedou zákopovou válku, je nabíledni, že mediální 

sféra a politická sféra se vzájemně ovlivňují. Není však snadné nalézt teorie a koncepty, které 

by tento vzájemný vztah adekvátně popsaly, analyzovaly a vysvětlovaly. Vzhledem k 

interdisciplinárnímu charakteru problematiky masových médií a politiky pocházejí příspěvky 
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z nejrůznějších oborů. Největší příděl relevantní literatury spadá na odborníky přes mediální 

studia, sociology, či filosofy. Nápadně však chybí intenzivnější badatelské úsilí politologů, 

kteří zkoumání politické komunikace z velké míry přenechali odborníkům na masovou 

komunikaci a média. Spíše za výjimky lze považovat práce politologů jako jsou Meyer, 

Keane, Norris či Sartori. Mezioborovost a s tím spojená nutnost nastudovaní a osvojení si 

nových pojmů a objemné literatury ze sousedních disciplín je tedy první velkou výzvou při 

studiu problematiky médií a politiky.  

 

Člověk se začíná probírat v neohraničeném interdisciplinárním prostru plným nejrůznějších 

pojmů, teorií, konceptů a modelů, které připisují médiím nejrůznější účinky, vlivy a efekty na 

společnost, politiku nevyjímaje. Politologa zvyklého na velkou pluralitu partikulárních teorií 

nepřekvapí, že neexistuje jedna univerzální teorie, která by vysvětlovala uspokojivě 

mechanismy fungování médií a jejich důsledky. I proto existuje celé spektrum dílčích teorií o 

vlivu médií na politiku, které se pne na jedné straně od radikální teorie o hegemonii či tyranii 

médií (např. Ramonet), přes různě pojaté teorie o negativním vlivu médií (Putnamm, 

Bourdieu, Habermas) a práce zdůrazňující ambivalenci a nezbytnou opatrnost při hodnocení 

účinků a vlivů (Norris, Schulz a Mazzoleni, Meyer), až k pracím neskrývajícím optimismus 

ohledně role médií na zkvalitnění politiky (Zaller, van Zoonen). 

 

Jedním z poznatků nabytých po studiu obsáhlé literatury je fakt, že informační efekt sněhové 

koule se brzy vyčerpá. Přečtení několika dobře zvolených knih stačí k získání většiny 

nejdůležitějších poznatků. Dalším zjištěním je fakt, že tyto dodnes přínosné a aktuální knihy 

byly napsány již před mnoha desítkami let (Lippmann [1922], Habermas [1962], Deutsch 

[1963]). Z novějších prací považuji za nejinspirativnější knihu J. Meyrowitze No Sense of 

place [1985], česky Všude a nikde (2006) a J. B. Thompsona Média a modernita [1996] 

(2004). Nejblíže tématickému vymezení je práce W. Schulze a G. Mazzoleniho Mediatization 

of Politics: A Challenge for Democracy? (1999), který však téma spíše nakousává, ostatně 

jedná se pouze o desetistránkový článek.  

 

V české politologické knižnici dosud chybí (ať už originální či překladová) monografie na 

téma politické komunikace či obecně politiky a médií, která by se tématu věnovala 

komplexně. Nejnovější práce od Evy Bradové Od lokálních mítinků k politickému marketingu 

(2005) se sice problematiky politické komunikace dotýká, nicméně je dominantně zaměřena 

na problematiku předvolebních kampaní. Dále existují pouze jednotlivé kapitoly či 
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podkapitoly o politické komunikaci v monografiích o současné politologii (Říchová 2000, 

Říchová 2002), nebo sborníky (Říchová, Jirák 2000). Jen letmo se problematiky 

celospolečenských (a tedy i politických) dopadů medializace dotýká práce odborníků na 

média J. Jiráka a B. Köpplové Média a společnost (2007).  

 

Za výraznou slabinu zejména politologické literatury považuji absenci jakékoli reflexe role 

médií v literatuře o teoriích demokracie, zejména v jejích moderních empirických variantách. 

Zarážející je tento fakt zejména s ohledem na tradičně silné normativní vymezení médií 

v demokraciích (viz známý model médií jakožto hlídacího psa), které připisují médiím 

nejednu důležitou roli (informační, výchovnou, reprezentativní, kontrolní atd.).  

 

Cíle práce vycházejí právě z vědomí těchto slabin. První ambicí je tedy už samo uchopení 

komplikovaného a komplexního tématu médií, politiky a demokracie. Jedná se o jeden 

z prvních pokusů v české odborné literatuře, čímž ospravedlňuji poměrně široké vymezení 

tématu. V prvních kapitolách je téma skutečně probíráno spíše do šířky než do hloubky. 

Cílem je totiž zmapovaní celkové krajiny v oblasti politické komunikace, proto se práce na 

úvod nevyhne jisté přehledovitosti a výčtu pojmů a definic. V kapitole tři a čtyři budu hledat 

odpovědi na následující otázky: Jakou roli hraje obecně komunikace v politice? Co má 

společného moc a komunikace? Co je politická komunikace, jací jsou její aktéři a jak se 

proměnila její podoba? V další části se však vydám konkrétním směrem a budu definovat 

jeden z konceptů politické komunikace – medializaci.   

 

Druhým cílem bude definování a následné využití konceptu medializace pro analýzu 

současného vlivu médií na politiku. Zaměřím se především na vztah médií a politiky v době 

mimo volební kampaň. Jednou z hypotéz medializace je postupující pronikání mediálního a 

politického systému, proměna politické komunikace ve smyslu nárůstu role médií, zvýšení 

významu strategické komunikace ze strany politiků. Jaké změny s sebou nese politika, která je 

vnímaná téměř výhradně skrze média? Zkreslují média politickou realitu, nebo dokonce 

vytváří svoji specifickou mediální politickou realitu? Jak se projevuje strategické užívání 

politické komunikace?  

 

Pozornost budu věnovat konkrétním, z politologického hlediska velmi důležitým fenoménům, 

jako jsou politická participace, proměna politických stran, taktéž bude věnována pozornost 

médiím, zejména aspektům důležitým z hlediska jejich demokratických funkcí: tj. obsahová a 
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vlastnická pluralita či kontrolní funkce médií. Jaký mají média vliv na vnímání autorit, jak 

ovlivňují volební účast a jak plní svou kontrolní funkci? To budou konkrétní otázky, na které 

budu hledat odpovědi v sedmé kapitole.  

 

Konečně poslední ambicí bude prozkoumat moderní demokratické teorie (participační, 

pluralitní, konkurenční, deliberativní) právě z hlediska role médií. Odhlížejí-li moderní 

empirické teorie od abstraktních principů vlády lidu a obecného blaha a zkoumají-li namísto 

toho konkrétní rozhodovací procesy v demokratických státech, zajisté nemohou ignorovat 

velký význam médií. Reflektují však postavení médií v moderních demokraciích dostatečně? 

Toto budu probírat v poslední - osmé kapitole.  

 

Důraz budu klást zejména na tyto aspekty: média jsou významnou vysvětlující proměnnou 

mnohých změn, nicméně jsou toliko jedním z mnoha faktorů. Stejně tak důležité bude 

uvědomění, že mechanismy vlivu médií nelze vnímat lineárně-kauzálním způsobem. Jedná se 

o velmi komplexní zpětno-vazební procesy, kde média jsou příčinou i následkem, kde média 

realitu jak reflektují, tak posilují a vytvářejí. To je zkráceně řečeno podstatou 

konstruktivistického přístupu, kterého se ve vztahu k médiím budu v této práci držet.  

 

Pozornost zaměřím vedle zjevných krátkodobých vlivů medií spíše na latentní a dlouhodobé 

změny strukturálního charakteru. Proto nebude pohlíženo pouze na mediální obsahy, ale 

zejména na informační toky a komunikačních vzorce.  

 

Dále se budu snažit zohlednit ambivalenci a rozporuplnost mnohých procesů. Jednoznačnou 

motivací je předcházení „malování čertů na zeď“, črtání dramaticky negativních scénářů a 

celkovému černobílému pohledu na média. Cílem práce tak bude, abych ukázal, že vztah 

médií a politiky je velmi komplexní a obsáhlý, zároveň ambivalentní a nezřídka paradoxní.  

 

Struktura práce bude následující: v druhé kapitole představím teorii sociálního 

konstruktivismu, která bude použita jako nejdůležitější teorie této práce. V třetí a čtvrté 

kapitole rozvedu obecné souvislosti mezi politikou a médii: nejprve se zaměřím na 

komunikativní rozměr politiky, pak rozeberu definici, aktéry a proměny politické 

komunikace. V páté kapitole představám koncept medializace, abych jej v šesté kapitole 

použil pro identifikování vlivu médií na politiku. V poslední sedmé kapitole se zaměřím na 
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reflexi médií v teoriích demokracie. Každá kapitola je strukturována na další podkapitoly a na 

závěr následuje vždy krátké shrnutí (někdy jsou v kapitole shrnutí dvě či více).  

 

Metodologicky je práce postavena zejména na práci se sekundárními zdroji (tištěnými i 

internetovými). Z odborných statí budu čerpat ovšem i některá primární data (statistiky, 

výsledky mediálních obsahových analýz). Práce stojí na kritické práci se současnou převážně 

cizojazyčnou (anglickou a německou) literaturou, ať to jsou monografie, sborníky, 

časopisecké články.  

 

Původní ambicí bylo i provedení vlastního výzkumu stavu medializace české politiky, který 

by kombinoval dotazníkové šetření s kvantitativními a kvalitativními obsahovými analýzami 

médií. Bohužel dotazníkové šetření ztroskotalo na nízké návratnosti dotazníků ze strany 

oslovených politiků, takže nebyl zajištěn reprezentativní vzorek respondentů. Od obsahových 

analýz jsem upustil po konzultacích s odborníky z oboru masové a mediální komunikace, 

neboť provedení obsahových analýz je časově, technologicky, metodologicky i personálně 

náročné a prostor pro objevná zjištění není příliš velký. Nejvíce problematické je pak 

konstruování hypotéz, založené na rozlišení navzájem izolovaných závislých a nezávislých 

proměnných. Tento postup je metodologicky zpochybnitelný právě v oblasti médií, kde místo 

kauzálních vztahů působí spíše různé cyklické a rekurzivní procesy. Proto pracuji zejména s 

teoriemi, které využívají nelineární chápání sociálních procesů (odmítají jednoduchou 

kauzálnost). V práci budu aplikovat především empiricko-analytický přístup, v kapitole 8 

využiji i normativní přístup k roli médií v demokraciích.  
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2. Teorie 

 

Přes značný objem odborné literatury dnes neexistuje žádná souhrnná teorie pro vztah médií a 

politiky. Protože cílem práce je snaha ukázat vliv médií na politiku, budou v práci 

uplatňovány zejména teorie mediálních účinků. Teorií o mediálních účincích vznikla celá 

řada, většinou to však byly partikulární teorie krátkého dosahu, vysvětlující pouze jisté 

aspekty mediálního působení (teorie sociálního učení, kultivační teorie, spirála mlčení atd.). I 

v této nepřehledné krajině lze podle některých autorů (Jirák, Köpplová 2007, McQuail 1999) 

vysledovat  vývojové etapy podle domnělé síly mediálních účinků.  

 

V první fázi na počátku 20. století, kdy ještě nebyl rozvinut systematický empirický výzkum 

médií, se předpokládala neomezená moc médií. Tento trend byl narušen právě některými 

empirickými výzkumy v 40. letech1, kdy převládaly teorie o omezených účincích a 

selektivním vlivu. V třetí etapě následující v sedmdesátých letech byl vliv médií opět vnímán 

silněji, tentokrát však byly teorie již propracovanější a opíraly se velký počet empirických 

studií. Za jednu z nejdůležitějších teorií, která vznikla právě v této epoše, je teorie sociální 

konstrukce reality. Konstruktivismus je převládající teorií i v poslední fázi od 80. let, kdy se 

teorie mimo jiné zaměřily na aktivní roli publika při přijímání mediálních obsahů. Ostatně 

dnes je konstruktivismus aplikován téměř ve všech oborech sociálních věd. 

 

2.1. Sociální konstruktivismus 

 

Teorie sociální konstrukce reality, nebo obecně konstruktivismus, je teorií, které má na rozdíl 

od většiny ostatních partikulárních teorií širší dosah a byla rozpracována jak na mikro-rovině, 

tak především na makro-rovině. Konstruktivismus může být v původním Bergerově a 

Luckmannově [1966] (1999) pojetí shrnut do tří ústředních vět: Společnost je lidský produkt. 

Společnost je objektivní realita. Člověk je společenský produkt. Autoři tak rozvíjejí 

dialektické pojetí, kde člověk a prostředí interagují navzájem tak, že produkt působí zpětně na 

producenta. (Kabele 1996: 321)  

 

                                                 
1 Z této doby pochází např. výzkum voličského chování, který vedl Lazarsfelda k hypotéze o dvoustupňovém 
toku informací.  
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Sociální realita není jedinci objektivně dána jako fakt, ale je neustále znovu konstruována v 

procesu sociální interakce a komunikace. Mezi „objektivní“ realitou fyzického světa na straně 

jedné a nespočetnými subjektivními světy jednotlivých lidí na straně druhé vzniká složitý 

intersubjektivní prostor konstruování významů, které se utváří v interakci a komunikaci 

(samozřejmě včetně komunikace mediální). Právě zdůrazňování role symbolické interakce a 

jejího nejběžnějšího prostředku - jazyka, který svět nejen zobrazuje, ale i spoluvytváří - stojí 

za silnou pozicí konstruktivistického paradigmatu v sociálních vědách. 

 

Konstruktivistický pohled na média má tak výhodu, že jim připisuje aktivní roli při vytváření 

sociální reality a umožňuje tak opuštění jednoduchého schématu, kde média jsou toliko reflexí 

dané reality. Média se podílejí na vytváření kulturního prostředí, aby byla tímto prostředím 

sama utvářena. Vztah médií a společnosti je vztahem vzájemného ovlivňování a tuto 

interaktivitu či cirkulární charakter vzájemného ovlivňování konstruktivismus svou 

dialektikou dobře postihuje.  

 

Pohled na média, na komunikaci a na model přenosu informací mezi původcem sdělení a jeho 

adresátem prošla díky tomuto pohledu významnou proměnou. Po technicistním přenosovém 

pohledu, který vnímal roli médií z pohledu přenášení informací z místa A do místa B, přišel 

díky konstruktivistickému paradigmatu model kulturální, který vidí roli média z širšího 

kontextu – média utváří kulturu a spíše než o pohyb informace a její znehodnocení šumem jde 

o samotné utváření sdělení, potvrzování platnosti významů, hodnot, soudů a přesvědčení, 

např. tím, jak se média podílejí na posilování dominantní ideologie. (Jirák, Köpplová 2007: 

52) 

 

Dnes se často hovoří o mediální konstrukci reality (Schulz in: Říchová, Jirák 2000), či 

dokonce o mediální konstrukci politické reality (Jansen, Ruberto 2000). Takový popis může 

implikovat zkreslenost a interpretativnost mediálního obrazu. Z konstruktivistického hlediska 

je ovšem nezbytné zbavit takové formulace hodnotového obsahu. Zkreslenost a selektivita, 

hodnocení a interpretace nejsou negativním vedlejším účinkem zobrazení reality v médiích, 

nýbrž hlavní a žádoucí funkcí komunikace! Jakýkoli akt komunikace je založen na 

reduktivních a konstruktivních kognitivních procesech (odstranění pochybností nejistoty a 

redundance) – jakákoli smyslově uchopitelná realita je nutně výsledkem těchto procesů. 

Média samozřejmě transformují události do podoby sui generis (Schulz in: Řichová, Jirák 

2000: 27), základním epistemologickým problémem ovšem je, že nelze hovořit o dualitě realit 
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– tj. nelze porovnávat tzv. mediální realitu s realitou o sobě – a na základě jejich rozdílnosti 

stanovovat míru pokřivení. Ve skutečnosti je totiž objektivní realita nezasažená jakýmkoli 

selektivním a interpretativním aktem nedostupná. V tomto smyslu hovoří W. Schulz o 

koperníkovském obratu ve vnímání role médií při utváření reality. Média nejsou ve vztahu 

k realitě v pasivně reflexivním vztahu (tedy jako jakési zrcadlo). Média jsou sama součást této 

reality, kterou svým fungování ovlivňují a spoluutvářejí.  

 

Naše realita je do značné míry realitou medializovanou, a právě způsob fungování médií 

zásadně ovlivňuje mnohé sociální procesy, politiku nevyjímaje. Právě fungování médií, jejich 

výrobní postupy a rutiny, ale i obecně charakter masové komunikace je zde v této práci 

významnou proměnnou, která ovlivňuje zejména naše vnímání politiky, potažmo naše 

politické chování.  

 

Jak již však bylo řečeno v úvodu, je jen velmi obtížné tuto proměnnou izolovat a oddělit ji od 

ostatních proměnných v cirkulárních procesech vzájemného působení. Přesná kvantifikace 

účinků médií není možná. Proto se v této práci budu střežit jakýchkoli paušalizujících úvah o 

jednoznačných účincích mediálních obsahů na politiku. Přesto je nezpochybnitelné, že média 

vliv na politiku mají. Povaha těchto vlivů je spíše dlouhodobá a latentní, proto budou spíše 

než konkrétní mediální obsahy studovány způsoby fungování masových médií a principy 

masové komunikace. Důraz bude kladen na celospolečenské důsledky, které mají média 

jakožto důležité společenské instituce, ačkoli se dá předpokládat, že médií působí taktéž 

svými obsahy a to na mikro-rovině.  

 

Konstruktivistická teorie bude v této práci zohledněna při definování politické komunikace, 

taktéž koncept medializace bude uchopen z konstruktivistického hlediska.  
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Komunikativní rozměr politiky 

 

Uchopit téma politiky a médií je velkou výzvou. V praxi lze najít bezpočet konkrétních 

příkladů vzájemného ovlivňování. Pozornosti však může uniknout, že společná báze těchto 

dvou sfér (mediální a politické) je mnohem širší. Na začátek jsem se rozhodl demonstrovat 

komunikativní rozměr politiky, tedy ukázat, že komunikace má přímou spojitost s politikou, 

stejně jako s masovými médii. Komunikace je nezbytnou součástí jakékoli lidské interakce, a 

proto je i nezbytnou součástí politiky. Mnoho politických fenoménů je tak možné analyzovat 

právě z komunikační perspektivy (např. volby, politické strany apod.). Nejen že každá 

politika je závislá na komunikaci, dokonce lze říci, že jakákoli forma vládnutí (governance), 

každá distribuce moci a hierarchické vztahy nadřízenosti a podřízenosti je specifickou formou 

komunikace – ať už jsou projevem a konkrétními výstupy zákony, jmenování, zmocňování a 

pod. „Bez komunikace nelze vládnou, ani být ovládán.“ (Říchová, Jirák 2000: 7) 

 

Při přemýšlení o roli médií v politice je tedy uvědomění si tohoto společného jmenovatele 

výchozím bodem. Dobře lze tento společný jmenovatel ukázat na pojmu moci. Každá 

komunikace, jako prostředek ke koordinaci a realizaci kolektivního jednání, má v sobě 

mocenský potenciál, a tudíž i média, jakožto prostředky komunikace, mají s fenoménem moci 

mnoho společného. Je však politická moc a moc médií stejného charakteru? V jakém smyslu 

jsou média mocná? Na to se budu snažit odpovědět v této kapitole. Na závěr kapitoly učiním 

pokus o přehled politologických teorií, které si uvědomovaly a zkoumaly komunikativní 

rozměr politiky. 

 

3.1. Komunikace a moc 

 

Komunikace je základním rozlišovacím znakem lidí – do jisté míry díky komunikaci člověk 

překonává svá biologická omezení (především absence instinktů, tělesnou slabost apod.). 

„Komunikace tak umožňuje překročit izolovanost individuí, vést kolektivní akci, překonávat 

distanci prostorovou, stejně tak časovou.“ (Říchová 2000: 84) Jakékoli vztahy a společenské 

vazby je možné navazovat, rozvíjet a udržovat jen díky schopnosti komunikace, která je 

z definice společenskou aktivitou. Komunikace rozšiřuje možnosti lidského jednání, ostatně 

jak upozorňuje Thompson: „(...) formulovat nějaké sdělení znamená jednat, a ne pouze ohlásit 

nebo popsat nějaký stav věci.“ (Thompson 2004: 16)   
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Schopnost jednat a zejména schopnost ovlivnit jednání druhých je podstatou moci. 

Komunikace je tedy zdrojem moci, jak ji popsala např. H. Arendtová (1995): „Moc [power] 

odpovídá lidské schopnosti nejen jednat, ale také jednat v souladu. Moc není nikdy vlastností 

jednotlivce; patří skupině a existuje pouze tak dlouho, pokud skupina zůstává pohromadě. 

Když o někom říkáme, že ‚má moc‘, ve skutečnosti poukazujeme na to, že je zmocněn, aby 

jednal jménem určitého množství lidí.“ S podobnou definicí moci se setkáme např. u 

významného sociologa A. Giddense (1989), který moc chápe jako schopnost činit zásahy do 

světa, schopnost působit na svět, přičemž tato schopnost je inherentní jakémukoliv jednání; 

jednání logicky zahrnuje moc jako transformativní schopnost („making a difference“). 

 

Thompson (2004) rozlišuje čtyři druhy moci. Vedle moci politické rozeznává ještě moc 

ekonomickou, donucovací a symbolickou. Politická moc „(...) pramení z úsilí koordinovat 

jednotlivce a regulovat jejich vzájemné vztahy do pravidelných vzorců jednání. Všechny 

organizace v sobě zahrnují nějaký prvek koordinace a regulace, a tedy představují i určitý typ 

takto chápané politické moci.“ (Thompson 2004: 19) Jinými slovy: všude tam, kde jsou 

nějaká pravidla, zákony, instituce a organizace, je i politická moc. Dále se ukazuje, že 

politická moc se ve skutečnosti skládá ze dvou odlišných složek. Zatímco Weber tradičně 

opíral politickou moc nakonec o násilí, tedy o moc donucovací, Thompson přidává jako 

klíčový zdroj politické moci složku symbolickou.  

 

Význam použití fyzické síly či jejím vyhrožováním je nezpochybnitelný – a to zejména v rané 

historii vývoje politických institucí, nicméně s postupujícím časem je její použití (minimálně 

v každodenní vnitrostátní politice) považováno za nelegitimní a neefektivní. Stačila tedy 

k výkonu politické moci pouhá hrozba použití fyzického násilí? Ne zcela. Postupně (spolu 

s rozvojem komunikačních technologií) je místo tvrdé moci fyzického násilí používáno 

měkké moci kulturní a symbolické. Jestliže zdrojem moci donucovací jsou především zbraně 

a armády, pak zdrojem moci symbolické jsou vedle technických zařízení (sloužící 

k uchovávání a přenášení sdělení) především „(...) dovednosti, schopnosti a znalosti nezbytné 

pro produkci, přenos a přijímání informací symbolického obsahu (to, co Bourdieu nazývá 

‚kulturní kapitál‘) a akumulovaná prestiž, uznání a úcta, přiznané určitým výrobcům 

symbolických obsahů nebo určitým institucím (‚symbolický kapitál‘).“ (Thompson 2004: 20) 

Za typické instituce využívající symbolické moci jsou považovány církve, školy, univerzity a 

v současném světě pak především mediální průmysl.  
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V symbolické moci je tedy možné vidět styčný bod, kde lze zkoumat bytostnou propojenost 

komunikace a politiky. Symbolická moc není na rozdíl od moci donucovací unilaterální 

(prosazení mé vůle) a pouze konfliktní (prosazení mé vůle přes odpor druhých), ale více 

ukazuje relační a konsenzuální rozměr moci. Mocenské vztahy nemusí být konkurenční a 

inherentně konfliktní a nemusí se jednat o hru s nulovým součtem. (Trampota, Křeček, Nečas 

2006: 4) 

 

Moc, ačkoli je jakousi antropologickou konstantou jakýchkoli lidských společenství, komunit 

a společností, není konstantou ve smyslu danosti její celkové sumy. Neexistuje celkové 

množství moci, která by byla jen různě distribuována napříč společností. Uvažujeme-li o 

moci, musíme se vymanit z uvažování charakteristickému pro hry s nulovým součtem: 

zvýšení moci jednoho neznamená automaticky úbytek moci druhého (Parsons 1963: 232). Jak 

již Montesquieu objevil, „je tyranie nejnásilnější a nejméně mocnou formou vlády.“ (citace 

podle: Arendtová  1995: 10). Moc lze akumulovat díky vytváření jemného přediva lidských 

vztahů, které se nejlépe vytváří ve společnosti svobodné. Proto je koncentrovaná moc tyrana 

menší než suma rozptýlené moci ve svobodné společnosti.  

 

Je jednou z klíčových otázek, zda rozvoj masových médií a zvyšování komunikačních kapacit 

vede ke změně pomyslné celkové sumy moci a k proměnám její distribuce. Je mou osobní 

hypotézou, neboť jsem takovou myšlenku nenašel explicitně rozvedenou v žádné odborné 

literatuře (v podobném smyslu však hovoří Meyrowitz 2006 a Thompson 2004), že existence 

médií a rozšíření možnosti komunikace2 vede k celkovému vzrůstu mocenského potenciálu 

celé společnosti. Nárůst počtu symbolických sdělení (zejména díky pokroku v komunikačních 

technologiích) a s tím i zvětšení symbolické moci v rukou masových médií je obrovský a je 

ve své podstatě srovnatelný s růstem potenciálu donucovací moci (díky rozvoji moderních 

zbraní) a rozmachu moci ekonomické (díky průmyslové revoluci a rozvoji kapitalismu). 

 

3.1.1.  Média a moc 

 

Moc médií spočívá především v schopnosti tvořit, přenášet a uchovávat symbolické obsahy. 

Jak ovšem upozorňují někteří autoři (Trampota, Křeček, Nečas 2006: 6), nelze klást rovnítko 

                                                 
2 Pojem komunikační extenze bude probrán v kapitolách 4.4. a 5.1.1. 
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mezi moc symbolickou a média. Média (jakožto ekonomické instituce) mají zároveň moc 

ekonomickou, a připustíme-li, že mediální obsahy mohou vést k mobilizaci a organizaci 

publika k politickému jednání, pak i moc politickou.  

 

Zmínil jsem relační charakter moci, je však třeba zmínit i další dimenze, o kterých se hovoří 

zejména ve vztahu k otázce moci médií. Často se rozlišují tři dimenze, které jsou nazývány 

buď jako relační, strukturální a symbolická/ideologická (Lukes 1974), nebo jako zdrojová, 

přístupová a diskurzivní (Street 2001).  

 

Je-li řeč o moci a komunikaci, nelze nezmínit pojem diskurzu, který je pevně spjat s mocí 

jazyka. Podle Michela Foucaulta jde (zjednodušeně řečeno) o jazykem zobrazovaný způsob 

porozumění skutečnosti v určité epoše a oboru. Diskurz je jistý symbolický řád, pomocí něhož 

uchopujeme svět (který je an sich nedostupný). Tento symbolický řád není neutrálním, 

vrozeným systémem kognitivních symbolů, ale pouze systémem symbolů sociálně 

podmíněných. „Diskurz je tedy to, co tvoří pozadí každé promluvy, která jej nutně „opakuje“, 

pohybuje se v prostoru jím vymezeném; je to zároveň to, co nám umožňuje mluvit, respektive 

co naše mluvení legitimizuje, a zároveň to, co nám týmž pohybem něco říct znemožňuje.“ 

(Kraus 2003: 19) Diskurz je strukturovaný, sociálně podmíněný a sociálně relevantní výraz 

lidského poznání. 

 

Poněkud odlišně chápe termín diskurz Jürgen Habermas. V jeho pojetí jde o formu 

komunikace oproštěnou od kontextů zkušenosti a jednání, diskuzi, v níž nejsou omezeni její 

účastníci tématy ani příspěvky, není v ní nátlak, jsou vyloučeny všechny motivy krom 

kooperativního hledání pravdy. Na základě těchto pravidel pak může být přijata rozumnou 

vůlí nějaká norma. (Jarren, Donges 2002) 

 

3.1.2. Shrnutí  

 

Co má za účel tento exkurz do výkladu pojmu moci? Především chci ukázat, že komunikace 

je úzce spjata s mocí, a tedy s politikou. To je třeba mít na paměti vždy, když se mluví o moci 

či vlivu médií. Média mají moc, ale zdrojem této moci je především komunikace, tedy proces 

výměny symbolických obsahů. „Představa, že média mohou (ať už z vůle vlastníků, 

zaměstnanců, či prostě jen samou povahou své existence) využívat vlastního postavení a mít 

na společnost a jednotlivce vliv, který se svým významem blíží výkonu moci, se opírá o 
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skutečnost, že se média podstatným způsobem podílejí na utvářená kulturního symbolického 

prostředí, na formování sociálního života.“ (Jirák, Köpplová 2007: 71) Tedy hlavním 

projevem moci médií je schopnost vytvářet symbolické prostředí, utvářet diskurz a ovlivňovat 

způsob, jakým lidé mluví, přemýšlí a poznávají, a nikoli projevy moci politické, tedy 

schopnost ovládat lidi a zdroje.  

 

3.2. Komunikace jako předmět politologického výzkumu 

 

Na počátku 20. století nepřikládali politologové v analýze politiky samotné komunikaci 

žádnou významnější roli, komunikace byla přenechána jiným vědním oborům. Politologie se 

tradičně nejvíce zajímala o stát a moc. Stát byl vnímán jako soubor institucí definovaných 

ústavou a moc byla pojímána weberovsky – jako možnost přimět ostatní, aby konali podle 

nás, a to popřípadě i proti své vlastní vůli.  

 

Velkou změnu v tomto ohledu přinesla změna paradigmatu a nástup systémové a strukturně-

funkcionální analýzy v 50. letech. D. Easton se zaměřil na mocenské vztahy a politický 

proces. Komunikace je klíčem k pochopení fungování celého procesu, neboť systémové 

paradigma pochází nejen z biologie, ale také z kybernetiky. Politika je pojímána jako 

komunikace mezi politickým systémem a společností, kde politický proces nápadně 

připomíná přenosový model komunikace. Při použití makroperspektivy zjednodušil Easton 

politiku na schopnost politického systému reflektovat a reagovat na vstupy a ty následně 

transformovat uvnitř černé krabice politického systému do výstupů. Vstupy a výstupy jsou 

spojovacím článkem politického systému se společností, přičemž je tato provázanost 

dynamická a opakovaná, což vyjadřuje termín zpětná vazba.  

 

Komunikační složku zdůraznil ve svém strukturálně-funkcionalistickém přístupu G. Almond. 

Mezi jeho hlavní přínos patří obohacení slovníku o nové pojmy a byl to také on, kdo do 

politologie zavedl přímo pojem politické komunikace. Sice politickou komunikaci analyticky 

rozlišil jako jeden ze vstupů do celého systému, nicméně není obtížně demonstrovat, že 

veškeré vstupy i výstupy měly komunikační charakter.  

 

„All of the functions performed in the political system – political socialization and 

recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule-making, rule application and rule 

adjudication – are performed by means of communication. Parents, teachers, and priests, for 
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example, impart political socialization trough communication. Interest group leaders and 

representatives and party leaders perform their articulation and aggregation functions by 

communicating demands and policy recommendations. Legislators enact laws on the basis of 

information communicated to them and by communicating with one another and with other 

elements of the political system. In performing their functions, bureaucrats receive and 

analyze information from the society and from various parts of the polity. Similarly, the 

judicial process is carried on by means of communication.“  

 

G. A. Almond, J. C. Coleman (eds.) (1960): The Politics of the Developing Areas, 

Princeton: Princeton University Press. 

 

Tedy nejen politická komunikace, ale i politická socializace, artikulace a agregace zájmů jsou 

právě především procesy komunikace.Zrovna tak je neopominutelná komunikační perspektiva 

při nazírání výstupů, mezi něž podle Almonda patří tvorba pravidel, jejich aplikace i 

hodnocení. Nejedná se o nic jiného než o rozhodování a řízení, což jsou opět výsostně 

komunikačními akty. Politická komunikace tak očividně není jen vstupní funkcí systému, ale 

charakteristickou funkcí celého systému: politická komunikace zajišťuje „(...) relativně volný 

a svobodný tok informací mezi společností a politickou sférou. Komunikační funkci je proto 

možné přirovnat k funkci, kterou plní v lidském těle cirkulace krve; to, co komunikační toky 

přinášejí, vyživuje celý společenský systém.“ (Říchová 2000: 73) 

 

Podobnou metaforu inspirovanou fyziologií lidského organismu použil při popisu politické 

komunikace americký politolog českého původu K.W.Deutsch. Jak už název jeho klíčového 

díla The Nerves of Government [1963] (česky Nervy vlády, 1971)  napovídá, komunikační 

kanály uspořádané do hustých sítí prostupující napříč celou společností, a tedy i politickým 

systémem, jsou přirovnány k nervové soustavě. Paralela to není náhodná či jen 

demonstrativní. Deutsch skutečně studoval způsoby šíření informací a možnosti politického 

systému, jak na ně reagovat, či je rozpoznávat, resp. selektovat a ignorovat. Zdůrazňoval 

rychlost reakce, její zpoždění, adekvátnost a zejména schopnost systému anticipovat děje a 

učit se. Speciální pozornost věnoval způsobu, jakým je politická komunikace realizována.  

 

Aplikujeme-li známe Lasswellovo schéma pro studium komunikace - kdo říká co, jak, komu a 

s jakým účinkem (Jirák, Köpplová 2007: 49) - pak je u Deutsche důraz kladen na jak: 

v návaznosti na přenosový model komunikace (Shannon, Weaver) se Deutsch zaměřuje na 



 20 

studium kanálu, který svými vlastnosti ovlivňuje schopnost přijímat sdělení. Zatímco 

přenosový model zavedl faktor šumu, který pozměňuje kvalitu informací, Deutsch poukázal 

na klíčový úsek komunikačního kanálu – střední úroveň komunikace, která má efektivní 

kontrolu nad tokem informací v hierarchické struktuře politického aparátu. Pro přežití 

politického systému je zcela zásadní, zda komunikační kanály dokážou přenášet kvalitní 

informace hierarchicky od spodku společnosti do vrcholku v politické sféře. Jen díky těmto 

informacím může politický systém zjišťovat souhlas se svou politikou, monitorovat tak 

vlastní legitimitu a případně podle toho modifikovat své výstupy. Vnitřní rozvědky a čistky 

slouží v Deutschově pojetí primárně za účelem udržování spolehlivosti komunikačních kanálů 

a odhalují velmi důležitý aspekt životnosti politického systému – schopnost přijímat a 

vyhodnocovat informace nejen ze vnějšku politického systému, nýbrž i ze struktur politického 

systému samotného.  

 

Podobně jako Luhmann ve svých systémových teoriích i Deutsch zdůrazňuje informační 

selektivitu jako nutnou a nezbytnou součást fungování každého systému. Zatímco Luhmann 

hovořil o trojitém procesu selekce a binárních kódech (nepřipouštějící třetí možnost), Deutsch 

hovoří o citlivosti receptorů, která je determinována ideologií, která je pojímána jako jakýsi 

filtr či hodnotově selektivní vzorec (Říchová 2000: 92). Neschopnost odlišovat podstatné 

informace od nepodstatných může stát za kolapsem celého politického systému, jak například 

demonstruje analýza pádu komunistického režimu v Čechách v knize I. Možného (1999) Proč 

tak snadno.  

 

3.2.1. Moderní analýza politiky 

 

Moderní analýza politiky (policy-analysis) vychází ze širšího pojetí politiky – tu nelze 

zredukovat pouze na vztahy mezi hlavními politickými institucemi a na vztahy hierarchické. 

Širší perspektiva vede k významnému obohacení tzv. politických aktérů, kam vedle tradičních 

politických institucí a organizací (parlament, vláda, politické strany a hnutí, odbory atd.) patří 

také státní správa, zájmové skupiny, ale i média. Snaha o dynamičtější pohled na politiky se 

promítá i v nových pojmech: politické sítě a politické arény (Fiala, Schubert 2000, Říchová 

2002).  

 

Z hlediska politické komunikace je důležité chápání médií jakožto významného politického 

aktéra. Další prostor pro analýzu významu komunikace a médií umožňuje rozpracování 
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modelu politického cyklu, který je diferencován do jednotlivých fázi. Zejména v počátečních 

fázích politického cyklu (iniciace, estimace) se nabízí otázka po stále významnější roli 

masových médiích, při nastolování politických témat (problém nastolování agendy).  

 

Přihlédnutí ke komunikačnímu aspektu politiky vedlo k vypracování nových metod. Mezi ně 

patří narativní analýza politiky (policy-narratives), která zkoumá určité narativní vzorce, které 

se objevují v politickém diskurzu při souboji mezi jednotlivými politikami. Politika je 

komunikována jako strukturované smysluplné vyprávění se začátkem, průběhem a koncem, 

tak jako každý jiný příběh. V politice více než o souboj argumentů jde o souboj příběhů – 

jednotlivé argumenty jsou vždy dávány do koherentního kontextu (ideologického), aby 

vynikla nezbytnost a nutnost právě onoho řešení. V politické aréně je pak příběh (story) 

většinou vystavován ostré kritice a označen za nekoherentní a neudržitelný (non-story), nebo 

je nabídnuta alternativní politika v podobně jiného příběhu (counter-story). (Schneider, 

Janning 2005) 

 

Analýza politických rámců (policy-frames – není totéž co framing – viz dále kapitola o 

medializaci) se vztahuje k interpretačním rámcům, s jejichž pomocí integrujeme hodnoty, 

fakta, názory, teorie a zájmy do jednoho celku. Záměrem analýzy je vysvětlení příčiny 

konfliktů a ideologických blokád. Nejobecněji na problém komunikace v politice pohlíží 

analýza politických diskurzů, která navazuje na teorie vypracované zejména M. Foucaultem.   

 

3.2.2. Shrnutí 

 

Přestože je politika bytostně spjata s komunikací, byl tento aspekt v politologii dlouho 

opomíjen. Intenzivnější studium politické komunikace se váže k strukturálně-

funkcionalistickému rozpracování systémové teorie a zejména pak ke jménu K. W. Deutsche. 

Role médií je ještě reflektována v tzv. moderní analýze politiky (policy-analysis), jinak však 

je politická komunikace mimo hledáček politologů. 
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4. Politická komunikace   

 

Politická komunikace je interdisciplinární oblast, která zohledňuje nerozlučnost komunikace, 

moci a politiky. Oblast politické komunikace má však mnohem blíže k mediálním studiím a 

studiu masové komunikace než k oboru politologie, kde je toto téma bohužel spíše na okraji 

zájmu. 

 

V této kapitole se zaměřím na definici politické komunikace. Nejtěžším úkolem je nalézt 

hranici mezi komunikací politickou a nepolitickou. Budu identifikovat tři základní aktéry 

politické komunikace, jejich vztahy a konečně ve stručnosti popíšu proměny politické 

komunikace v čase.  

 

4.1. Politická a ne-politická komunikace 

 

Někdy je politická komunikace vykládána jednoduše jako komunikace politických aktérů. 

(Schulz 2007) Tato jednoduchá definice je však zavádějící. Vymezení pojmu politické 

komunikace je velmi obtížné, zejména s ohledem na odlišení politické a nepolitické 

komunikace. Očividně existují situace, kdy není pochyb o tom, že se jedná o komunikaci 

svým charakterem politickou. Vezměme za příklad projev prezidenta V. Klause po svém 

znovuzvolení sborem volitelů.3 V tomto případě se jedná o komunikaci, která je jednoznačně 

politická.  

 

Avšak jen málokdy je politická komunikace takto jednoznačně vymezitelná. Je každé sdělení, 

které pronáší prezident politickou komunikací? Dovedeno ad absurdum: je soukromý 

rozhovor prezidenta se svou chotí (ať už je předmětem hovoru cokoli) během procházky 

v parku v Lánech politickou komunikací? Zřejmě ne. Je pak rozhodujícím faktorem obsah 

sdělení? Lze soukromou debatu dvou mladíků v parku nelze považovat za politickou 

komunikaci, je-li obsahem diskuze o právě zvoleném prezidentovi?  

 

                                                 
3 (1) Staronový prezident republiky (tedy politický aktér par excelence) pronáší svůj povolební projev (2), který 
se týká priorit a charakteru výkonu svého politického mandátu. Projev je adresovaný jak volitelům na Hradě, tak 
široké veřejnosti (3), která vnímá obsah sdělení díky masovým médiím (4) – jmenovitě prostřednictvím 
speciálního volebního programu České televize. Čísla se vztahují k faktorům Lasswellovského komunikačního 
modelu, který rozvádím níže.  
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Pokusme se k jistému vymezení politické definice využít již zmíněné Lasswellovské schéma 

komunikačního modelu: (1)kdo říká (2)co, (3)komu, (4)jakým kanálem. Které z těchto čtyř 

faktorů jsou určující pro politický charakter komunikace? Na výše zmíněných příkladech se 

ukázalo, že faktory 1, 2, 3 nejsou postačující podmínkou definice politické komunikace. 

 

Podobně je tomu i s komunikačním kanálem: asi lze jen stěží najít kanál, který by 

automaticky transformoval jakoukoli komunikaci do komunikace politické. Nepomůže nám 

ani distinkce soukromého kanálu (typicky komunikace tváří v tvář) od kanálu veřejného 

(masová média). Vždyť ani veřejné, státem vlastněné televize v socialistických režimech, 

které plnily důležitou ideologickou a indoktrinační funkci, nevysílaly pouze sdělení 

s politickým charakterem. Natož dnes, kdy platí, že média věnují politice pouze menší část 

svého prostoru4. Konečně ani adresát sdělení není tím klíčem, který by nám oddělil 

komunikaci politickou od nepolitické (zajisté není vše, co říkáme politikům, politickou 

komunikací – například gratulace občana z ulice V.Klausovi ke znovuzvolení).  

 

Ani jeden ze zmíněných čtyř faktorů není dostačující pro definici politické komunikace. R. 

Fagan (1966) proto vedle aktérů, obsahů a kanálů zdůrazňuje uvážení důsledků. „Komunikace 

se stává politickou podle důsledků (skutečných nebo potencionálních) pro politický systém.“ 

(Fagan 1966: 20). Vedle čtyř již zmíněných faktorů tedy připočtěme faktor pátý – důsledky.  

Přitom si je nutné uvědomit, že důsledky komunikace mohou být zamýšlené i nezamýšlené.  

 

Tak například hádka prezidenta s manželkou může být zcela soukromou záležitostí bez 

sebemenších politických důsledků. Ovšem stačí malá změna, týkající se situace, ve které se 

hádka odehrává a důsledky mohou být velmi podstatné. Tou změnou je například přítomnost 

médií, která hádku zachytí a začnou zpochybňovat charakterové kvality prezidenta5. Jinými 

slovy je faktor (5) důsledky neoddělitelně spojen s dalším faktorem (6) kontext (situace).6   

 

                                                 
4 Politika je u běžných novin či televizních a rozhlasových stanic pouze menšinovým obsahem. Výjimkou jsou 
samozřejmě specializovaná periodika či zpravodajské kanály.  
5 Viz případ francouzského prezidenta N. Sarkozyho, které pronesl několik neuctivých slov směrem k jednomu 
člověku z davu, aniž by si byl vědom přítomnosti médií, která celý incident zaznamenala a zvýznamnila 
(medializovala) tak jinak zcela bezvýznamnou událost. Viz zpráva z 24. 2. 2008 na zpravodajském serveru 
novinky.cz, dostupné online [20.4.2008] na: http://www.novinky.cz/clanek/133917-jdi-do-haje-vole-rekl-
francouzsky-prezident-neznamemu-v-davu.html  
6 O vlivu situace na lidské chování více viz Goffmann (1999), o propojení komunikace a situací viz pronikavá 
analýza J. Meyrowitze (2006). 
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Jestliže je hádka prezidenta zachycená v médiích příkladem nezamýšlených důsledků, pak je 

třeba zdůraznit, že většinou se politická komunikace týká důsledků zamýšlených, a proto je 

třeba brát v potaz poslední faktor (7) úmysly jednajícího. Nyní se však naše původně 

jednoduché Lasswellovské schéma rozrostlo do mnohem obsáhlejší podoby a připomíná 

kulturální přenosový model, zejména pokud si uvědomíme, že vztahy mezi jednotlivými 

prvky nejsou lineární. 

 

Diagram č.1.: Faktory politické komunikace (zdroj: vlastní) 

 

 

Je zřejmé, že každý z těchto faktorů je důležitým aspektem při vedení pomyslné dělící čáry 

mezi komunikací politickou a nepolitickou. Zrovna tak je očividné, že hranice, odkdy už se 

jedná o komunikaci politickou, je relativní. Z naší perspektivy zkoumání vlivu médií na 

politickou komunikaci je pozoruhodný fakt, že média mohou být oním faktorem, který tuto 

hranici posouvá a mění běžnou komunikaci na politickou.7  

 

                                                 
7 O schopnosti médií politizovat každodennost více Thompson (2004: 197).  
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4.2. Definice politické komunikace 

 

Existuje celá řada vymezení politické komunikace. Hlavní nástrahou definice politické 

komunikace je určení klíčového faktoru. Uvedu tu hned několik definic, aby se ukázalo, že 

každá definice vyzdvihuje jiný faktor, nebo kombinaci těchto faktorů.   

 

Důraz na obsah politické komunikace klade např. následující definice:  

 

Political communication is a process, is strategic, and is unique in terms of content. We view 

political communication as public discussion about the allocation of public resources 

(revenues), official authority (who is given the power to make legal, legislative, and executive 

decisions), official sanctions (what the state rewards or punishes), and social meaning (what 

does it mean to be an American and the role of citizen, implications of social policy, etc.) 

(Denton, Woodward 1998: 11)  

 

B. McNair (2003: 4) opírá svou definici na jedné straně na postavení a vzájemném vztahu 

různých aktérů politické komunikace (faktor 2 a 6), na druhé straně zdůrazňuje úmysly a 

záměry aktérů, neboť za politickou komunikaci považuje veškeré formy komunikace 

politických aktérů za účelem dosažení specifických cílů. 

 

Z hlediska důsledků vnímají politickou komunikaci Nimmo a Swanson, kteří podtrhávají 

strategické používání komunikace za účelem ovlivnění veřejných znalostí, přesvědčení a 

jednání v politických záležitostech. (Nimmo, Swanson 1990: 9) 

 

Denton a Woodward (1998: 5) dále tvrdí, že politická komunikace je účelná (purposeful), 

instruktivní (directive), s přesvědčovacím apelem (persuasive), a je zaměřená na změnu 

přesvědčení, postojů, hodnot, nebo na vyvolání určitého jednání. Je však třeba dodat, že cílem 

politické komunikace nemusí být jen jednání (action) vedoucí ke změně, ale i (a to mnohem 

častěji) jednání za účelem udržení statu quo: záměrem politické komunikace může být 

přesvědčování, které od takového jednání odrazuje (například apel na občany, aby se 

neúčastnili demonstrace) a nabádá tak k ne-konání (non-action) Autoři také opomíjí, nejen dle 

mého soudu, klíčový účel politické komunikace (viz například Herman, Chomsky 1988, 

Lippmann 1991), tj. vytváření konsensu (manufacturing consent), získávání veřejné podpory 

pro politiky (policy) a legitimizaci politického procesu (politics) a institucí (polity).  
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4.2.1. Politická komunikace jako proces 

 

Většina definic zdůrazňuje dynamiku politické komunikace a definuje je ji jako proces. To 

samozřejmě vyplývá už z prostého faktu, že jakákoli komunikace je nezbytně procesem. 

(Watzlawick a kol. 1999) 

 

Zde je několik takových definicí politické komunikace:  

 

Politická komunikace je: 

 

„(...) the process by which a nation’s leadership, media and citizenry exchange and confer 

meaning upon messages that relate to the conduct of public policy.“  (Perloff 1998: 8)  

 

"(...) conversations flowing through institutionalized channels punctuated by the vote." 

(Boynton 1996: 109) 

 

Druhá definice podtrhuje fakt, že proces politické komunikace plyne v čase jako jakási křivka, 

vzdouvající se prudce v období voleb. Uprostřed volebního cyklu je tu určitá stálá (střední až 

nízká) tepová frekvence, kdy probíhá zejména komunikace mezi politickými aktéry 

(komunikace uvnitř politické sféry – zejména mezi parlamentem a vládou), kteří se na občany 

obrací mnohem méně než v období voleb. Během voleb či bezprostředně po mimořádných 

událostech (katastrofa typu stoletých povodní) jsou využívány i jinak nečinné komunikační 

kanály a míra komunikace se výrazně zvyšuje, zároveň se mění charakter komunikace 

(zacílení na voliče a zvýraznění konfliktu během voleb, nebo naopak apel na konsensus 

v době krize). (Fagan 1966)  

 

Přestože zde nebude mým hlavním úsilím nalézt co nejkomplexnější definici politické 

komunikace, bylo by dle mého mínění obohacující, kdyby byla politická komunikace 

vnímána spíše podle kulturálního modelu komunikace než podle modelu přenosového. To by 

po mém soudu umožnilo zohlednit nelineárnost a vzájemnou provázanost jednotlivých 

faktorů, klást větší důraz na interpretativní procesy, vzít v potaz různé úrovně komunikace 

(politickou metakomunikaci) a zdůraznit diskurzivní rozměr. Byla by tak zjevnější souvislost 

s důležitými fenomény, jako jsou vytváření společenského konsensu, regulace konfliktů, 

distribuce hodnot, vytváření politických identit nebo např. posilování či oslabování legitimity. 
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4.2.2. Politická komunikace jako prostor 

 

Další možností, jak vymezit politickou komunikaci, je definovat ji jako určitý prostor, kde se 

taková komunikace odehrává. Viz např. definice Woltona, který chápe politickou komunikaci 

jako: 

 

„(...) the space in which contradictory discourse is exchanged between three actors with the 

legitimate right to express themselves in public on politics, namely politicians, journalists and 

public opinion by means of opinion polls.“  (Wolton in: Jarren, Donges 2002: 21) 

 

Wolton tak zdůrazňuje prostorovou dimenzi politické komunikace. Touto cestou se vydalo 

více autorů. Lze ji popsat jako snahu analyzovat politickou komunikaci skrze studium 

komunikační sítě mezi politickými aktéry, které je pak možné zobrazovat pomocí různých 

schémat.  

 

Cílem politické komunikace je studium této komunikační sítě mezi hlavními politickými 

aktéry, jimiž jsou zejména politici, politické strany, vláda, administrativní systém na straně 

jedné a veřejnost na straně druhé. Ačkoli je rozmanitost komunikačních kanálů nepopsatelná, 

díky dominanci masových médií se objevuje tendence pohlížet na nepřehlednou změt 

komunikačních kanálů právě jako na struktury masových médií. To vede k zjednodušenému 

chápání politické komunikace, které bychom mohli zobrazit pomocí následujícího schématu:  

 

Diagram č. 2: Jednoduchý model politické komunikace 

(zdroj: vlastní) 

 

Politická komunikace je chápána v tomto schématu jako 

prostor, kde probíhají komunikační kanály mezi politickou 

sférou a veřejností. Masová média jsou v tomto schématu 

jakýmsi neutrálním prostředím, které umožňuje výměnu 

informací mezi těmito dvěma sférami. Schéma také 

implikuje, že média zcela okupují intermediární prostor mezi 

politickou a veřejnou sférou – tedy že jiná než mediovaná ani politická komunikace být 

nemůže. Tento model je zavádějící minimálně ve dvou aspektech: 1) ignoruje aktivní, 

konstruktivní roli médií a tiše předpokládá, že média fungují jako jakési věrné zrcadlo 

Politická sféra 

Veřejnost 

Masová média 

Politická sféra 
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skutečnosti (o neudržitelnosti tohoto argumentu jsem pojednal v kapitole 2 o konstruktivismu 

a koperníkovském obratu ve vnímání médií), 2) nezohledňuje skutečnost, že komunikaci 

mohou přímo provádět i jiné struktury – instituce a organizace politické strany, zájmové 

skupiny, byrokracie atd.). Pozornosti to zřejmě uniká z toho důvodu, že komunikace v  

případě těchto struktur není na rozdíl od médií jejich primární funkcí.8 (Fagen 1966) 

 

Jelikož jsou masová média sama důležitým ekonomickým a politickým aktérem, je lepší 

zobrazit schéma politické komunikace jako jakýsi komunikační trojúhelník:  

 

Diagram č.3: Trojúhelníkový model politické komunikace (zdroj: vlastní) 

 

 

Takto pojatá politická komunikace je sice stále neúměrnou redukcí reálných složitých a 

komplexních komunikačních kanálů, nicméně se k tomuto modelu přiklání mnoho autorů, 

analyzující politickou komunikaci (McNair 2003, Perloff 1998, Bradová 2005). Politická 

komunikace neprobíhá pouze v prostoru mezi třemi pomyslnými vrcholy komunikačního 

trojúhelníku, politická komunikace zrovna tak probíhá i uvnitř každé ze tří sfér – zejména pak 

ve sféře politické – zde je zcela zásadní komunikace mezi jednotlivými politickými 

institucemi a mezi politiky a institucemi. (Seymour-Ure in: Říchová 2002: 171-172) 

                                                 
8 Politická komunikace není to samé co masová komunikace. Masová komunikace je pouze jednou z forem, jež 

může politická komunikace nabírat. Přidržíme-li se Thompsonovy klasifikace (2004: 70nn) tří typů komunikace 

jakožto interakce výměny symbolických sdělení, pak poltická komunikace sestává ze všech tří typů interakcí. Tj. 

jak nejpřirozenější interakce tváří v tvář (např. rozhovor v jedné místnosti), tak zprostředkovaná interakce 

(komunikace přes telefon, mail apod.), tak již zmíněná masová komunikace – neboli zprostředkovaná kvazi-

interakce (komunikace pomocí masových médií) (viz více kapitola 5.2.). Jinými slovy: při zaostřené pozornosti 

na vliv masových médií na politickou komunikaci nesmíme zapomínat, že političtí aktéři komunikují i jinými 

způsoby, než skrze média. 

 

Politická sféra 

Veřejnost 

Masová média 
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4.2.3. Shrnutí 

 

Všechny pokusy o definici se pokouší o zredukování velmi komplexních komunikačních 

fenoménů. Jedním takovým způsobem, jak zjednodušit politickou komunikaci do určitého 

modelu bylo trojúhelníkovité schéma.9 Ačkoli se sám přikláním k definování politické 

komunikace podle kulturálního modelu komunikace, tedy jako dynamického především 

interpretativního procesu výměny symbolických sdělení na mnoha rovinách, přidržím se pro 

přehlednost v této práci již zmíněného trojúhelníkovitého schématu. Protože toto schéma 

určuje tři hlavní aktéry politické komunikace, podívám se na jejich vlastnosti nyní blíže.  

 

4.3. Aktéři politické komunikace 

 

Politická komunikace byla přirovnána Deutschem (1971) k nervové soustavě. Tato metafora 

vyřčená již v 60. letech odpovídá posledním trendům ve výzkumu a analýze politiky (policy-

analysis), která pohlíží na politiku jako na složitou strukturu vazeb mezi politickými aktéry. 

Tato struktura je studována jako síť (komunikační), propojující nejrůznější jedince, 

organizace a instituce – tedy individuální i kolektivní aktéry. Za největší pokrok v analýze 

politiky je považováno rozšíření perspektivy: politickými aktéry nejsou pouze ústavním 

rámcem vymezené politické instituce (vláda, parlament, prezident, ústavní soud, politické 

strany), ale právě i masová média, zájmové a nátlakové skupiny, státní správa, armáda, 

odbory, mezinárodní organizace atd. (Fiala, Schubert 2000)  

 

Politická komunikace probíhá na několika rovinách – jak na rovině pod-státní (komunálních, 

regionálních) a rovině státní, tak na úrovni nad-státní (EU, mezinárodní organizace, 

diplomatické vztahy s druhými zeměmi). (McNair 2003) Adekvátní zkoumání politické 

komunikace by vyžadovalo zahrnutí celé této spletité a komplexní sítě různě horizontálně i 

vertikálně propojených aktérů. Protože však zkoumání aktérů politické komunikace není 

cílem této práce, nýbrž toliko výchozím bodem pro zkoumání vlivu médií na politiku, dovolil 

jsem si zredukovat počet aktérů politické komunikace do tří sfér: politické, mediální a 

veřejné, na základě již zmíněného komunikačního trojúhelníku.  

                                                 
9 Další možností, jak čelit nezměrnosti a předejít všeobjímající a zároveň nic neříkající definici, je sjednocení 
zorného měřítka. Fagan (1966) doporučuje pohlížet na politickou komunikaci z nejobecnější, tedy makro-
perspektivy. Tuto cestu volí i jediná definice z pera českých autorů: Říchová a Jirák (2000) považují za 
politickou komunikace veškeré procesy symbolické interakce odehrávající se ve společnosti na makropolitické 
úrovni, které přispívají k rozhodování, popřípadě výkonu či distribuci moci. 
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4.3.1. Političtí aktéři  

 

Podle striktní definice (Jarren, Donges 2002: 62) je podstatnou charakteristikou aktéra 

schopnost jednat. Aktér má zájmy a sleduje cíle, má hodnotovou orientaci, disponuje zdroji 

(schopnosti a znalosti, pravomoci, finanční, sociální a kulturní kapitál, čas, autorita atd.), 

pomocí nichž může dosahovat svých cílů. Pro dosažení těchto cílů sleduje aktér určitou 

strategii, která zohledňuje zdroje a cíle ostatních aktérů a předvídá jejich reakce a chování.  

 

Hlavním zdrojem politických aktérů je jejich demokratická legitimita nabytá zvolením, které 

je opravňuje k výkonu legislativních, exekutivních či kontrolních pravomocí (v závislosti na 

typu instituce). Tyto zdroje využívají k naplňování programových, stranických a osobních 

cílů, dlouhodobě je strategie zaměřena především na posílení postavení uvnitř politických 

struktur (stranických, ministerských, parlamentních atd.) a na zajištění svého znovuzvolení.  

 

Nejdůležitějším politickým aktérem (v západoevropských demokraciích) jsou politické strany, 

které se ucházejí o lidovou podporu v pravidelných volbách. A zde se protínají zájmy 

politických a mediálních aktérů. Zatímco politická sféra se neobejde bez veřejnosti kvůli 

nutnosti demokratické legitimizace (která probíhá v pravidelných volbách), média jsou na 

veřejnosti závislá ekonomicky. I když každý z jiného důvodu, stále platí, že politici i média 

jsou závislí na podpoře ze strany veřejnosti. Podobně nevyhnutelnou vazbou jsou propojena 

média a političtí aktéři.  

 

4.3.2. Mediální aktéři  

 

Média, čímž se rozumí obecně tisk, rozhlas, televize a média založená na digitálním 

zpracování přenosu dat (internet a pod.), jsou dominantním komunikačními prostředky, a 

proto se politici při komunikace s veřejnosti neobejdou bez spolupráce se sdělovacími 

prostředky.  

 

Hlavním zdrojem médií jsou produkční a výrobní know-how, sociální kapitál (práce 

žurnalistů), kulturní kapitál (prestiž, důvěra veřejnosti) a symbolický kapitál (možnost 

definovat významy, utvářet diskurz a pod.) a v neposlední řadě i kapitál ekonomický. 
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Mediální systém je velmi heterogenní, neboť sdružuje média fungující na základě různých 

principů, normativních očekávání, regulací a dalších mechanismů. I jednotlivá média jsou 

konec konců složité organizační celky s propracovanou hierarchií odpovědnosti a pravomocí a 

s vysokou dělbou práce. (Jirák, Köpplová 2007: 74) K pochopení fungování médií je nutné si 

uvědomit, že většina masových médií je existenčně závislá na příjmech z reklamy. Cílem 

médií je zaujetí a udržení pozornosti co nejpočetnějšího cílového publika. Tuto pozornost pak 

prodávají inzerentům. Na mediálním trhu existuje velká konkurence a zároveň velká nejistota 

a malá předvídatelnost přijetí produktu ze strany spotřebitelů.  

 

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím podobu mediálního trhu je kapitálová náročnost 

mediálního průmyslu – pro vstup na mediální trh je třeba velkých kapitálových zdrojů. 

Kapitálová náročnost vede k celosvětovému trendu v mediálním průmyslu: dochází k 

horizontální i vertikální koncentraci mediálních podniků. Vlastnictví se kříží a vznikají 

nadnárodní mediální korporace, která fungují na globálních trzích. Poměry na mediálním trhu 

jsou někdy označovány kriticky jako „stabilizovaný mediální oligopolní kapitalismus.“ 

(Prokop 2005) 

 

4.3.3. Vztahy mezi médii a politickými aktéry  

 

Jsou definovány mnoha faktory a okolnostmi. Ve většině demokratických zemí existuje jistý 

legální a institucionální rámec. Zejména v Evropě politici většinou mají pravomoci, jak 

upravit základní rámec fungování médií ve společnosti. Zákony definují veřejnoprávní a 

soukromoprávní média, regulují udělování licencí, určují kontrolní a regulační orgány, obecně 

podmínky podnikání na mediálním trhu, regulaci reklamy a mnoho jiných oblastí. V EU 

média částečně spadají pod regulaci vnitřního trhu, a proto se na mediální trh vztahuje i 

komunitární právo. Vedle vnější regulace existuji i regulace vnitřní, tedy autoregulace 

samotných médií (např. formou etických kodexů)  

 

Vztah mediální a politické sféry je velmi komplikovaný, protože je vedle formálních institutů 

a pravidel konstitučních, legálních a personálních zrovna tak vymezen tradicí, nepsanými 

pravidly a zvyky, je tedy dán do značné míry kulturní a historickou tradicí. Podoba a 

charakter vztahů mezi světem politiky a médii závisí na znalostech, zkušenostech, stylu a 

kultuře zástupců obou stran. (Jabłoński 2006)  
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V některých zemích vychází fungování mediálního systému pouze z ústavně zaručeného 

práva na informace a svobodu slova a právě oněch nepsaných pravidel a zvyklostí. Tak je 

tomu například ve Spojených státech, v zemi s dlouhou tradicí svobody tisku a se značnou 

autonomií všech médií. Hallin a Mancini (2006: 67) ve své komparativní analýze mediálních 

systémů mají USA jako příklad tzv. liberálního modelu (spolu s Kanadou, Irskem a Velkou 

Británií), který se vedle autonomnosti mediální sféry vyznačuje silnými tržními tlaky, 

vysokou profesionalitou žurnalistů s neformální (slabě institucionalizovanou) seberegulací a 

neutrálním tiskem. Vedle toho autoři rozlišují další dva modely, které se právě ve vztahu 

k politické sféře značně liší. Tzv. demokraticko-korporativistický model (zastoupený 

Rakouskem, Belgií, Dánskem, Německem, Švýcarskem, Norskem a Švédskem) je 

charakterizován mnohem silnější rolí státu (nicméně omezenou), se silným veřejnoprávním 

sektorem, se silnou profesionalitou s institucionalizovanou sebe-regulací a s tradicí 

stranického tisku, který však ustupuje neutrálním komerčním médiím. Konečně třetí model, 

tzv. polarizovaně pluralistický (zastoupený Řeckem, Španělskem, Portugalskem, Itálií a 

částečně Francií), kde stát má velkou moc při vymezovaní mediálního systému, kde existuje 

dodnes tradice stranického tisku a kde panuje slabší novinářská profesionalita.  

 

Často diskutovaná otázka autonomie či instrumentalizace vztahu politického a mediálního 

systému tak musí být brána případ od případu. Zatímco zejména politici jihoevropských států 

měly tendence k využívání mediálního systému ve svůj prospěch, existuje tu zároveň mnoho 

států s tradicí velmi autonomního postavení.  

 

Opuštěno je definitivně staré nazírání, zastávané autory slavné stati o čtyřech teoriích tisku 

(Siebert, Peterson, Schramm [1956]), které vnímalo mediální systém jako závislou proměnou 

ve vztahu k systému sociální kontroly, který mediální systém reflektuje. Tedy model, kde 

média jsou marxistickou terminologií součástí nadstavby determinované základnou 

politického systému. (Hallin, Mancini 2006: 8) Druhým extrémem jsou pak teorie počítající 

s rozhodujícím vlivem na ostatní sociální systémy, včetně toho politického (Bourdieu 1998). 

Opět se tu lze odvolat na změnu paradigmatu v pohlížení na média, kterou Schulz nazval jako 

kopernikovskou revoluci. Média jsou ve vztahu k politice nejen v pasivně reflexivním, ale i 

v aktivně konstruktivním vztahu. Hallin a Mancini tak vztah mezi médii a politikou vidí na 

místo optikou lineární kauzality pohledem koevolučního soužití. Symbiotický vztah médií a 

politiky bude jedním z bodů při analýze konceptu medializace.  
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4.3.4. Veřejnost 

 

Dosud byla pozornost upřena výhradně na politické a mediální aktéry. V demokratických 

státech však nelze přehlížet význam veřejnosti. Vždyť politici jsou nakonec voleni ve volbách 

a je to právě publikum, které volí svá média při každé koupi či přepínání televizního či 

rozhlasového kanálu. Veřejnost je třetím pomyslným „aktérem“ politické komunikace, 

přičemž rozhodně není aktérem pasivním.10 

 

Pojem veřejnosti je mnohem více než empirickým fenoménem normativním postulátem, či 

jakýmsi weberovským ideál-typem. J. Habermas (2000) v návaznosti na svou teorii 

komunikativního jednání charakterizuje veřejnost především jako komunikační síť a předivo 

neformálních vztahů mezi svobodnými jedinci. Veřejnost není vázána na podmínku členství a 

je charakterizována svou inkluzivitou (pro Habermase je možnost účasti na veřejném diskurzu 

základním právem) (Jarren, Donges 2002: 109).  

 

Pro takto definovanou veřejnost, která není nijak speciálně institucionalizovaná, je typická 

velká míra heterogenity a slabá organizovanost, což neumožňuje nahlížet na veřejnost jako na 

aktéra, který dokáže formulovat cíle a strategicky je prosazovat. (Jarren, Donges 2002: 110) 

 

Je přípustné ztotožnit veřejnost s veřejným míněním? Koncept veřejného mínění je značně 

problematický a je s ním spojena řada pochybností a otázek. Pro nás nejpodstatnější otázkou 

zůstává tzv. spor mezi nominalisty na jedné straně (Allport), kteří považují veřejné mínění 

pouze za pojem a abstraktní statistický údaj, označující sumu jednotlivých mínění, a realisty 

na straně druhé (LeBon, Durkheim), kteří veřejnému mínění připisují nadindividuální 

charakter a jakousi vyšší kvalitu, nepopsatelnou pouze jako sumu jednotlivých mínění 

(Kunštát 2006).  

                                                 
10 V této práci se v otázce přijímání mediálních obsahů hlásím k pojetí aktivního publika. První náznak změny 

tradičně pasivního pohledu na publikum přinesla již hypotéza o dvoustupňovém toku komunikace (Lazarsfeld, 

Katz in: Jirák, Köpplová 2007: 104). Ačkoli pozdější výzkumy tezi o existenci institucionalizovaných 

názorových vůdců neprokázaly (Kunczik in: Jirák, Köpplová 2007: 105), zesílil zájem o roli interpersonálních 

vazeb, které hrají roli při vícestupňovém a komplexním procesu nakládání s mediálními obsahy. Dnes neexistuje 

jednotná teorie o vztahu publika k médiu a způsobu recepce mediálních obsahů, v zásadě však převládají 

hermeneutické teorie, teorie preferovaného čtení či užití a uspokojení (Jirák, Köpplová 2007: 105), které 

zdůrazňují aktivní interpretativní roli přijímatele.  
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Dalším kritickým místem je možnost zjišťování a kvantifikování veřejného mínění. Pokud 

výzkum veřejného mínění dovoluje lidem položit libovolnou otázku, pak se snadno stane, že 

dotazovaný odpoví, i když si o dané věci nemyslí nic, nebo má jen slabé ponětí. Odpovídá 

většinou podle předem nabídnutého vzorku odpovědí, které jsou poté interpretovány jako 

výraz veřejného mínění - tedy jako něčeho, co existuje nezávisle na tomto výzkumu. Nástroj 

pro zjišťování mínění se tak začasto stává nástrojem jeho tvorby. To je důvodem, proč 

například interpretativní sociologie naprosto odmítá kvantitativní výzkumy veřejného mínění. 

(Kunštát 2006) 

 

Ačkoli je tedy rovnítko mezi veřejným míněním a veřejností velmi zavádějící, nic to nemění 

na tom, že veřejné mínění je vnímáno jako důležité, a tudíž se stává nástrojem a cílem 

politické komunikace. Dnes se již ke každému významnějšímu tématu zjišťuje stav veřejného 

mínění. Činí tak strany, nejrůznější jiné zainteresované organizace a v neposlední řadě média 

sama, pro něž jsou výsledky prezentovatelné v přehledných grafech a konkrétních číslech 

vždy vítané.  

 

4.4. Proměny politické komunikace  

 

Politická komunikace prošla napříč staletími dodnes obrovskou proměnou. Už samotný fakt, 

že politická komunikace je vyšší formou řešení koordinačních a kooperačních problémů, 

zejména pak konfliktních situací, které byly dříve nezřídka řešeny násilím, je  

z antropologického hlediska velmi zajímavý.  

 

Political communication is a valuable mediating agent that replaces sheer violent conflict  and 

makes orderly change possible. (Denton, Woodward 1998: 11) 

 

Proměny politické komunikace lze jednoznačně spojit s rozvojem moderních médií. Hlavní 

změnou je nárůst komunikační kapacity. V moderních společnostech mediální komunikace 

prostupuje celou společností a není jen doplňkem pro tradiční nemediované komunikační 

struktury, jako tomu bylo u tradičních společností. Typickým znakem modernizace a 

přechodu k moderní politické komunikaci je nárůst celkové komunikační kapacity systému 

díky pronikání národní komunikace i do lokálních a dříve uzavřených komunikačních 

struktur. (Fagen 1966) 
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Almond (1992, in: Říchová 2000: 73-75) spojuje proměnu politické komunikace s kvalitou 

informací, které jsou při politické komunikaci produkovány, přenášeny a recipovány. Zvýšené 

množství komunikačních toků a nesporný nárůst objemu informací, které musí politický 

systém recipovat, vyhodnocovat a na které musí reagovat, zvyšuje nároky na jednotnou 

strukturaci informací. Klíčovým požadavkem se stává předvídatelnost a kontrolovatelnost 

komunikace. Tu lze předpokládat spíše u vysoce formalizované mediální komunikace. Díky 

relativně jednotné struktuře informační sítě mají informace podobnou strukturu snadno 

transformovatelnou do politického jazyka.  

 

Podle Almonda dochází v důsledku rozvoje a specializace komunikační sítě k homogenizaci 

informace. Politická komunikace má (navzdory rozmanitosti konkrétních projevů) 

v moderních společnostech homogennější podobu a je mnohem snazší, protože informace 

jsou mobilnější. Postupně mizí technologické, prostorové i veškeré jiné bariéry v komunikaci 

a informace proudí plynuleji napříč celou společností. Další proměna souvisí se směrem toku 

informací. Zatímco dříve bylo těžiště informačních toků na výstupech z politického systému, 

moderní politický systém více informací přijímá, a proto je větší objem informací na vstupu.  

 

Ze širšího kontextu zásadních společenských změn vnímají vývoj a proměny politické 

komunikace ve známé stati „The Third Age of Political Communication: Influences and 

Features“ autoři Blumler a Kavanagh (1999). V poválečné době – tedy již v éře moderních 

společností s rozvinutou politickou komunikací – rozlišují autoři tři epochy: ačkoli autoři 

sami epochy časově přesně nespecifikují, lze je přibližně vymezit v těchto desetiletích: první 

epocha spadá do období 1935-1960, tedy ještě v době před nástup elektronických médií, kdy 

politické komunikaci dominovaly politické strany. Druhá epocha je vymezena léty 1960 -

1980 a je spojena právě s nástupem televize, která podle autorů zásadně podlomila 

komunikační funkci politických stran. Třetí etapa následující přibližně po roce 1980 se dá 

spojit se současným věkem plně medializované politické komunikace, která je výrazně 

profesionalizovaná.  

 

4.5. Shrnutí  

 

Tato kapitola se zabývala definováním politické komunikace. Zproblematizoval jsem 

nekritickou definici politické komunikace jakožto veškeré komunikace politických aktérů. Na 
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několika příkladech jsem ukázal, že určení hranice mezi komunikací politickou a ne-

politickou je velmi obtížné, protože její vymezení je relativní. Média jsou klíčovým aktérem 

politické komunikace právě proto, že dokáží tuto hranici ovlivňovat (např. způsobem, který 

jsem později rozvedu jako tzv. zvýznamňování) mimo jiné tím, že určují hranici mezi 

soukromým a veřejným.  

 

Nakonec jsem pro zjednodušení politickou komunikaci definoval pro účely této práce jako 

jakýsi komunikační trojúhelník mezi politickou sférou, médii a veřejností. Média byla 

popsána nejen jako kanál této komunikace, ale zároveň jako autonomní aktér s vlastními cíli, 

které jsou v dnešní době v první řadě ekonomického charakteru. Poté jsem ve stručnosti 

popsal některé změny, kterými politická komunikace v moderní době prošla. 

Nejvýznamnějším hybatelem těchto změn jsou masová média.  

 

Problematika proměny politické komunikace a zejména pak dopadů na politiku je těžištěm 

této práce. Proto bude nyní role médií při proměně politické komunikace předmětem 

detailního rozboru.  
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5. Medializace politické komunikace 

 

V předcházející kapitole jsem identifikoval média jako jednoho z klíčových aktérů politické 

komunikace. Taktéž byly stručně charakterizovány některé změny, které nástup masových 

médií přinesl. Jaké důsledky má stav, kdy dominantním kanálem politické komunikace jsou 

masová média? Jaké charakteristiky má medializovaná politická komunikace? Na tyto otázky 

se pokusím odpovědět v této kapitole. Aby bylo možné systematicky analyzovat roli médií 

v současné politické komunikaci, je třeba mít dobrý koncepční nástroj. Proto v této kapitole 

nejprve představím koncept medializace.  

 

Politická komunikace trpí záplavou nejrůznějších pojmů a konceptů, které se snaží postihnout 

vliv médií na politiku. (Lilleker 2005) Na rozdíl od ostatních konceptů má medializace své 

výhody, které mě vedly k jejímu upřednostnění. Předností konceptu medializace je, že ačkoli 

může být použit jako výchozí bod kritické analýzy současného stavu médií ve společnosti, 

není tak obtěžkán primárně negativním hodnocením (jako např. pojmy PR-demokracie, 

mediokracie, videopolitika apod.). Naopak v perspektivě budoucího vývoje (zejména 

s nástupem digitálních technologií a internetu) je koncept medializace otevřený optimistickým 

i pesimistickým scénářům. (Schulz 2004) Za další postihuje změny politické komunikace ve 

velké šíři, a proto umožňuje analyzovat nejrůznější projevy medializované politiky.  

 

W. Schulz (2004: 87-88) však upozornil, že medializace jako pojem má podobně jako 

globalizace, komercializace nebo individualizace především kritickou a expresivní funkci. 

Jeho heuristická hodnota a analytická použitelnost je z vědeckého hlediska omezená, pokud 

tento koncept není jasně definován a pročištěn od různých hodnotících nánosů.  

 

5.1. Vymezení medializace 

 

Medializace11 vnímá média jako hybatele sociální změny. Proto by mělo být úkolem konceptu 

medializace ukázat, jakým způsobem média k sociálním změnám vedou. I nyní je na místě 

                                                 
11 Terminologicky je třeba odlišovat pojem mediace, čímž se rozumí obecně proces jakékoli zprostředkování 
(která nemusí mít souvislost s masovými médii, známe například mediaci pomocí vyjednavačů, mediaci 
v psychologii a pod.) a specializovanější pojem medializace, který označuje speciální druh mediace skrze 
masová média. Je otázkou, zda takto vymezené medializace je ekvivalentem anglického pojmu mediatization. 
Někde (např. Jirák 2005) lze najít i novotvar mediatizace. V této práci se přidržím dnes již zaběhlého pojmu 
medializace, protože mediatizace by mohla evokovat, že média hrají v sociálních procesech ústřední roli, což 
minimálně v oblasti politiky stále neplatí. 
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zdůraznit, že média nelze vnímat zjednodušeně jako nezávislou proměnnou, která kauzálně 

ovlivňuje závislé proměnné. Jednou ze silných stránek konceptu medializace je, že 

komplexitou a nelineárnost působení médií bere v úvahu. 

  

As the concept emphasizes interaction and transaction processes in a dynamic perspective, 

mediatization goes beyond a simple causal logic dividing the world into dependent and 

independent variables. Thus, mediatization as a concept both transcends and includes media 

effects. Schulz (2004: 90) 

 

Koncept medializace vychází ze způsobu fungování médií, aby následně identifikoval hlavní 

efekty médií ve společnosti. Podle Schulze (2004) dynamika médií vychází ze tří hlavních 

funkcí médií: přenosové, semiotické a ekonomické. Toto je východisko pro identifikování 

čtyř hlavních společenských změn, jimiž jsou extenze (extension), nahrazování (substitution), 

amalgamizace ( amalgamation) a přizpůsobení ( accommodation).  

 

Extenze vychází z přenosové funkce médií. Nové mediální technologie rozšiřují přirozené 

hranice lidské komunikace, přemosťují prostorové a časové dimenze a jsou tak 

v McLuhanovském smyslu extenzí našich smyslů. Extenze byla ovlivněna i z druhé strany 

nárůstem gramotnosti a dnes především gramotnosti počítačové.  

 

Další změna spojená s působením médií je nahrazování. Média dnes často nahrazují různé 

společenské činnosti a instituce. Extenze komunikace je spojená zejména s rozmachem její 

medializované formy, takže medializovaná komunikace v mnohých případech nahrazuje 

dřívější přímou komunikaci (interakci tváří v tvář).12 Zároveň však Schulz tvrdí, že 

medializovaná komunikace nutně nepotlačuje komunikaci nemedializovanou, spíše se 

navzájem doplňují a mísí, takže se stírají hranice mezi komunikací přímou a medializovanou 

(dochází tak podle něj k amalgamizaci). Amalgamizace13 taktéž popisuje dnešní svět, kde se 

média stala naprosto samozřejmou součástí našeho života. Konečně efekt přizpůsobování 

(akomodace) popisuje stav, kdy se ostatní aktéři a organizace (např. politici, sportovci a pod.), 

kteří potřebují publicitu a neobejdou se bez styku s médii, musí podvolovat mediální logice.  

 

                                                 
12 Schulz uvádí příklad hraní počítačových her či využívání internetového bankovnictví. (Schulz 2004: 88)  
13 Amalgamizaci je možné chápat i  ve smyslu míšení informačních systémů, jak o tom píše Meyrowitz (2006). 
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Ačkoli Schulz nabídl dobře propracovaný koncept medializace, není výčet čtyř projevů 

medializace vyčerpávající. Způsob, jakým plní svou přenosovou funkci s sebou však nese 

mnohé další aspekty, které Schulz ve své definici nerozvíjí. Proto rozměr extenze rozšířím o 

některé poznatky britského sociologa J. B. Thompsona (2004), který vnímá proces 

medializace jako obecný vzorec tzv. zprostředkované kvazi-interakce. Semiotická funkce 

médií nabízí prostor pro zdůraznění specifických vlivů na mediální obsahy. Konečně 

ekonomická funkce médií má spojitost s procesem komercionalizace a komodifikace 

komunikace. Aspekty nyní rozpracuji a rozšířím tak úzké pojetí Schulze do širší definice.   

 

5.1.1 Extenze komunikace jako zprostředkovaná kvazi-interakce 

 

Extenze komunikace úzce souvisí s podobou masové komunikace. S masovou komunikací 

jsou spojeny některé významné charakteristiky, které by při vymezení pojmu medializace 

neměly být opomenuty.  

 

Základní znakem masové komunikace je fakt, že se komunikace odehrává mezi výchozími 

(jedním či několika) body a blíže neurčeným vysokým počtem bodů cílových. Směřuje od 

zdroje (jímž muže být jedinec, skupina, instituce – každopádně zdroj celkem určitý) 

k publiku, které se skládá z velkého množství lidí (Jirák, Köpplová 2007: 21). Na rozdíl od 

interpersonální komunikace, která probíhá dialogicky a kde každý z účastníků může být 

střídavě vysílatelem i příjemcem sdělení (role jsou zaměnitelné), je masová komunikace 

značně monologická s pevně danými rolemi – probíhá od vysílatele sdělení k příjemci, bez 

možnosti alternace těchto rolí. Směr toku informací je značně jednosměrný: příjemci sice mají 

velmi omezenou možnost zasahovat do procesu masové komunikace, ale zpětná vazba je 

odložená a institucionalizovaná (například pomocí čtenářských dopisů adresovaných redakci 

novin, zpětnou vazbou jsou i údaje o sledovanosti či prodejnosti mediálních produktů). Právě 

tyto definiční znaky jsou podle Thompsona (2004: 79-80) podstatou tzv. zprostředkované 

(nepřímé) kvazi-interakce.  

 

Jistou „daní“ za možnost rozšíření komunikace je tedy její jednosměrnost a monologičnost. 

Jednosměrnost masové komunikace ovšem nijak neimplikuje jednotný efekt u příjemců 

sdělení. Vedle široké dostupnosti obíhajících mediálních sděleních je totiž dalším důležitým 

faktorem, že masová komunikace směřuje k velkému počtu rozdílných příjemců, kteří se 

sdělením pracují zcela individuálně a interpretují daný obsah podle vlastního kontextu, 
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zkušeností a mnoha dalších faktorů. Existence předělu mezi produkcí a příjmem sdělení vede 

k nutnosti rekontextualizace daného mediálního obsahu ve vztahu k vlastnímu výchozímu 

rámci.  

 

5.1.2. Komercionalizace a komodifikace 

 

Méně zřejmou charakteristikou masové komunikace, která taktéž souvisí s již zmíněnou 

ekonomickou funkcí médií, je její komercionalizace, neboli komodifikace symbolických 

sdělení. (Thompson 2004: 28) Mediální obsahy jsou prodávány jako zboží a komunikace se 

stává další komoditou v konzumní společnosti. Komunikace je nejen nezbytným prostředkem 

dorozumívání, ale i zábavou. Média proto vedle tradiční informační funkce plní především 

zábavní funkci. Jelikož je každá zábava dobře prodejná, dochází ke komercionalizaci 

komunikace. Podobně jako Schulz upozornil na proces amalgamizace komunikace (prolínání 

medializované a přímé komunikace), dochází i k prolínání v další rovině: stírají se hranice 

mezi informací a zábavou, takže média produkují zvláštní směsici infotainmentu. (Postman 

1999)  

 

Mluví-li Schulz o přizpůsobování se mediální logice, pak je vhodné odlišit dva trendy. 

Veškeré veřejné instituce a organizace, které potřebují ke své činnosti publicitu, mají tendenci 

podvolovat se mediální logice, na druhé straně se média jakožto tržní subjekty podřizují 

tržním mechanismům, které mediální průmysl ovládají (Schulz 2004: 89, Meyer 2002) (více 

viz 4.3.2.). Mediální produkty bojují o pozornost diváků, čtenářů či posluchačů. Různé 

žebříčky sledovanosti a prodejnosti se zdají být hlavním mechanismem řídícím chování 

v mediální branži. Média ve snaze o co největší prodejnost a uspokojení poptávky inzerentů 

pečlivě zkoumají preference svých potenciálních čtenářů, diváků či posluchačů a mediální 

obsahy jsou jim vytvářeny na míru.  

 

5.1.3. Nová kvalita moderní komunikace  

 

Mechanismy medializace není možné redukovat na změnu komunikačních vzorců nebo na její 

komodifikaci. Vždyť masová komunikace má svůj původ již v 17. století při pozvolném 

nástupu denního tisku, a přesto se o medializaci hovoří až v  90. letech 20. století (Schulz, 

Mazzoleni 1999). Důležité je zohlednění nové kvality komunikačních kódů, které přinesla 

zejména elektronická média.  
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Zvýšený datový tok vedl ke kvalitnějšímu barevnému obrazu a čistšímu zvuku. Rozvoj 

satelitních a kabelových technologií umožnil přenášet události z druhého konce světa živě, 

nová datová pásma vedla k rozšíření programové nabídky, vznikly specializované kanály 

(sportovní, zpravodajské, filmové atd.), od 80. let se objevuje záplava soukromých televizních 

kanálů. 

 

Televize, dominantní médium druhé poloviny 20.století, přenesla důraz při vnímání na zrak, 

takže díky možnosti sledování bohatých audiovizuálních kódů připomínala interakci tváří 

v tvář (v televizi je možné sledovat mimiku, gestikualci apod.). I v tisku se stále více 

používaly barevné fotografie, rádio přinášelo zvukové záznamy ve vysoké kvalitě. 

 

Veškeré inovace a nové vynálezy v mediální oblasti vedou ke zvyšování tzv. denotativnosti. 

Fotografie, zvukové záznamy, video – to vše umožňuje téměř dokonalou ikonickou denotaci, 

která sugeruje dojem, jako by se označující znak (fotografie, video) rovnal samotnému 

označovanému objektu. Proto moderní média působí, „(...) jako by byla věrným obrazem 

mimomediálního světa. Tím bezděky zastírají nejen skutečnost, že se jedná o umělá, 

vytvořená sdělení s vysokým autorským podílem, leč i skutečnost, že jde o významuplná 

sdělení – že článek v časopise, fotografie státníka či zpěváka, přímý přenos sportovního 

utkání, zpravodajské záběry z míst, kde došlo k atentátu, autentická věta z citovaná z projevu 

v rozhlasovém zpravodajství, televizní film, to vše jsou znaky, jež mají nejen ikonickou či 

indexovou rovinu, ale především rovinu symbolickou.“ (Jirák, Köpplová 2007: 136-137) 

 

Moderní počítačové výdobytky zašly dokonce tak daleko, že je možné pomocí digitální 

techniky vytvářet efekty, které jsou svou dokonalostí nerozeznatelné od reality a tudíž jsou 

vysoce uvěřitelné. Digitální fotografie lze jemně retušovat, ale i zcela padělat, aniž by lidské 

smysly měly šanci tento podvod odhalit.  

 

Toto vše reflektuje Baudrillard (1994), který tvrdí, že média jsou schopná produkovat 

skutečnost, která se jeví reálnější než realita sama. Upozorňuje tím na fakt, že média vytváří 

vlastní svět, jakousi hyperrealitu, která se oprošťuje od své předlohy v reálném světě a žije si 

vlastním životem. Žijeme ve světě simulaker, ve světě přeplněném symboly a znaky, které 

vytlačují samu realitu, kde označující přehlušuje označované. Dochází tak k paradoxu, kdy 

kopie ke svému životu nepotřebuje originál. (Baudrillard 1994) 
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Příznačné pro medializovanou komunikaci je tedy částečně klamání a zkreslování. Pomocí 

moderních technologií se média snaží vyvolat dojem, že publikum nevnímá mediální produkt, 

nýbrž že je samo součástí autentické interakce. Moderátor večerních zpráv nás zdraví a 

oslovuje, abychom měli pocit, jako bychom se novinky dozvídali během družného rozhovoru. 

Anonymita a jednosměrnost mediální komunikace jsou vnímány přijímateli jako jisté 

handicapy, a proto masová média používají prostředky, „(...) které navozují představu, že se 

tato komunikace ve své podstatě výrazněji neliší od komunikace interpersonální. (Jirák, 

Köpplová 2007: 45)  

 

5.1.4. Zvýznamňování  

 

Medializaci tak jak ji pojímá Schulz (2004) podle mne dostatečně nezohledňuje aktivně-

konstruktivní roli médií. Proto zde doplňuji definici Jiráka a Köpplové (2007: 46), podle nichž 

je medializace14 „(...)proces zvýznamňování, který dokáže vytvářet sociální skutečnosti 

nového druhu, odlišné společenským postavením od skutečností, jež se staly inspirací či 

materiálem pro mediaci. Média přetvářejí, dotvářejí či zcela mění vše, čeho se zmocní, a 

dosazují to do celku, který nabízí publiku.“  

 

Média fungují jako selektivní filtry. Ukazuje se, že díky těmto filtrům média produkují vysoce 

strukturované obsahy, které jsou stabilní a předvídatelné. (Jirák, Köpplová 2007: 77) 

Porozumění procesu zvýznamňování je možné pouze tehdy, pochopíme-li faktory, které 

rozhodují o tom, co se z nekonečné množiny různých událostí stane předmětem mediálních 

obsahů. Co udělá z běžné příhody mediální událost? Kdo a co ovlivňuje mediální agendu? 

Proč jsou určité události zpracovány, podávány a interpretovány právě tak, jak to vídáme ve 

sdělovacích prostředcích? Tyto otázky byly předmětem nespočetných výzkumů a daly za 

vznik klíčovým konceptům nastolování a utváření agendy (agenda setting, agenda building), 

rámování (framing) a zpravodajských hodnot (news values). 

 

Primárním cílem médií je zaujetí pozornosti cílové skupiny svých potenciálních konzumentů. 

Vzhledem k informačnímu zahlcení a přetížení symbolickými obsahy vnímá člověk velmi 

selektivně. Existují určité rysy, které musí mediální obsah splňovat, aby upoutal a udržel 

                                                 
14 Autoři takto definují mediaci, kterou vnímají jednak jako jakýkoli akt zprostředkování, tak pro specifickou 
mediaci skrze masová média (medializace v našem smyslu).  
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pozornost publika. Právě koncept tzv. zpravodajských hodnot se snaží postihnout tyto rysy, 

které činí určitou událost mediálně zajímavou. 

 

Zpravodajské hodnoty se liší nejen podle typu média (seriózní a bulvární tisk), ale i podle 

kultury, politického režimu a dalších faktorů. I pro relativně homogenní euroamerický prostor 

existuje několik pojetí těchto zpravodajských hodnot. Již Galtung a Ruge (1965) ve studii 

provedené na obsahu několika norských denníků demonstrovali, že cíl upoutání a udržení 

pozornosti čtenáře vede k takovému výběru a rámování zpráv, které by splňovaly kritéria 

frekvence, negativity, nedvojznačnosti, neočekávanosti, personalizace, blízkosti, vztahu 

k elitním národům nebo národním elitám. Schulz (1998) pak mnohost těchto kritérií rozřadil 

do pěti dimenzí: a) status (elitní národy, osoby, instituce...), b) identifikace (emoce, blízkost, 

etnocentrismus, personalizace), c) valence (kontroverze, agresivita, úspěch, hodnoty), d) 

konsonance, e) relevance (obavy, důsledky), dynamika (čas události, neočekávanost, 

nejistota). 

 

Ani po první filtraci – tedy vytříbení událostí, které budou předmětem mediálního pokrytí – 

není selektivní proces u konce. Média při informování o jakémkoli fenoménu stojí před 

úkolem zjednodušování komplexní reality do několika odstavců novinového článku nebo pár 

minut televizní či rozhlasové reportáže. Při tom vždy některé rysy potlačují, jiné zdůrazňují 

(zdůrazňovány jsou spíše rysy odpovídající zpravodajským hodnotám). Na konečné podobě a 

struktuře mediálního obsahu se podepisuje celá řada žurnalistických rutin a ustálených 

postupů, v závislosti na žánru (objektivní reportáž, subjektivní komentář atd.) či médiu 

(článek, televizní reportáž, rozhlasový úryvek atd.).  

 

Při recepci dochází k další selekci – čtenář či divák vnímá s různou intenzitou různé aspekty 

daného sdělení, přisuzuje zprávě význam podle své životní zkušenosti. Média i zde hrají roli: 

nabízejí vedle přímých návodů, jak hodnotit danou zprávu, i další signály (pořadí zprávy, 

kontext zprávy, rétoriku), čímž nabízejí možnou interpretaci dané zprávy. Jedná se o tzv. 

zarámování (framing).  

 

Není tedy pochyb, že některé témata jsou upřednostňována a jiná opomíjena. Zatímco bylo 

s úspěchem zpochybněno radikální tvrzení, že média dokáží ovlivnit, co si myslíme o různých 

tématech, bylo opakovaně potvrzeno, že média jsou podivuhodně úspěšná v ovlivnění toho, o 

čem přemýšlíme. Právě toto postihuje koncept nastolování agendy. (McCombs, Shaw 1972) 
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5.2. Shrnutí 

 

Pro lepší uchopení role médií v dnešní politické komunikace jsem použil a rozvedl koncept 

medializace. Zatímco v běžné mluvě pojem medializace označuje nárůst role médií ve 

společnosti a má poněkud hodnotově zabarvený charakter, byl tento pojem pro účely této 

práce očištěn od normativního rozměru. Jako výchozí bod jsem použil Schulzovu definici, 

která na základě tří klíčových způsobů fungování médií (přenosová, semiotická a ekonomická 

funkce) klasifikuje čtyři obecné způsoby změn (extenze, substituce, amalgamizace, 

přizpůsobení). Tyto čtyři aspekty jsem rozpracoval a rozšířil o další charakteristiky. 

Medializace byla popsána jako druh zprostředkované kvazi-interakce a zároveň jako 

konstruktivní proces zvýznamňování. Upozornil jsem na novou kvalitu, které s sebou 

mediální (zejména audiovizuální) kódy nesou. Stejně tak byla ukázána souvislost medializace 

s komercionalizací mediálních obsahů.  

 

Dosud byla medializace vymezena velmi obecně, na konkrétní projevy medializované 

komunikace se zaměřím nyní.  

 

5.3. Medializovaná politická komunikace 

 

Díky konceptu medializace mohou být popsány proměny politické komunikace. Na místě je 

však jedno upozornění. Medializace politické komunikace neznamená, že by docházelo nutně 

k potlačení nemedializované komunikace komunikací medializovanou. Dochází spíše ke 

změnám, které byly již nazvány jako amalgamizace. Obou typy interakcí se navzájem 

nevylučují, ale doplňují a navrstvují, či dokonce často posilují (sledování politické debaty 

v televizi se může stát předmětem rodinné debaty). Tento aspekt je třeba mít na paměti v této 

kapitole, kde se soustředím na projevy medializované politické komunikace.  

 

5.3.1. Medializace a forma politické komunikace 

 

V předchozí kapitole jsem ukázal, že jedním z definičních znaků medializace je komodifikace 

a komercionalizace komunikace, která se nevyhýbá ani komunikaci politické. Politika je pro 

sdělovací prostředky jen jednou z mnoha komodit, kterou mohou prodávat svým 

spotřebitelům. „Postupem času se politický trh začal podobat trhu materiálních statků, 
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přičemž velmi rychle začal využívat jeho metody. Myšlenky a programy, které si vzájemně 

konkurovaly, se začaly propagovat a prodávat stejně jako průmyslové výrobky.“ (Jabłoński 

2006: 109) Je-li politika nakonec jen jednou z mnoha z komodit, není divu, že se k ní 

přistupuje jako k tržnímu zboží a že jednou z klíčových politických kompetencí je dnes 

politický marketing. Techniky politického marketingu a PR se zásadně promítly do podoby 

dnešní politické komunikace, zejména její formy. Proto marketingu a PR nyní budu věnovat 

pozornost. 

 

5.3.1.1. Ekonomický a politický marketing 

 

Ekonomický marketing se zabývá veškerými činnostmi vztahujícími se k přemisťování zboží 

a služeb od producenta ke konzumentovi nebo uživateli. Klíčovými kategoriemi marketingu 

jsou produkt, cena, propagace a distribuce. Komerční marketing se stal synonymem pro 

efektivní tvůrčí postupy a jeho principy byly brzy implementovány do jiných sfér, politiku 

nevyjímaje. Základními cíly politického marketingu se staly komunikace a uspokojování 

potřeb subjektů politického trhu. Jako produkt byly vnímány veřejné osoby (politici), skupiny 

(strany), politické projekty a ideje (programy), cena byla vyjádřena společenskou podporou a 

synonymem pro distribuci se stala schopnost proniknout k občanovi pomocí politické 

kampaně. (Jabłoński 2006: 13) 

 

Politický marketing se stal mocným nástrojem pro dosahování (spíše krátkodobých) 

politických cílů. Největší uplatnění proto samozřejmě dostal v předvolebních kampaních. 

(Bradová 2005) Na velmi podobných principech strategické komunikace jsou založeny tzv. 

public relations, zkráceně PR, které cílí spíše k dlouhodobému budování a udržování 

vzájemně prospěšných vztahů mezi organizací a různými skupinami, jež ji obklopují a na 

kterých závisí úspěch či neúspěch organizace.  

 

Cílem této práce však není analýza volebního marketingu (v této oblasti existuje dobře 

zpracovaná česká monografie – Bradová 2005, či český překlad Jabłoński 2006). Na tomto 

místě bych spíše upozornit na souvislost mezi medializací a politickým marketingem a PR. 

 

Marketingové a PR procesy mají několik fází, z nichž nejdůležitější je určení strategie podle 

cílových segmentů publika. Jedním z klíčových mechanismů marketingu a PR je, že 
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nepracuje s veřejností jako s celkem, ale provádí její dělení podle určitých (většinou 

demografických) kritérií na jednotlivé segmenty.  

 

To umožňuje pro každý segment zvolit jinou strategii. Tak například volební strategie 

politické strany bude jiná u segmentu mladých lidí a jiná u důchodců, jiná u strany zaměřené 

na získání nového elektorátu, jiná u strany usilující o udržení stávajícího elektorátu.  

 

V možnosti volit různé strategie pro různé segmenty vidím zajímavou souvislost s mediálními 

účinky a s procesem medializace. Segmentace, díky níž je snadnější oslovit různé cílové 

skupiny, není ničím jiným než návratem k situativní politické komunikaci (Meyrowitz 2006), 

která dominovala před nástupem elektronických masových médií, a tedy před medializací. PR 

a politický marketing dávají možnost komunikovat s každým segmentem zvlášť, a tím 

zdůrazňovat jen ty aspekty, které jsou vzhledem k danému segmentu výhodné. Zjednodušeně 

řečeno – segmentace umožňuje naslibovat každému něco jiného, a nikdo si při tom nemusí 

všimnout, že se sliby navzájem vylučují.  

 

Segmentace je důležitá právě proto, že účinek masových médií a zejména televize je přesně 

opačný. Televize vedla podle Meyrowitze (2006) k situaci, kdy všichni vidí vše současně. 

Pokud se dnes v televizním zpravodajství objeví sestřih videozáznamu, na němž nějaký 

politik na různých místech a před odlišnými publiky dělá a říká odlišné věci, působí takový 

politik přinejlepším nerozhodně a přinejhorším nepoctivě (přitom každý mění své chování 

v různých situacích). Politický marketing a PR komunikace se vlastně snaží neutralizovat pro 

politiky nepříjemné důsledky medializované komunikace. Oba moderní projevy strategické 

komunikace jsou reakcí na nové podmínky, které nastolila média.  

 

5.3.1.2. Public relations neboli Media relations 

 

Jak politický marketing, tak PR využívají pro dosahování svých cílů zejména komunikační 

znalosti a zdroje. Stejně tak je důležité udržování každodenních příznivých kontaktů se 

zástupci médií. Místo public relations  se dá mluvit přímo o tzv. media relations. Jinými 

slovy: vztahy s veřejností nelze vést jinak než skrze média.  

 

Odborníci na PR se snaží vštěpit politikům, že by měli s novináři udržovat přátelské vztahy, 

přitom však mít na mysli, že přáteli nejsou. Podle Jabłońskiho (2006) panovala 
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v postkomunistických zemích po zlomu v roce 1989 po zkušenosti s mediální propagandou 

jistá obava z médií. Brzy se však politici naučili jednat podle poučky:  „Novináře nevnímej 

jako ohrožení, ale jako šanci. Novinář tě potřebuje a ty potřebuješ jeho.“ (W. Budzynsky in: 

Jabłoński 2006: 119) Ve vztahu k žurnalistům však přetrvává jistá ambivalence, protože 

každý politik ví, že média jim nejdou vždy na ruku. „Politici používají ochotně média tehdy, 

když jim to přijde vhod, avšak velmi často odmítají médiím přiznat právo informovat a právo 

zajímat se o konkrétní fakta v případě, že se jim to nehodí.“ (Jabłoński 2006: 120)   

 

S tím, jak PR agentury stále více iniciují komunikaci a dbají na poskytování správných 

(rozuměj: pro ně výhodných), úplných a atraktivních informací, roste ovšem i pohodlnost a 

lenivost novinářů, kteří mnohdy přejímají výstupy od PR agentur, jako by se jednalo tiskovou 

zprávu. Na vině je jistě mechanismus neustálého hledaní „žhavých novinek“, tedy trend který 

je obzvlášť silný v mediálním prostředí se zpravodajskými kanály, které vysílají nonstop, a 

které tudíž mají velkou poptávku po nových informacích. PR tak přispívá ke stírání žánrů a 

k zaplevelení žurnalismu různými formami skryté reklamy. 

 

Synonymem pro pokročilé techniky skryté reklamy a umné propagandy je anglický pojem 

spin doctoring. Poprvé byl použit s narážkou na baseballovou terminologii žurnalisty v New 

York Times v 80. letech, aby později zdomácněl jako pojem i  v politické komunikaci.15 

(Lilleker 2005) Zkušený pracovník PR agentury – tzv. spin doctor – dokáže dát zprávě takový 

náboj a zakódovat do ní preferované čtení, že po ní média skočí a prezentují ji veřejnosti 

způsobem, který je výhodný právě pro klienta PR agentury, aniž by to média tušila.  

 

Používání spin-doctoringu a podobných PR technik vede k obavám (McChesney 1999), že se 

jedná z hlediska demokratických hodnot o kontraproduktivní jev a že současná podoba PR je 

daleko od původního poslání, jímž bylo vytváření vzájemné důvěry a usnadňování 

komunikace. Pokročilé techniky marketingu a PR mají za následek vytváření formalizované 

komunikace a úřednického žargonu, jenž omezuje srozumitelnost a příjem informací. Různým 

informačním kampaním, které jsou na objednávku veřejných institucí zadávány PR 

                                                 
15 Spin v angličtině znamená rotace, faleš. Odkazuje na fakt, že nadhazovač v baseballu dokáže dát míčku 
takovou faleš, že odletí od pálky odpalovače právě tím směrem, odpovídající druhu falše dané nadhazovačem. 
Odpalovač tak nemá tušení, že o směru odpalu nerozhoduje on, ale nadhazovač. V této analogii jsou PR agentury 
nadhazovači a média odpalovači.  
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agenturám, je vytýkáno, že nejsou ničím jiným než vládní propagandou za peníze daňového 

poplatníka.16  

 

Ačkoli je na místě kritický přístup ke komodifikačním a marketingovým tendencím 

v politické komunikaci, nelze uplatňovat paušální kritiku. Prokop (2005: 332) správně 

podtrhuje, „že každý kulturní produkt, každé zboží je vždy výsledkem společenských rozporů 

a protikladů, a obsahuje tudíž mnoho produktivních aspektů. I oblíbené, dobře prodejné zboží 

je často inteligentní a kreativní. K inteligentní mediální analýze se dostaneme jedině tehdy, 

když budeme zkoumat reálné konflikty mezi neproduktivními a produktivními tendencemi.“   

 

5.3.2. Medializace a obsah politické komunikace 

 

Způsob, jakým funguje kanál politické komunikace, má tedy vliv na obsah. Medializaci jsem 

definoval jako konstruktivní akt, který se projevuje zejména způsobem selekce a produkce 

mediálních obsahů. Jako hlavní filtry působí tzv. zpravodajské hodnoty, které vedou ke 

specifickému mediálnímu obrazu politiky, jenž má své charakteristické rysy. Za 

nejvýznamnější trend v proměně obsahů politické komunikace považuji personalizaci, 

negativismus a zkratkovitost. 

 

5.3.2.1. Personalizace 

 

Medializace pomocí audiovizuálních kódů u vysoce abstraktních a často rutinních dějů jako je 

politika není snadná. Média problému neatraktivní politiky čelí její personalizací. Filtr 

zpravodajských hodnot propouští spíše takové zprávy, které dávají publiku možnost 

identifikace a pocit blízkosti, čehož se u politiky mnohem snáze dosáhne, pokud je nějaká 

politika spojena s konkrétním jménem. Složité a komplexní politiky, kde jsou zainteresovány 

desítky aktérů jsou nazývány ve zkratce podle nejnápadnějšího představitele. To samé platí o 

vnímání politických stran a dalších kolektivních aktérů (politické strany jsou vnímány skrze 

své lídry).17  

 

                                                 
16 Tato kritika zazněla například v případu informační kampaně o radarové základně v České republice. 
17 Jak těžké je vymanit se z personalizovaného vnímání nyní zažívá např. KDU-ČSL, které se nedaří zaměřit 
pozornost na program a odpoutat tak pozornost od kauzy jejího předsedy Jiřího Čunka.  
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Personalizace tedy znamená stav, kdy je „politika nahlížena z pohledu osobní charakteristiky 

protagonistů spíše než s ohledem na obsah či zastávané ideologické pozice“ (Venturino in: 

Šůstková 2006: 808). Politika je nazírána jako souboj jednotlivých politiků, což se týká 

zejména předvolební kampaně. Symbolickým vyjádřením toho jsou předvolební duely, kde se 

utkávají stávající premiér a vůdce opozice. Personalizované nazírání politiky se však přenáší i 

do období mimo volební kampaně. Pro publikum má tento způsob výhodu lepší identifikace, 

nicméně celkově vede personalizace k podcenění a přezírání faktu, že v politice je hrou 

především s kolektivními aktéry, kde klíčová rozhodnutí nikdy nečiní izolovaní jedinci. Toto 

nepochopení se promítá například v nepochopení stranických mechanismů a důležitosti 

stranické disciplíny v parlamentních režimech. 

 

5.3.2.2. Negativismus 

 

Negativita a konfliktnost je opět jednou z tzv. zpravodajských hodnot, a jedná se tedy o 

aspekty, které jsou médii aktivně vyhledávány, neboť přispívají k větší prodejnosti. Otto B. 

Roegele (citace podle: Sarcinelli 1998: 208) tvrdí, že v moderní informační a zpravodajské 

společnosti vážou pozornost odchylky a úchylky, nikoli normalita. Rutinní politika je 

nezajímavá, proto je podáván uměle dynamizovaný obraz politického procesu, což přispívá 

k její normativní destabilizaci. Negativismus a konfliktnost jsou opět ceněnou tzv. 

zpravodajskou hodnotou, která může překonat práh pozornosti publika. 

 

Ačkoli mediální obsahové analýzy prokazují, že negativní mediální obsahy jsou v menšině, 

nic to nemění na tom, že negativní informace mají větší potenciál působnosti než informace 

pozitivní (Sarcinelli 1998). Tedy menšina negativních zpráv snadno přebije většinu zpráv 

pozitivních. Celá dlouhodobá pozitivní kampaň může být zničena jednou negativní zprávou. 

To je důvodem, proč jsou negativní zpravodajství i negativní kampaně mimořádně úspěšné. I 

proto jsou skandalizace či diskreditace oponentů velmi účinné nástroje politického boje.  

 

5.3.2.3. Zkratkovitost 

 

Prostor pro jakýkoli mediální obsah je velmi omezený, což vychází z faktu selektivní 

pozornosti publika. Nejradikálnější filtrace probíhá ve jménu zjednodušení a nezbytné 

redukce komplexity. Tuto funkci nelze médiím nijak vyčítat, jedná se o nutný proces veškeré 

lidské komunikace. Nicméně média redukují a selektují komplexní fenomén politiky takovým 
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stylem, že se často rozpadá do mozaiky disparátních článků, kauz a reportáží, takže vytváří 

jakýsi klipovitý mix, kde se ztrácí vzájemné souvislosti a kontext. Rekontextualizace v hlavě 

příjemce probíhá na základě vlastního kontextu žité zkušenosti, jelikož však vlastní 

zkušenosti s politikou má jen velmi úzká skupina lidí, provádí rekontextualizaci zejména 

podle médiem nabídnutého schématu. Média nám totiž jednotlivé zprávy zarámují, tj. sama 

nabídnou způsob, jakým mediální obsah interpretovat.  

 

Zkratkovité podávání politiky, která se v anglické literatuře popisuje jako sound-bite politics, 

má svůj původ i v odlišnosti mediálního a politického času. Politický (policy) cyklus je 

otázkou dlouhodobého vyjednání, hledání kompromisní, pozdější implementace a následné 

evaluace, a tudíž procesem trvajícím mnoho měsíců a spíše roků, stejně jako cyklus (politics) 

volební. Mediální cyklus je naopak určen uzávěrkami či vysílacím schématem, takže se 

mediální čas počítá na hodiny, maximálně na několik dní. Ekonomická hodnota zpráv je 

závislá na své bezprostřednosti, událost stará několik dnů je mediálně nezajímavá, jelikož je 

devalvovaná neustálým přísunem nových zpráv. Média často ignorují dlouhodobost 

politického cyklu s nejistými výsledky a dávají přednost ukončeným dějům. (Meyer 2002) 

 

5.4. Shrnutí 

 

Na základě široké definice medializace (viz shrnutí 5.2.) byly identifikovány změny 

v politické komunikaci. Nárůst strategického významu komunikace a zejména proces 

komercionalizace a komodifikace stojí za rozmachem využívání marketingových technik v 

dnešní politické komunikaci. Jeden ze základních postupů marketingové komunikace – tzv. 

segmentace veřejnosti na cílové skupiny – je reakcí na proces amalgamizace a důsledkem 

nemožnosti využívat situativní komunikace skrze masová média. Jádrem tzv. public relations, 

neboli co nejlepších vztahů s veřejností, se dnes ukázaly být právě co nejlepší vztahy s médii, 

čímž se částečně potvrzuje teze o symbiotickém soužití mediálních a politických aktérů.  

 

Procesy zvýznamňování, tedy způsoby jakým média selektují a aranžují nekonečný reálný 

svět do světa mediálního (který je ovšem opět součástí světa reálného), se promítají do 

podoby a struktury mediálních obsahů. Zejména využívání tzv. zpravodajských hodnot jako 

určujícího kritéria pro zvýznamnění vede k některým trendům, které jsem charakterizoval 

jako personalizace, negativismus a zkratkovitost.  
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6.  Důsledky a rizika medializované politiky 

 

Důsledky medializace na politiku jsou velmi obtížně identifikovatelné, protože média nikdy 

nepůsobí jako osamocený faktor. Pomocí konceptu medializace ukáži především latentní a 

dlouhodobé změny, které s sebou tato proměna politické komunikace nese. Poukáži na obecné 

trendy, které se projevují v horizontu desítek let (jako tendence ke zviditelňování moci, nástup 

mediálních politiků, proměna struktur politických stran, vliv na politickou participaci). Ačkoli 

se zde snažím o neutrální empiricko-analytický přístup k tomuto fenoménu, dotknu se na 

závěr některých rizik medializace, kterými jsou používání medií jako zbraní v politickém boji 

(např. skandalizace), či na nepříznivý vliv na autoritu a schopnost vůdcovství.    

 

6.1. Vizualizace politiky 

 

Politika je značně abstraktní proces činění obecně závazných rozhodnutí a alokace veřejných 

zdrojů. Pokud se však politika stává předmětem mediálních obsahů moderních sdělovacích 

prostředků, vede používání vysoce denotativních audiovizuálních kódů ke zdůraznění 

obrazové a zvukové stránky. Personalizace politických zpráv navíc pomohla zrodit nový typ 

politika, tzv. mediální tváře. Jedním z nejmarkantnějších důsledků medializace (zejména 

mechanismu, které jsem popsal jako extenze) je tak zviditelnění rozhodovacích procesů a 

zejména politické elitiy, tedy proces, který jsem metaforicky pojmenoval jako zviditelnění 

moci.   

 

6.1.1. Zviditelnění moci 

 

Skutečnost, že známe tváře našich čelných politických představitelů, že je denně vidíme a 

slyšíme v médiích, že k nim máme podivně důvěrný vztah, má několik pozoruhodných 

aspektů. Za prvé je to z historického pohledu naprosto nová situace. „Kolik lidí mělo před 

nástupem médií (a zvláště elektronických médií, jako jsou rozhlas a televize) vůbec příležitost 

spatřit či zaslechnout ty, kteří měli v rukou politickou moc? Kolik lidí se kdy setkalo 

s panovníkem, jenž jim vládl, v době, kdy jedinou dostupnou interakcí pro valnou většinu lidí 

byla interakce tváří v tvář? A na druhou stranu – jak mohl tehdejší politický představitel 

vystoupit před jiným publikem než před relativně malým množstvím lidí, kteří se dokázali 
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sejít na jednom místě? Před nástupem médií byli političtí představitelé pro většinu lidí, jimž 

vládli, zcela neviditelní.“ (Thompson 2004: 99) 

 

Za druhé tato proměna s sebou přinesla nutnost zvládnout tzv. management zviditelnění. 

Politici vždy usilovali o vytváření svého pozitivního obrazu a je pravdou, že zvládání vlastní 

sebeprezentace, spočívající v kontrole situací, ve kterých lidé politiky měli možnost spatřit, je 

odvěkým nástrojem pro získávání důvěry, podpory a pro udržování autority a moci. To však 

nic nemění na faktu, že způsob, jakým se vydávali na odiv politici dříve a dnes, a tedy způsob, 

jakým se manifestovala politická moc, je dnes fundamentálně odlišný. 

 

Někteří autoři (Habermas 2000) hovoří o návratu ke spektakulárnosti moci středověkých 

poměrů, kdy se moc okázale manifestovala na veřejnosti během různých rituálů a dalších 

předem zinscenovaných akcí. Tím ale přehlíží celou řadu faktorů, které dnešní zviditelňování 

zásadně odlišují. Politika ve věku televize se nedá srovnávat s teatrálními praktikami 

příznačnými pro panovnické dvory. Dnešní zviditelňování má jinou podobu, díky televizi se 

astronomicky zvýšil počet potenciálních svědků, televize zveřejňuje i události daleko za 

hranicemi našeho světa. Dnešní publicita má i onu již několikrát zmíněnou jednosměrnou 

charakteristiku. Zviditelnění je pouze tedy jednosměrné (my vidíme politiky, oni nás nikoli), 

kdežto dříve bylo zviditelnění kvůli nutnosti obývání stejného časoprostoru vzájemné. 

(Thompson 2004: 107) 

 

Díky médiím platí, že ti, kdo jsou u moci, a nikoli ti, na nichž je moc vykonávána, jsou trvale 

ve vztahu stavu určitého zviditelnění. Dnešní poměry tak připomínají převrácený panoptikon, 

kdy všichni vězni mají neustále na očích své dozorce a nikoli naopak. Kdo na koho vidí podle 

Foucaulta ovlivňuje uspořádání mocenských vztahů ve společnosti. Lidé i politici jsou nes ve 

velkém množství společenských sfér života čím dál více předmětem různých druhů 

ukázňování a sledování, lidé přestali být svědky grandiózních představení, jež se před nimi 

rozvíjela a stali se v procesu každodenního dozoru předmětem nespočetného množství 

křižujících se pohledů. (Thompson 2004: 109) Spektakulárnost středověku tak byla částečně 

nahrazena zkázňujícím dohledem mas, přesto však rituály, symbolika a inscenování politiky 

mají stále svůj význam. 
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6.1.2. Inscenace politiky a budování image 

 

Medializovaná politika se jeví  jako do značné míry ritualizované drama, zajisté mnohem více 

ritualizované než běžné každodenní společenské chování. (Meyrowitz 2006) Otázkou je, 

nakolik posílila medializace právě tyto prvky v politice. Množí se výtky, že politika se díky 

médiím rozštěpila. (Jarren a kol. 1998)  Stala se údajně schizofrenním světem, kde existuje 

dichotomie pro většinu občanů nedostupné zákulisní politiky na straně jedné, a pro veřejnost 

(rozuměj: pro média) hraného a pečlivě naaranžovaného politického divadla na straně druhé. 

V němčině mluví autoři o rozevírání nůžek mezi tím, jak je politika tvořená 

(Politikherstellung), a tím, jak je prezentovaná (Politikdarstellung).  

 

Zde je však třeba zdůraznit, že politika vždy využívala symbolů, rituálů, mýtů a ideologií. 

Hrály důležitou roli v překlenutí individuálního a kolektivního jednání, při řešení problému 

koordinace a při posilování hodnotového řádu a společné identity. Rituál strukturuje plynutí 

událostí, dává hranice mezi běžným a výjimečným, slouží jako inspirace k dalšímu jednání. 

Rituály stejně jako symboly mají svůj přesah, nelze je proto posuzovat pouze podle měřítka 

účelové racionality, protože účinek rituálů není kauzální, nýbrž morální. (Rothenbuhler 1998)  

 

Každý rituál zdůrazňuje svou spektakulárnost, čímž se výborně hodí právě do světa 

vizualizovaných mediálních sdělení. Symboly a rituály jsou formy určité zkratky, která je 

dobře přenositelná médii. Proces jmenování vlády, státní pohřby, ale i třeba tiskové 

konference, předvolební mítinky nebo symbolické akty přestřihávání pásek či pokládání 

základních kamenů mají tento charakter. Dokonce jsou tyto akty mnohdy plánovány primárně 

za účelem přítomnosti médií, čímž dostávají charakter mediálních pseudoudálostí (tedy 

událostí, které by se, nebýt přítomností médií, nikdy nestaly). Příkladem takové 

pseudoudálosti a projevem přizpůsobení se mediální logice jsou tiskové konference, které 

jsou plánovány přísně s ohledem u uzavírky deníků či vysílací čas televizních zpráv. (Dayan, 

Katz 1992) 

 

Media na druhou stranu mohou přispět k vyprázdnění rituálů. Rituály, podobně jako tradice, 

ztrácejí svůj účinek, pokud se stanou předmětem kritické racionální reflexe. Média často 

demaskují rituály jako bezobsažné divadlo, jako prázdnou komunikaci bez informace. 

(Rothebuhler 1998) Paradoxní roli médií lze demonstrovat na příkladu britské monarchie:  
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„Ve věku mediovaného zviditelňování je panovnický dvůr v ošidném postavení. Na jedné 

straně (...) dokáže stát nad světským pachtěním stranické politiky a předvádět se jako instituce 

oděná do starobylých kostýmů a řízená časem prověřenými zvyky, jež se nám předvádějí na 

obrazovce v pečlivě nacvičených obřadech a dodávají monarchii a jejím momentálním 

představitelům přídech čehosi, co patří do jiného světa. Na druhé straně je ale v tomto stále 

zřetelněji mediovaném světě pro momentální představitele stále obtížnější zabránit tomu, aby 

se jevili jako docela obyčejní lidé, jako muži a ženy, kteří se – kromě původu, což je vlastně 

věc nahodilá – jen málo liší od ostatních a kteří jsou vystaveni stejným pokušením, zmítáni 

stejným touhami a vybaveni stejnými slabostmi jako obyčejní smrtelníci. A právě toto napětí 

mezi nadpozemským a světským, mezi povzneseností monarchie a veskrze obyčejným 

životem jejích představitelů představuje vlastní jádro skandálů, jež v posledních letech 

monarchií otřásly a oživily úvahy o její budoucnosti.“ (Thompson 2004:163) 

 

Média mění svou přítomností definice sociálních situací, a proto v jejich přítomnosti jednáme 

jinak. Toto tvrzení rozpracovávané Meyrowitzem (2006) má univerzální platnost, a nejde tak 

pouze o sféru politiky. Politici tak v přítomnosti médií sice jednají mnohdy odlišně, to však 

ještě nedokazuje, že by docházelo ke štěpení politiky na zákulisní a mediální podobu. Jsou to 

dvě strany jedné mince. Politická realita a rituály jsou pevně spjaté, „představa, že existuje 

nějaká reálná (užitečná, účinná) politika, kterou toliko maskuje jakási nereálná (povrchní) 

předstíraná show, je jedním z nejmocnějších klamů dnešní doby.“ (Mount 1973 in: Meyrowitz 

2006: 226). Rituální akty slouží k dosahování pragmatických cílů a byly a jsou tak legitimní 

součástí každodenní politiky. Popírání rituální stránku politiky je součástí vlastního rituálu. 

 

Součástí zvládání mediální sebeprezentace je vytváření osobního image. Image vzbuzuje náš 

despekt tím, že jej vnímáme jako jakési pozlátko, jako nátěr, který lze kdykoli změnit. Proto 

někteří politici začali naopak zdůrazňovat, že si ve skutečnosti žádné image nebudují. To je 

však velmi naivní, neboť i vytváření dojmu (ať už upřímné, nebo falešné), že na image 

nesejde, je image. Každý veřejně působící subjekt si vytváří image, ať už vědomě či 

nevědomě. (Jabłoński 2006) Ovšem Meyrowitz (2006: 228) upozorňuje, že image, jakkoli 

uměle konstruované, musí vycházet z určitých osobnostních rysů, které nelze měnit. Image 

tak může být mnohem stálejší, než postoje k určitým tématům. Potřeba hrát představení není 

to, co by odlišovalo poctivého politika od nepoctivého. Platí ono goffmannovské: všichni 

hrajeme divadlo, jenom míra uvědomění je u každého jiná. (Goffman 1999)  
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6.1.3. Mediální politici 

 

Obecný trend vizualizace a personalizace politiky souvisí s nástupem nového druhu politiků, 

tzv. mediálních tváří. Od devadesátých let se prosazují politici jako Berlusconi, Clinton, Blair, 

Schröder či Sarkozy. Všichni tito politici jsou nám díky médiím jaksi familiární a dobře 

povědomí. Známe jejich vzhled, styl, gesta, mimiku a rétoriku často více než jejich programy, 

myšlenky, argumenty a postoje. Není náhodou, že zatímco dříve měl politik blíž k 

intelektuálům, dnes se podobá spíše bavičům. Co však musí takový politik ovládat, aby se 

těšil přízni médií a následně i široké mase voličů?  

 

6.1.3.1. Mediální kompetence 

 

Média kladou na politiky specifické nároky. V době masového tisku bylo klíčovou 

kompetencí napsat dokonalý článek, který poté vyšel v novinách a byl široce diskutován. 

Taktéž ceněné bylo umění přednést před živým auditoriem strhující projev. V každodenním 

styku bylo zásadní skrývání svých slabých stránek a zdůrazňování svých předností, k čemuž 

se dala média umně využít. „Film umožnil malému Wilsonovi, aby vypadal vysoký, stejně 

jako rozhlas dovolil ochrnutém Franklinovi Rooseveltovi, aby zněl mocně, a televize dopřála 

mladému Kennedymu, aby vypadal sebejistě a zkušeně.“ (Meyrowitz 2006: 230) 

 

Nástup elektronických médií proměnil nároky na politiky. Ti dnes mají mnohem těžší situaci. 

Média přináší novinky a události bez sebemenšího zpoždění a politici se prakticky dozvídají o 

určité události stejně rychle jako běžní občané. Média však vyžadují okamžitou reakci, 

politici tak nemají čas na důkladnou přípravu, natož pak na jakési inscenování. Jakákoli 

prodleva v reakci je v televizi rozpoznatelná, váhání, nerozhodnost či mlčení ukazuje nejistotu 

a rozpaky. Dnes je tudíž nutná schopnost rychlé improvizace a schopnost vyjádřit se pohotově 

k čemukoli. Žádaní jsou zejména politici ochotní k „zasvěcenému“ komentování aktuálních 

událostí, ať už se jedná o tématiku jaderné energetiky, bio-zemědělství, zavádění školného, 

evropské integrace, nebo třeba rovných příležitostí. Stejně tak je dnes důležité příjemně 

položený hlas a ještě významnější je vizuální stránka, tedy vzezření. 

 

Politik musí mít na paměti, že prostřednictvím televize sice mluví ke statisícovému, možná 

milionovému publiku, nicméně jej neoslovuje jako dav, ale vstupuje prostřednictvím daného 

média vždy k jednotlivým divákům. Nová média (zejména televize) nutí politiky ovládat 
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chování tzv. střední zóny (kde není prostor pro krajně formální ani krajně neformální 

chování). Typickým příkladem je zvládání rozhovorů. Rozhovor je zajímavý žánr: má podobu 

jakoby důvěrné interakce tváří v tvář, přesto je pak přístupný masovému publiku. Je tak 

příkladem zprostředkované kvazi-interakce (tedy něco mezi důvěrným dialogem a veřejným 

projevem), tolik typické pro medializovanou politiku. Právě umění mluvit o naprosto 

závažných věcech a mít při tom výraz, jako když mluvíte k důvěrnému příteli a nikoli 

k anonymnímu davu, je výhodou politiků jako jsou Blair či Schröder. 

 

6.2. Politické strany ve věku medializace 

 

Klíčovým článkem při inkorporování mas do politiky byly a stále jsou v moderních 

politických režimech politické strany. Díky schopnosti mobilizovat voliče a integrovat široké 

skupiny lidí s různými zájmy, zastupovaly a inkoroporovaly do politiky široké masy. Díky 

formální organizaci a institutu členství vytvářely hierarchické struktury, které naplňovaly 

především komunikační funkci. Politické strany tak nahrazovaly komunikační deficit, který 

jinak mezi tenkou vrstvou politických elit a širokou masou běžných občanů nutně existoval. 

Latentní, a tudíž přehlíženou funkcí politických stran – nikoli však jakkoli méně významnou – 

byla právě komunikace. Komunikace pevně strukturovaná, do značné míry hierarchizovaná, 

alespoň co se vertikálního směru týče. Členství ve straně bylo vstupenkou do jinak nepříliš 

viditelného světa politiky a cenou za získávání exkluzivních politických informací.  

 

6.2.1. Nová role politických stran 

 

Politické strany nadále zůstaly nepostradatelné pro moderní demokracie, jejich struktura a 

status jsou však dnes značně odlišné v porovnání s dobou před nástupem moderních 

sdělovacích prostředků. V době rozhlasu a levného masového tisku dokázaly politické strany 

pracovat s médii ve svůj prospěch. Stranické a silně ideologicky vymezené tiskoviny se 

podílely na utváření stranické identifikace a identity. Byly důležitým informačním zdrojem, 

podle kterého se voliči orientovali, a strany tak měly politickou komunikaci relativně dobře 

pod kontrolou. Politické strany mohly skrze svůj stranický tisk nebo pomocí jim blízkých 

novin vést propagandu. (Blumler, Kavangh 1999) 

 

V první etapě leželo těžiště politické komunikace na straně politických stran. Jejich síla 

vyplývala i z dalších faktorů – politické instituce všeobecně se tehdy těšily vysoké důvěře, 
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voliči hlasovali poslušně podle skupinových identit, neexistovala taková voličská volatilita, 

strany celkem věrně odrážely společenská štěpení a veřejná debata byla zaměřena na obsah 

politických sdělení. Proto Blumler a Kavanagh (1999) nazývají tuto epochu příznačně zlatým 

věkem politických stran. Nevýhodou byl menší dosah těchto médií a tudíž zhoršená možnost 

oslovení cizích voličů. 

 

Nová elektronická média, především pak televize, najednou proměnila komunikační možnosti 

mezi politickými stranami a jejich potenciálními voliči. Komunikační dosah politických stran 

byl směšný v porovnání s dosahem elektronických médií, jako rádia či televize. Televizní 

zpravodajství zejména díky nestrannému zpravodajství eliminovalo vliv stranických plátků a 

unifikovaných stranických propagand. Strany sice reagovaly rychle novými strategiemi 

(politická reklamu v médích, nový styl volebních kampaní, tiskové konference, mediální 

rozhovory), avšak tyto strategie potvrzovaly, že těžiště politické komunikace se posunulo od 

politických stran směrem k mediálnímu systému a to zejména k televizím. Média postupně 

přebrala komunikační funkci v politické sféře a tím připravila politické strany o jednu 

z klíčových rolí. Oslabení komunikační funkce vzalo stranám možnost kontrolovat a určovat 

veřejnou agendu – média částečně přebrala funkci nastolování agendy (i když nikoli úplně). 

Tím byla oslabena i další tradiční funkce stran (Novák 1997: 42), kterou je strukturace 

veřejného mínění.  

 

Média napomohla zrodit tzv. sebemobilizovaného voliče (Dalton 1996), který má přístup k 

informacím díky médiím, a není tak závislý na politických stranách. Sebemobilizovaný volič 

nemá takovou potřebu stranické identifikace. Oslabená stranická identita se posléze projevuje 

klesajícím počtem členů politických stran – a to jak napříč ideologickým spektrem, tak napříč 

různými zeměmi a politickými modely. V popředí většiny demokratických režimů přitom 

stály tzv. masové strany, které kladly velký důraz na vysoký počet členů napříč různými 

třídami a segmenty společnosti.  

 

6.2.2. Mizící členstvo 

 

Výzkum Maira a van Biezena (2001) potvrdil setrvalý pokles stranického členství. Ještě 

v letech 1960-1980 zůstával absolutní počet stranických členů stabilní – ovšem již tehdy došlo 

k relativnímu poklesu vzhledem k rozšiřování elektorátu (agregátní poměr stranických  členů 

a veškerého elektorátu) . Od roku 1980 se tento relativní pokles zrychlil, navíc dochází i 



 58 

k absolutnímu poklesu lidí, angažovaných v politice. V roce 1999 je ve 20 evropských 

demokraciích (EU 15 + Švýcarsko, Norsko, Polsko, Česká republika, Maďarsko) – tedy jak 

západních, tak postkomunistických středoevropských demokracií – procentuální podíl členů 

ze všech politický stran a elektorátu na úrovni 5 % (v západních demokraciích byl tento 

poměr na úrovni 10 % v roce 1980 a na 15 % v roce 1960). Absolutní čísla členů politických 

stran taktéž dramaticky poklesla.  

 

Tabulka č.1:  Stranické členství v jednotlivých zemích 

Národní úroveň stranického členství v pozdních 90. letech 20. století 

země rok   

celkový počet stranických 

členů   

poměr celkového počtu stranických 

členů a elektorátu (v procentech) 

Rakousko 1999  1 031 052  17,66 

Finsko 1998  400 615  9,65 

Norsko 1997  242 022  7,31 

Řecko 1998  600 000  6,77 

Belgie 1999  480 804  6,55 

Švýcarsko  1997  293 000  6,38 

Švédsko 1998  365 588  5,54 

Dánsko 1998  205 382  5,14 

Slovensko 2000  165 277  4,11 

Itálie 1998  1 974 040  4,05 

Portugalsko 2000  346 504  3,99 

Česká republika 1999  319 800  3,94 

Španělsko 2000  1 131 250  3,42 

Irsko 1998  86 000  3,14 

Německo 1999  1 780 173  2,93 

Nizozemí 2000  294 469  2,51 

Maďarsko 1999  173 600  2,15 

Velká Británie 1998  840 000  1,92 

Francie 1999  615 219  1,57 

Polsko 2000  326 500  1,15 

průměr     4,99 

 

zdroj: Mair, van Biezen (2001: 9) 
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Nejedná se pouze o krizi politických stran, ale o celkovou krizi institucionalizované mediace, 

do které spadají i další tradiční hierarchické instituce, jako jsou církve či odbory. Tato krize 

podle Maira a von Biezena (2001: 14) souvisí s individualizací sociálních a politických 

preferencí a s neochotou být závislý na institucionální struktuře, která musí reprezentovat a 

artikulovat stále partikulárnější zájmy. Stranické členství nehraje takovou roli, nové 

alternativní strany se obejdou bez členů, stranická identita zmizela s erozí stranické politiky.  

 

6.2.3 Proměna masových stran a profesionalizace 

 

Sartori (2001) v souvislosti s nástupem medializované politiky zpochybnil úlohu tradičních 

masových stran: 

 

Video-politika má – někde více, někde méně – sklon ničit strany nebo přinejmenším masově 

organizované strany, jež evropské scéně dominovaly zhruba jedno století. Nejenže televize je 

nástrojem kandidátů a pro kandidáty spíše než médium stran a pro strany, ale rovněž honička 

za hlasy již nevyžaduje kapilární územní organizaci orgánů a aktivistů (...)Nepředpokládám, 

že by politické strany vymizely. Ale jisté je, že video-politika redukuje váhu a podstatu stran a 

z tohoto důvodu je nutí k transformaci. Takzvaná ‚těžká strana‘ (partito pesante) už není 

nepostradatelná, ‚lehká strana‘ (partito leggero) je dostačující“ (Sartori 2001: 79)  

 

Tendenci k většímu oslabení tradičních masových politických stran lze očekávat v modelech 

s většinovým volebním systémem, kde se logicky vyskytují více personalizované kampaně. 

 

Transformace politických stran však není fenomén posledních desetiletí, již v 60. letech vedlo 

mizení politických stran z americké politiky Kirchheimera k zavedení nového konceptu catch-

all party, italský politolog Panebianco od osmdesátých let razil pojem profesionální volební 

strana. Klasickým příkladem takové strany se stala později Forza Italia Silvia Berlusconiho 

v italských volbách v roce 1994. Rychlý vzestup této strany (vznikla pouhých 49 dní před 

volbami) byl dán novou organizační strukturou, která není závislá na svých členech. Vše se 

točí kolem voličů a úspěchu ve volbách. Tento příklad ovšem není ojedinělý, je součástí 

obecného trendu k profesionalizaci stran, která se promítá najímáním odborníků na média, 

komunikaci, výzkumy veřejného mínění, marketing, public relations a podobně. Moderní 

catch-all party nebo profesionální volební strany obětují vítězství ve volbách své tradiční 

funkce politické socializace a vzdělávání či ideologické identifikace.  
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Profesionalizace se týká i běžných vnitrostranických procesů artikulace zájmů a utváření 

pozic k jednotlivým politikám. Strany využívají odborných služeb, nechávají si zpracovávat 

odborné studie, spolupracují s akademickou sférou a využívají expertízy různých think tanků. 

Tento proces, který Habermas (1978 in: Mancini 1999) nazývá scientifikací politiky, je 

součástí širšího trendu profesionalizace, který zčásti reaguje na změny v politické 

komunikaci, sám však posiluje oslabování role stranických členů a rozvolňování vazeb 

s lokálními komunitami. Ohrožuje tak podle Habermase tradiční principy občanství 

založeného na neinstrumentálním jednání spjatým s hodnotami a vytlačuje je instrumentálním 

jednáním založeným na specifických (zejména komunikačních a marketingových) 

dovednostech.  

 

Zmíněnou profesionalizaci stran dává Mancini (1999) do spojitosti s rozvojem politického 

marketingu. Profesionalizace s sebou nese konec práce amatérských aktivistů, na jejichž úsilí 

závisely předmoderní kampaně. Modernizace kampaní znamenala posun od pracovně 

náročných (labour-intensive) ke kapitálově náročným kampaním, které závisely na práci 

najímaných specializovaných odborníků. Často se ve spojitosti s proměnou politických 

kampaní hovoří o procesu amerikanizace. Zatímco ve Spojených státech se kampaně 

profesionalizovaly již od šedesátých let, v Evropě jsou příkladem skutečně profesionálně 

řízených předvolebních kampaní nástup Berlusconiho Forza Italia v roce 1994, vítězství 

Labour party v Británii (1997), v Německu vítězství SPD (1998). Podle Škodové (2006) byly 

parlamentní volby z roku 2006 příkladem, že profesionalizace kampaní dorazila i do Čech.  

 

Nejnovějším trendem je snaha marketingových a PR agentur dostat politické strany do 

povědomí voličů jako jakési značky a vytvořit tak vztah, který má občan například ke své 

oblíbené značce bot. (Jabłoński 2006) Takový vztah je totiž značně iracionální, funguje spíše 

na základě asociací. Pokud se něco takového podaří (je nutné vytvořit především stranickou 

image a styl), má to své výhody. Strany pak nemusí prodávat občanům každý produkt 

jednotlivě, ale může přijít s celým setem produktů (politiků, politik), které může díky věrnosti 

značce prodat najednou.  
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6.2.4. Shrnutí 

 

Medializace zásadně proměnila strukturu a postavení politických stran. Komunikační extenze, 

tedy možnost komunikovat a oslovit masy pomocí médií, oslabila komunikační roli stran. 

Masové členství tak ztratilo svou původní roli a strany se postupně transformují do nových 

typů stran. Strany se profesionalizovaly, a prokázaly tak schopnost adaptovat se v novém 

prostředí, kde komunikace s médii je jednou z klíčových kompetencí.  

 

6.3. Medializace a politická participace  

 

Jedním z popsaných efektů medializace je nahrazování. Efekt nahrazování můžeme popsat i 

následujícím příkladem: občan, který čte o politice v novinách a sleduje televizní zprávy, kde 

je politika probírána a komentována, může nabýt dojmu, že se tím podílí na politice. Podle 

kritiků média nahrazují aktivní participace touto pasivní formou medializované participace. Je 

však vliv médií na politickou participaci ve skutečnosti takto jednoduchý?  

 

Politickou participací se rozumí proces efektivního ovlivňování politických rozhodovacích 

procesů, čehož lze dosáhnout jak vybíráním politických zástupců, tak ovlivňováním jejich 

preferencí. (Verba, Nie, Kim 1978) Takto definovaná politická participace má mnoho forem. 

Jak vyplynulo z úvodní kapitoly o komunikativním rozměru politiky, je podmínkou veškeré 

participace právě komunikace. Proto lze všechny projevy politické participace – ať už se 

jedná o volby, referenda, plebiscity, lobbying, demonstrace, petice, bojkoty, korespondence 

s politiky, či o členství ve stranách či organizacích – vnímat jako specifické výrazy politické 

komunikace. V předchozí kapitole pojednávající o medializaci jsem došel k závěru, že 

moderní masová média zásadně proměnila politickou komunikaci. Nabízí se tedy otázka, jak 

se promítla medializace politické komunikace do podob politické participace. 

 

Nástup masových médiích byl spojován s mnohými nadějemi upřenými k domnělému zvýšení 

demokratičnosti politického systému. Jedním ze způsobů, jak měla nová média napomoci 

naplnit tyto ambiciózní představy, byl mechanismus počínající zvýšenou informovaností, 

vedoucí skrze mobilizační účinek k nárůstu angažovanosti, až po intenzivnější a efektivnější 

participaci občanů na politickém procesu. Snadnost a dosah masové komunikace měly přinést 

mnohé nové prvky politické participace (zejména prvků přímé a plebiscitní demokracie) nebo 

přinejmenším zkvalitnění procesů reprezentace a delegace.  



 62 

 

Medializace se však záhy stala spíše než synonymem naděje na uskutečnění participační 

demokracie společným jmenovatel mnohých problémů: tradiční způsoby politické participace 

byly oslabeny, vytrvale padá volební účast, členství ve stranách taktéž setrvale klesá, volatilita 

roste a s nimi i nutnost agresivních kampaní.   

 

6.3.1. Volební participace 

 

Nástup moderních médií proměnil i roli a podobu voleb. Účast ve volbách (ať už 

prostřednictvím pasivního či aktivního volebního práva) patří v zastupitelských demokraciích 

k nejdůležitější formě politické participace.  

 

Celosvětově (s výjimkou Oceánie) existuje prokazatelný trend v nárůstu volební abstence 

(IDEA 2002a).  Nicméně je nutné zdůraznit, že „(...)nízká nebo vysoká volební účast nejsou 

samy o sobě dobré nebo špatné pro demokracii. Rozsah a povaha participace odrážejí jiné 

činitele, které určují daleko více šance systému na to, aby se mohl rozvíjet a udržovat.“ 

(Lipset in: Novák 2002: 40)  

 

Richard Rose (IDEA 2002b) upozorňuje, že pokud budeme porovnávat všech 233 

parlamentních voleb v období 1945 – 2002 v zemích bývalé EU-15, vždy najdeme dostatek 

příkladů klesající, ale i rostoucí volební účasti. Vždy se dají najít určité trendy ale i země, 

které daný trend částečně popírají či zpochybňují. Podíváme-li se na volební účast 

v západních demokraciích, zjistíme, že je tradičně velmi vysoká: s průměr 83% (na přelomu 

století klesla pod 80%) jde z celosvětového hlediska o druhý region s nejvyšší volební účastí 

(po Oceánii). Nicméně i mezi zeměmi EU-15 lze najít poměrně velké rozdíly mezi maximální 

volební účastí: 95,1% v Belgii a 59,4% v Británii činí téměř 40% procentní rozdíl. V případě 

Belgie je vysoké procento snadno vysvětlitelné povinným hlasování, o mnoho obtížněji se 

ovšem hledají příčiny náhlého a bezprecedentního propadu v britských parlamentních volbách  

z roku 2001. Mnohem jednoznačnější závěry však lze vyvodit v případě, že jsou v úvahu 

brány veškeré volby – tedy nejen parlamentní, ale tzv. volby druhého řádu (regionální, 

evropské, lokální). Pak je pokles volební účasti naprosto nevyvratitelný.  

 

Stephen Colemann (2003) si po britských volbách v roce 2001 položil provokativní otázku: 

Jak je možné, že soutěžící v domě Velkého bratra, kteří pravděpodobně nikdy zásadně 
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neovlivní naše životy, dostávají miliony hlasů, za které musí divák platit, zatímco politici, 

kteří mají neporovnatelně vyšší vliv na způsob, jak se nám žije, nám nestojí za to, abychom 

přišli k volebním urnám? V očích diváků jsou soutěžící osobami, se kterými se mnohou 

ztotožnit a identifikovat (mají stejné či podobné starosti, touhy i neřesti), zatímco jako voliči 

se identifikují se svými reprezentanty jen málokdy. Diváci sní o tom, být součástí domu 

Velkého bratra, ale nikoli být členem Sněmovny reprezentantů. (Coleman 2003: 733) 

 

Politologové jen obtížně hledají důvody, jak vysvětlit stoupající volební abstenci. Jedním 

z korelovaných faktorů je právě medializace politiky, v předvolebním boji zejména ve formě 

moderních, profesionálních kampaní. Ty se snaží zejména neodpudit stále klesající počet 

stabilních voličů, především se pak ovšem snaží pomocí agresivní a spíše negativní kampaně 

přesvědčit nerozhodnuté voliče, jejichž počet neustále roste.  

 

Negativní kampaně z krátkodobého hlediska dokážou mobilizovat nerozhodnuté a stále více 

apatické voliče, nicméně z dlouhodobého hlediska se zřejmě jedná o Pyrrhovo vítězství a 

bludný kruh, který je nejčastěji popisován jako tzv. political nebo video malaise.  

 

6.3.2. Videomalaise 

 

Jak ovlivňují média participaci: empirický materiál prokazuje různé a mnohdy protichůdné 

tendence. Od 60. let nesoustavným způsobem, ovšem dlouhodobě prokazatelně klesá volební 

účast. Ovšem informovanost o politických záležitostech (kde jasně nejčastějším zdrojem jsou 

masová média, konkrétně pak internet) kontinuálně stoupá. Taktéž narostly projevy 

alternativní participace (demonstrace, petice, bojkoty, happeningy). Vzhledem k těmto 

disparátním tendencím proto existují minimálně dvě hypotézy. Obě pracují s tzv. sebe-

posilujícími se mechanismy, tedy že masová média spouští (nikoli však nutně kauzálně)  

souslednost  jevů, které jsou zacyklené: jednou je to mechanismus pozitivní (virtuous circle), 

podruhé mechanismus negativní v podobě začarovaného kruhu (vicious circle).  

 

Mnohem častější jsou hypotézy o začarovaném kruhu, které roztáčí masová média. Média 

povrchně informují o politickém dění, zkreslují politickou realitu. Zaměření na negativní 

kauzy a skandály vede k občanskému cynismu, ke ztrátě důvěry v politiky, k volební neúčasti. 

Pro politické strany je stále obtížnější dosáhnout na voliče, musí proto vést nákladnější, 

agresivnější a konfrontační kampaně, které jedině zmobilizují občany. Negativní kampaně 



 64 

jsou mediálně kritizovány, dlouhodobě tak negativní kampaně prohlubují nespokojenost, 

nedůvěru a cynismus. Začarovaný kruh se uzavírá.  

 

Přibližně tuto hypotézu, která se již od 70. let v různých podobách vynořuje a je souhrnně 

nazývána jako political malaise nebo videomalaise – tedy jakési zneklidnění politiky 

v důsledku vlivu masových médií. (Robinson 1976, Patterson 1980, Patterson 1993, Hallin 

1997).  V poslední době se pro tuto hypotézu vyslovil například Putnam (1995), Bennett 

(1999) nebo Lee (2001). Od devadesátých let se však objevila řada prací, které jednoznačnost 

a paušálnost hypotézy o videomalaise zpochybnily (Holtz-Bacha 1990, Dalton 1996, Norris 

1996, Norris 2000) a dokonce pracují z hypotézou o pozitivním vlivu médií na politickou 

participaci (virtuous circle).  

 

Norris (2000) na základě empirických výzkumů došla k závěru, že udržitelná je pouze slabší 

hypotéza o videomalaise – tedy že permanentní mediální negativní zpravodajství a 

publicistika eroduje specifickou podporu pro určité politiky, vlády či politické výstupy 

(policies). Ovšem odmítá silnou verzi hypotézy, která tvrdí mediální zpravodajství vede přímo 

k poklesu veřejné angažovanosti a k politickému cynismu.  

 

Successive tests established that those most exposed to the news media and party campaigns 

consistently proved more knowledgeable, not less; more trusting towards government and the 

political system, not less; and more likely to participate in election campaigns, not less. 

(Norris 2000: ?) 

 

Masová média mohou vést jak k začarovanému kruhu cynismu a apatie, tak k pozitivnímu 

kruhu větší angažovanosti a participace. Větší expozice vůči mediálním obsahům korelovala 

pozitivně s nárůstem aktivní politické angažovanosti, nebo byl vztah spíše neutrální. Tyto 

závěry byly potvrzeny výzkumy v USA tak v Evropě.  

 

Je-li prvním závěrem, že média mohou působit oběma směry – tedy jak posilovat, tak 

oslabovat politickou participaci, pak dalším důležitým závěrem je, že nelze vnímat 

souvztažnost mezi participací a masovými médii pouze jedním směrem (ať už pozitivním či 

negativním) od médií k participaci. Stejně jako někdo může psát poslanci na základě 

zhlédnutí televizní reportáže, může naopak někdo číst a vyhledávat odborné články v médiích, 
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právě proto, že se předtím angažoval v politice. Vztah mezi médii a politickou participací je 

nutné vnímat jako interaktivní a oboustrannou závislost.  

 

Nejnovější výzkum (Zhang, Chia 2006) se snaží na vztah mezi medializací a politickou 

participací podívat detailněji. Rozlišuje rozličné účinky jak jednotlivých druhů masových 

médií, tak určitých konkrétních mediálních obsahů. Zatímco sledování televize prokazuje 

tendenci k nárůstu všeobecné pasivity, čtení novin a časopisů naopak angažovanost a 

participaci zvyšuje. Tuto tendenci prokázaly v longitudinálních studiích i mladší generace, 

které se obecně od tisku spíše odklánějí. (Shah 2001 in: Zhang, Chia 2006)  

 

Různé a často odlišné vlivy mají i jednotlivé druhy mediálních obsahů. Žánry, které svým 

charakterem podporují odklon od každodenního života (scifi, reality-show), korelují negativně 

s politickou participací. Naproti tomu sledování publicistických a zpravodajských pořadů 

koreluje s politickou participací pozitivně. Ostatní typy obsahů neprokazují jednoznačné 

tendence. (Zhang, Chia 2006)  

 

6.3.3. Alternativní způsoby participace 

 

Poměrně mnoho si politologové slibovali od použití poštovního a internetového hlasování. 

V Británii byly nastartovány hned po alarmujících volbách z roku 2001 tzv. pilotní projekty, 

které měly otestovat nové metody v praxi. Celkově však výsledky nebyly natolik 

uspokojující, aby vyvážily rizika, která jsou s takovým způsobem hlasování spojena (zejména 

rizika ochrany tajnosti voleb, zabránění manipulace, dvojitého hlasování atd.) a především 

nijak nevedla ke zvýšení volební účasti. (IDEA 2002a) 

 

To však neznamená, že internet nelze využít pro alternativní způsoby, jak občany vtáhnout do 

politického dění a podnítit tak jejich participaci. Už prostý příklad fenoménu internetových 

diskuzí pod články na internetových zpravodajských serverech dokazuje, že potřeba 

vyjadřovat se k věcem veřejným očividně existuje a nestagnuje. Internetové diskuze jsou 

nicméně limitovány svou anonymitou, což většinou vede k jejich vulgaritě a nevalné úrovni, 

která odrazuje většinu čtenářů.  

 

Internet přinesl jednu z nejradikálnějších revolucí v komunikaci, e-mailová korespondence je 

hojně využívána pro komunikaci s politiky, politici i běžní občané píšou blogy, vznikají tzv. 
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sociální weby. Internet má potenciál proměnit podobu politické participace, a to právě díky 

své decentralizaci a možnosti oboustranného toku komunikace. 

 

V krátkodobém horizontu však nelze přeceňovat vliv internetu nejen na politickou participaci, 

ale i na podobu politické komunikace obecně. Uvědomme si, že dnes hovoříme o medializaci 

politiky, což není nic jiného, než zintenzivnění a nakumulování trendů daných po masivním 

nástupu elektronických médií a hlavně televize. Tedy až po desítkách let se projevují 

nejrůznější důsledky vlivu televize na politiku. Podobné (i když pravděpodobně kratší) fázové 

zpoždění lze očekávat i u vlivu internetu. 

 

6.3.4. Shrnutí 

 

Vliv médií na participaci je mnohostranný a spíše nejednoznačný. V poslední době se 

prosazuje především diferencovaný přístup, kdy se rozlišují jak jednotlivé druhy médií, tak 

různé druhy mediálních obsahů. Na závěr je opět třeba zdůraznit, že v otázce participace je 

medializace pouze jednou z možných (byť, jak se ukázalo, relevantních) vysvětlujících 

proměnných, a proto je potřeba zahrnout do úvahy další společenské faktory, například 

Ingelhartovy teze o postmateriální společnosti apod. Vliv médií na politickou participaci 

může proměnit nástup internetu, a to především v tom smyslu, že internet je interaktivní 

síťové médium jiného charakteru, než ostatní masové sdělovací prostředky. 

 

6.4. Rizika medializované politiky  

 

Sousloví medializovaná politika je často vnímáno negativně a evokuje především rizika a 

hrozby. Medializace politiky přitom není nic jiného než reakce politických aktérů na novou 

roli, kterou média ve dnešní společnosti hrají. Je proto nutné přijmout ve vztahu k procesu 

medializace střízlivý pohled. Již jsem ukázal, že medializace neznamená rozštěpení politiky 

na mediální divadlo a zákulisní politiku, prokázal jsem, že politické strany se dokázaly rychle 

adaptovat a proměnit své struktury ve věku medializace, stejně jako jsem ukázal, že vliv 

médií na politickou participaci může být jak negativní, tak pozitivní. Zviditelnění moci a 

rozhodovacích procesů vedlo k větší otevřenost politických procesů. Není proto oprávněné 

používat medializaci jako strašák. (Jirák 2001)  

 



 67 

Medializaci jako strašák používají nejčastěji sami politici. Ačkoli se zdá, že politici, kteří 

dokážou využít symbolickou moc médií ve svůj prospěch a mají díky nim možnost oslovovat 

a ovlivňovat milióny lidí, jsou mocnější než kdy předtím, mají samotní politici často pocit, že 

média jim naopak moc ubírají. Z celkového pohledu se spíše jeví, že schopnost využívat 

symbolickou moc médií vedla k absolutnímu nárůstu moci politiků, relativně však k jejímu 

poklesu, právě vzhledem k posílení postavení médií ve společnosti. (Meyrowitz 2006) 

Potvrzuje se, že medializace vytváří velmi křehký vztah mezi politiky a žurnalisty. 

Medializace se může stát impulsem k rychlému vzestupu, stejně jako ještě rychlejšímu pádu.  

 

Důsledky medializace jsou někdy prezentovány, jako by politika ztratila svou autonomii a 

stala se ve svých ústředních funkcích závislá na masových médiích (Schulz, Mazzoleni 1999), 

nebo jako by politika byla kolonizována médii. (Meyer 2002) Medializace však neznamená 

jednostrannou závislost politiky na médiích. Ani v praxi se teze o heteronomii politiky 

nepotvrdily. Sami autoři výše uvedeného výroku nakonec své tvrzení zmírňují a tvrdí: 

„mediální systémy a politické systémy v evropských zemích se v interakci drží vzorců, které 

každého z partnerů chrání před přílišným vlivem druhého” (Mazzoleni, Schulz in: Jirák 2001) 

 

Potvrzují se tak spíše hypotézy o symbiotickém vztahu, jak jsem již ukázal v kapitole 4.3.3. 

Jedná se o vztah velmi intenzivní a profesionalizovaný. McNair (2003) říká, že média a 

politici hrají jakousi hru, kterou hrají profesionálně a dokonale zvládají své role. Otázkou 

však je postavení veřejnosti, která podobným procesem profesionalizace neprochází.18 Je tak 

otevřenou otázkou, zda profesionalizace politické komunikace nešla vhod právě především 

politikům a médiím na úkor veřejnosti. Přes odlišné postavení, charakter a zdroje mají média 

a politici jeden společný cíl – získání náklonnosti publika. 

 

V této podkapitole se zaměřím na dvě úzce spjatá rizika, která s sebou medializace nese. 

Jedná se o oslabení autority a s tím spojenou krizi vůdcovství. Rozhodně se nejedná o jediná 

rizika. Tento trend je však důsledkem latentních a spíše dlouhodobých účinků médií, což je 

činí poněkud přehlíženým, a proto se mu zde chci věnovat. Na závěr kapitoly ještě obrátím 

pozornost k používání medializace jakožto politické zbraně.  

 

                                                 
18 Proto mnoho odborníků na média (u nás zejména J. Jirák) hovoří o nutnosti lepší mediální výchovy, která by 
vedla ke kritickému přístupu k médiím.  
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6.4.1. Oslabení autority 

 

Meyrowitz (2006) přesvědčivě ukázal, že nástup moderních elektronických médií zasadil 

autoritě hned dvě rány. Moderní média narušila tradiční princip každé hierarchie založené na 

kontrolovaném toku informací. „Aby si lidé udrželi pozici v hierarchii, informace musejí 

proudit od těch nad nimi přes ně k těm pod nimi. (...) Pokud lidé nedostávají a neposkytují 

informace na základě ustavené posloupnosti nebo daného vzorce, lineární struktura se 

rozklíží. A právě tímto způsobem do značné míry ovlivnila mnohé tradiční hierarchické role 

elektronická média.“ (Meyrowitz 2006: 137) Oslabení autority tak má souvislost s efektem 

medializace, který Schulz popsal jako amalgamizace. Média mísí různé informační systémy, 

široce je zpřístupňují veřejnosti, a podlamují tak kontrolu. Pokles autority je způsoben ztrátou 

výlučné kontroly znalostí přímo souvisejících s výkonem hierarchické role. 

 

Zjednodušeně řečeno, dříve existoval jednostranný tok informací od vůdců k ostatním: 

politické elity mívaly snadný přístup k okolí, a zároveň byly schopny kontrolovat, kdo má 

přístup k nim. Ještě za Eisenhowera směli novináři citovat prezidenta pouze se svolením, 

neexistovaly diktafony, kterými by bylo možné doložit citace. (Meyrowitz 2006: 141) 

Politické strany taktéž nemají kontrolu nad vnitřními informačními toky jako dříve, kdy 

informace putovaly po stranické hierarchie od stranických vůdců, přes lokální vůdce 

k běžným členům.  

 

Druhý důvod narušení autority souvisí se schopností moderních médií exponovat či vynést na 

světlo vše, co kdysi patřilo do soukromé sféry nositelů autority. Zatímco stará média (s nízkou 

denotativností) se držela hranice mezi soukromým a veřejným, nová média hierarchie 

podlamují. 

 

Autorita vždy vyžadovala určitý odstup, který umožňoval fyzickou kontrolu nad situacemi, 

kdy a kde bude co viděno. Existovala zejména snaha izolovat veškeré projevy tzv. zákulisního 

jednání, kde se projevují naše fyziologické potřeby. V intimních sférách jsme si všichni 

podobní, což podkopává dojem výjimečnosti. Jevištní chování je ovšem těžké udržet v době, 

kdy média zaznamenávají každá pohyb a každé slovo politiků téměř po celý den. Navíc média 

díky své denotativní přesnosti spíše snižují sebevědomí politiků, neboť zachycují tiky, řečové 

vady, nepříjemné tělesné stránky a všechno, co by vůbec nebylo vnímáno masovým tiskem, 

nebo co by oku či uchu běžného pozorovatele mohlo uniknout. Nic však neujde přísnému 
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pohledu kamer a politici už nemohou manipulovat svým dojmem tak snadno, jako za času 

tištěných médií. Tedy autorita politiků je oslabena právě tím, co jsem označili za stav 

obráceného panoptika, kdy jsou politici ve stavu neustálého zviditelnění. 

 

Díky elektronickým médiím máme přístup do soukromí politických reprezentantů, díky 

všudypřítomným kamerám a mikrofonům víme o jejich přeřeknutích, nepozornostech, faux-

pas, neznalostech a veškerých poklescích. Čím více toho víme o znalostech a činnosti autorit, 

tím méně tito budí zdání, že si zaslouží být všemocnými autoritami. Proto považujeme 

jakékoli autoritativní jednání politiků za arogantní a namyšlené, protože díky médiím o 

většinu své autority přišli. (Meyrowitz 2006: 143)  

 

6.4.1.1. Krize vůdcovství  

 

Zdá se to být typickým rysem politiky v postmoderní době, že není schopna produkovat velké 

vůdce.19 Nový televizní věk eliminuje potenciální velké vůdce. Místo toho máme pouze 

náhražky v podobně mediálních hvězd. V době, kdy je důležitější dobře vypadat a znít, než 

dobře psát a myslet, by například Lincoln se svým vysokým tenkým hlasem neměl v médiích 

na růžích ustláno. Podobně by v mediálním věku trpěla Masarykovská legenda: nejenže i 

Masaryk měl spíše nepříjemný hlas, nehodící se do rozhlasu, ale pozornosti dnešních 

novinářů by asi těžko unikly hradní pletichy a zákulisní intriky, které Masaryk často 

rozehrával. (Klimek 1996) Analýza proměny klíčových politických kompetencí vede 

Baileyho (in: Meyrowitz 2006: 229) k poměrně radikálnímu závěru: „Nabízí se úděsný závěr, 

že kdyby žili dnes a měli se účastnit primárek, tři z těchto velikánů (Washington, Jefferson, 

Lincoln pozn. autora) by neměli sebemenší naději na to, že by si zajistili nominaci“  

 

Relativní nárůst moci politiků díky medializaci není vykoupen pouze ztrátou autority, ale i 

všeobecnou krizí vůdcovství či nedostatkem vizí. Medializace tak působí věru paradoxně 

hned v několika ohledech. „Dnes je poptávka po dvou věcech: po otevřených, zcela 

dostupných vládách a po mocných, silných vůdcích. Jen výjimečně se však zamýšlíme nad 

tím, že oba požadavky jsou naneštěstí možná neslučitelné.“ (Meyrowitz 2006: 225) 

                                                 
19 Stejně tak se mluví o konci velkých vizí, což je obecně popisován jako příznak postmoderní doby. Média, 
která do značné míry posílila cynismus u občanů, zpochybňují jakékoli velké ideály a vize. V tomto smyslu se 
např. nedávno vyjádřil bývalý prezident V. Havel, který v talkshow J. Krause Uvolněte se prosím prohlásil, že 
projekt evropské integrace by dnes za cynického dozoru médií nemohl být realizován, protože by byl 
nepopulární.   
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Nedostatek vůdců není dán tím, že by se dnes nerodily osobnosti, nebo že bychom o 

potenciálních vůdcích neměli dostatek informací. Paradoxně o možných vůdcích máme až 

příliš velké množstvím informací, takže je nikdy jako opravdové vůdce vnímat nebudeme. 

Potvrzuje se, že součástí autority je určité mystérium a tajemství, protože tajemství vede 

k uctívání. Jenže jak udržet něco v tajnosti ve věku medializace? 

 

I oslabení autorit a krizi vůdcovství je třeba vidět z obou stran. Hypoteticky tak lze doufat, že 

tento princip bude neformální o to však účinnější brzdou a hrází proti nástupu totalitních či 

autoritářských režimů, založených na charismatickém vůdcovství či kultu osobnosti. Jinými 

slovy: dnes by možná Lincoln ani Masaryk neměly u médií na růžích ustláno, to samé by snad 

platilo o Hitlerovi, Stalinovi či Salazarovi.  

 

6.4.2. Medializace jako politická zbraň - skandalizace 

 

Důkazem, že zviditelnění je dvousečná zbraň, která se může vymknout z rukou nebo otočit 

proti sobě samému, jsou skandály. Skandálem se rozumí jednání, událost či okolnosti spjaté 

s vážným porušením, přehlížením či znevažováním hodnot, norem či mravních principů 

převažujících v dané době a dané společnosti. (Thompson 1997 in: Jirák, Köpplová 2007: 31) 

Dříve bylo skandálem vše, co vyvolávalo pohoršení, dnes se týkají především peněz, moci a 

sexu. Politické skandály nezřídka naplňují všechny tři tyto atributy (viz. například skandál S. 

Grosse a L. Barkové). Typickými politickými skandály jsou úplatkářství či zpronevěra mezi 

představiteli vlády či nemanželský poměr v politických kruzích.  

 

Média zde hrají velmi aktivní roli, protože skandál splňuje všechny atributy mediální události. 

Každý skandál je prezentován jako senzace, čímž váže vysokou míru pozornosti čtenářů. 

Skandalizace je tak vděčným prostředkem pro zvýšení prodejnosti, zároveň tak skýtá možnost 

velmi účinné politické zbraně. Skandály jsou vždy vnímány jako selhání jedince a vedou ke 

ztrátě veřejné podpory, úpadku morálního kreditu a důvěry. Skandál má stigmatizační účinky, 

protože už jeho odhalení je šokující. Důsledky skandálu jsou nezávislé na pozdějším 

vyšetřování a jeho negativní následky nelze smazat například ani úspěšnou obranou 

v soudním přelíčení.  

 

Nejčastějším zdrojem skandálů jsou úniky informací se soukromé sféry politiků. Riziko 

skandalizace stouplo nikoli tím, že by dnes politici byli o tolik zkaženější a nemorálnější než 
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dříve, ale tím, že dnes je mnoho výroků a projevů chování zaznamenáno na trvalém médiu. 

To, co se dennodenně objevuje v lidské interakci a co bylo dříve nepozorovanou součástí 

života, tedy různá uřeknutí či emocionální výbuchy, moderní media mohou trvale 

zaznamenat, zprostředkovat to milionům lidí a nesčetněkrát to opakovat. Možnost kdykoli 

vytáhnout něco z minulosti se stává noční můrou všech veřejných představitelů. Politici než 

by riskovali hrozbu neřízeného zviditelnění (hrozící skandálem), raději v některých případech 

provádí kontrolované „úniky informací.“ (Thompson 2004)  

 

Provádění informačních úniků a skandalizace oponentů je využívanou zbraní zejména v boji 

vnitrostranických frakcí. Straníci totiž na sebe navzájem vědí mnohé citlivé informace, po 

kterých kdykoli dychtivě sáhnou nejen bulvární média.20  

 

6.5. Shrnutí 

 

V této kapitole jsem se zaměřil na důsledky, které s sebou proměna politické komunikace pro 

politickou sféru a veřejnost nese, a to i při vědomí relativnosti rozlišení příčin a následků při 

zkoumání vlivu médií. Popsány byly spíše dlouhodobé trendy a procesy, kde lze vystopovat 

vliv médií (přičemž média jsou toliko jedním z mnoha faktorů).  

 

Právě z dlouhodobého hlediska lze popsat jeden z důsledků medializace jako zviditelnění 

moci. Díky komunikační extenzi a využití audiovizuálních kódů dnes prakticky každý občan 

„zná“ své politické elity. Ty jsou nuceny přizpůsobit se stavu, kdy jsou díky médiím téměř 

neustále na očích veřejnosti. Politici se naučili zvládat tzv. management zviditelňování, tedy 

využívat zviditelnění ve svůj prospěch.  

 

Jednou z otázek, které jsem si na začátku kladl, bylo, zda medializace vede ke vzniku 

zkreslené mediální politické reality a k dichotomii mezi zákulisní politikou a pro veřejnost 

inscenovaným divadlem. Takto formulovaná teze byla odmítnuta z několika důvodů. 

                                                 
20 Příkladem je případ nechtěně odeslaného Bursíkova e-mailu poslankyni Zubové. 25. února pronikla do médií 
informace o e-mailu, který adresoval předseda Strany zelených M. Bursík poslankyni K. Jacques, který ovšem 
omylem poslal poslankyni O. Zubové, kterou v něm nazval „krávou“.  Zubová informaci zveřejnila, neboť tím 
mohla účinně odvést pozornost od své neúčasti při prezidentské volbě, a navíc ji využít k diskreditování svého 
stranického protivníka. Jestliže se původce úniku vždy vystavuje riziku ostrakizace svým okolím, Zubové to 
nikdo nevyčítal, neboť se e-mail urážlivě dotýkal přímo její osoby. Média vzala únik jako zásadní zprávu, celou 
věc interpretovala jako důkaz zákulisní mocenských bojů ve straně Zelených a navíc toho využila k demaskování 
„slušňáka“ Bursíka. Viz například zpráva na serveru Novinky.cz dostupná online [20.4.2008]: 
http://www.novinky.cz/clanek/133997-bursik-v-e-mailu-o-zubove-ta-krava-nas-uz-ani-neumi-oslovit.html. 
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Symbolické akty a rituály byly odedávna z různých důvodů nedílnou součástí politiky. Média 

pouze některé z nich více zviditelňují, právě proto, že svým charakterem odpovídají formátu 

mediální události. Dále jsem poukázal na fakt, že změna chování v přítomnosti médií je zcela 

přirozenou reakcí a nikoli pokrytectvím politiků.   

 

Medializace vedla k nástupu politiků, kteří dokáží využít média pro svůj vzestup. Vedle 

příjemného vzezření a dobře položeného hlasu jsou dnes zásadními kompetencemi pohotovost 

a schopnost improvizace. Kvazi-interakční charakter medializace (tedy fakt, že např. 

novinový rozhovor má zčásti charakter jak důvěrného dialogu, tak zároveň masového 

projevu) nutí politiky zvládat chování tzv. střední zóny, které nesmí být ani krajně formální, 

ani krajně neformální.  

 

Největší pozornost jsem věnoval souvislostem mezi medializací a politickými stranami a 

politickou participací. Proměna politických stran (zejména úbytek členstva a přerod masových 

stran do profesionalizovaných volebních stran) byla dána do souvislosti s medializací 

(konkrétně s komunikační extenzí), která vede k oslabení komunikační funkce politických 

stran. Strany dnes prostřednictvím médií mohou oslovovat tisíce až miliony lidí, a proto 

institut masového členství ztrácí na významu. Mnohem rozporuplnější je vliv medializace na 

politickou participaci. Tradiční jednostranné hypotézy o negativním vlivu (tzv. videomalaise) 

byly zpochybněny. Ukazuje se, že média mohou politickou participaci jak posilovat, tak 

oslabovat.  

 

Snažil jsem se zdůraznit, že evokovat proces medializace politiky pouze s hrozbami a riziky 

není adekvátní. Nenaplnily se teze o jednostranné závislosti politiky na mediální sféře. 

Medializace s sebou nese i mnohá pozitiva, která ovšem nejsou tolik viditelná, jako negativní 

projevy. Přesto jsem se nakonec rozhodl poukázat na některé rizika. Vedle běžně vnímaného 

rizika skandalizace jsem chtěl vyzdvihnout hrozbu používat medializaci jako účinný nástroj 

v politickém boji. Mnohem latentnější změnou je oslabení autorit a jistá krize vůdcovství a 

nedostatek vizí. I toto však lze vnímat jako minci o dvou stranách, a tak lze hypoteticky 

doufat, že ten samý mechanismus snad bude neformální o to však účinnější pojistkou proti 

nástupu autoritativního nebo totalitního režimu.  
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7. Medializace a teorie demokracie 

 

Rozvedení konceptu medializace v předešlých kapitolách mělo za cíl demonstrovat vliv médií 

na proměnu politické komunikaci a zejména některé důsledky na chování politických aktérů a 

veřejnosti. Změny struktur politických stran a vlivy na politickou participaci jsou projevem 

spíše dlouhodobějšího vlivu médií na politiku. Média však ovlivňují podoby politiky na denní 

bázi, ať už třeba tím, že občané vnímají politiku výlučně skrze média. Veřejná podpora 

jednotlivým politikám a vůbec celkový proces legitimace je dnes závislý na médiích. 

(Sarcinelli 1998: 253) Média přímo či nepřímo ovlivňují podobu politických procesů a jsou 

aktérem, který musí být při analyzování politiky brán v potaz. Stejné pozornosti by se médiím 

mělo dostat i v teoriích rozpracovávajících fungování moderních demokracií.  

 

Roli médií v demokratických režimech lze vnímat ze dvou základních perspektiv. Za prvé tu 

jsou určitá očekávání, jak by média fungovat měla, a za druhé tu máme skutečný stav, jak 

média fungují. Podobně teorie demokracie má podle Sartoriho (1987: 7nn) vždy jak 

deskriptivní tak preskriptivní rozměr, které se navzájem podmiňují. Jedná se o jednoduchou 

dichotomii normativního a empirického přístupu. Dosud jsem se v této práci snažil dostát 

proklamovanému empiricko-analytickému přístupu a zabýval jsem se především skutečným 

fungováním médií v dnešní společnosti.  

 

Fungování médií i demokracie bylo vymezováno jak normativně, tak podrobeno nesčetněkrát 

různým empirickým studiím a výzkumům. Je proto velmi zarážející, že moderní empirické 

teorie demokracie fakticky nezohledňují empiricky nezpochybnitelný význam médií nejen 

v politické komunikaci, ale i v institucionální struktuře a v politických procesech obecně.  

 

Role médií je reflektována spíše v  teoriích demokracie, které mají normativní nádech 

(participační, deliberativní). Naopak tzv. neklasické teorie demokracie rozšířené v druhé 

polovině 20. století, kladoucí důraz na empirii a odklánějící se od klasické doktríny 

demokracie založené na iluzorních pojmech vlády lidu, obecného blaha či racionálního lidu 

(Novák 2003), měly umožnit střízlivý pohled na fungování politických institucí a vytyčení 

procedurální definice demokracie. Dalo by se čekat, že takové pojetí by nabízelo prostor pro 

zabudování role médií při soutěži politických stran o výkon moci. Pohříchu se tak ovšem 

příliš nestalo. Jestliže vliv médií na demokracii byl diskutován Lippmannem již ve dvacátých 



 74 

letech 20. století, pak není příliš dobrou vizitkou politologie, že téměř o století později jsme 

v otázce vlivu médií na demokracii o mnoho dále nedospěli. Politologové dnes sice 

nepřehlížejí vliv médií, chybí však systematické uchopení, které by nepodléhalo 

zjednodušeným schématům mocných médií, heteronomní politiky a pasivního publika, a to 

zejména ve vztahu k teorii demokracie.  

 

Nejnovější práce o vztahu médií a demokracie pocházejí z pera mediologů, lingvistů, 

politických ekonomů, sociologů či žurnalistů. Jedná se povětšinou o normativní kritiku 

fungování mediálního systému v rámci kapitalistické společnosti z poměrně radikální pozice 

(Herman, Chomsky 1988, Habermas 2000, Ramonet 2003, McChesney 1999). Proto není 

divu, že mnozí mediální teoretici vybízejí politology k novému promýšlení postavení médií 

v moderních demokraciích. (Blumler, Kavanagh 1999)  

 

Nutnost systematické reflexe postavení médií v moderních demokraciích je o to naléhavější, 

že se množí kritiky a výtky poukazující na přílišnou moc a nezodpovědnost médií, která se 

stala významným a poměrně autonomním mocenským centrem, které není zahrnuto do 

klasického systému brzd a protivah (McChesney 1999, Ramonet 2003). Přitom výtky 

označující média za čtvrtou moc ve státě se datují zpět až do 19. století (takto se např. údajně 

vyjádřil již Bismarck).  

 

Jak vidí roli médií některé teorie demokracie se budu snažit ukázat v následující kapitole.  

V tomto omezeném prostoru chci věnovat pozornost nejprve obecnému normativnímu 

vymezení role médií a jeho kritickému zhodnocení. Poté se budu snažit vystopovat zmínky o 

médiích v různých empirických (konkurenční, pluralitní) i normativních (participačních, 

deliberativních) teoriích demokracie.   

 

7.1. Normativní vymezení role médií v demokraciích 

 

Normativní vymezení role masových médií se utváří společensky převládajícími představami 

o jejich správném fungování. Normativní teorie médií byly rozvíjeny zejména v období 

studené války, kdy koexistovaly minimálně dva silně normativně vymezené modely (sovětský 

model státem kontrolovaných médií a libertariánský model). Jako produkt své doby je nutné 

nahlížet na dílo z padesátých let Siberta, Petersona a Schramma [1953], kteří vytvořili tzv. 
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čtyři teorie tisku. Tyto teorie představovaly pouze velmi nedokonalý pokus o klasifikaci 

vztahu médií a tisku (Jirák, Köpplová 2007: 61).  

 

Dodnes však při definování role v demokraciích normativní uchopení převládá. Z mnoha 

takových vymezení zde volně parafrázuji shrnutí J. Currana. Média by měla sloužit především 

veřejnému zájmu, či obecnému blahu, ať již tak činí záměrně, či shodou okolností. To v praxi 

znamená, že masová média nejsou stejná jako jiné sektory podnikání či služeb, nýbrž v sobě 

nesou nějaké podstatné poslání zaměřené na širší prospěch společnosti, zvláště v kulturním a 

společenském životě. Na média jsou kladeny velké požadavky a značná zodpovědnost. 

(Curran in: Říchová, Jirák 2000: 116-163) 

 

Veřejné poslání médií spočívá nejen podle Currana (dále např. McNair 2003, Norris 2000, 

McChesney 1999) principiálně ve třech funkcích. Za prvé média jsou hlavním zdrojem 

informací. Dostatek relevantních informací je základem pro každé odpovědné rozhodnutí, ať 

už se týká rozhodování politiků či občanů, a tudíž je svobodný přístup k informacím základem 

každé demokratické společnosti.  

 

Za druhé média utvářejí prostor pro svobodnou diskuzi. Média jsou prostorem, kde se vedle 

informací objevují názory a komentáře a kde se vedou polemiky a debaty. Média se tak 

rozhodujícím způsobem podílejí na uskutečňování svobody projevu, protože umožňují 

jakémukoli občanovi vyjádřit svůj názor, stejně jako číst a poslouchat názory druhých.  

 

Za třetí média plní významnou kontrolní funkci. Média fungují jako kontrolní instance 

především ve vztahu ke zneužíváním státní moci a autority. Právě tato poslední funkce vedla 

k vytvoření liberálního pojetí médií jakožto hlídacího psa, ideálu, jenž se stal jakousi 

ideologií, která má legitimizační funkci, ospravedlňující jejich zčásti výsadní postavení ve 

společnosti.  

 

7.2.  Kritika normativního vymezení  

 

Již z dosavadní převážně empirické analýzy fungování je zřejmé, že normativní vymezení je v 

silném napětí s jejich skutečným fungováním. Nejnápadnější rozpor s veřejným posláním 

médií spočívá ve faktu, že média dnes fungují především jako tržní subjekty na mediálním a 

reklamním trhu, a tudíž plní v prvé řadě zábavní funkci. Tím nelze smést normativní rozměr 
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ze stolu, sama média mohou svoje veřejné poslání vnímat nebo jej dokonce používat 

k legitimizaci vlastního počínání. Veřejné poslání je ostatně dokonce právně zakotveno v tzv. 

veřejnoprávních médiích. Přesto jsou dnes média ve vztahu k veřejnému poslání vystavována 

kritice.  

 

Stejně tak se zdá, že zatímco nezávislost mediální sféry na sféře politické je zachována, a to 

zejména v zemích s anglosaským liberálním modelem, ale i v zemích s kontinentálně-

demokratickým modelem (Hallin, Mancini 2006), byla mezitím nahrazena závislostí 

ekonomickou. Nejen ekonomický imperativ pak nedovoluje médiím dostát své kritické roli 

vůči veškerým mocenským (nejen politickým, ale i ekonomickým) vztahům.  

 

Kritice je vystavováno zejména kritérium obsahové plurality. Právě obsahová pluralita je 

podmínkou plnění informační funkce a naplňování funkce médií jakožto veřejného prostoru. 

Fungují média opravdu pluralitně, nebo jsou prostředky manipulace a výrazem hegemonie 

jedné dominantní ideologie? 

 

7.2.1. Pluralismus či hegemonie 

 

Otázku pluralismu a médií lze normativně vymezit v několika rovinách. Pluralita na úrovni 

médií by se měla vyznačovat bohatostí mediálních obsahů, pokrývající co možná největší 

spektrum témat, hodnot, postojů a světonázorů (včetně menšinových). Na institucionální 

úrovni by měla panovat pluralita mediálních organizací, což je dnes spojována zejména s 

otázkou vlastnictví. V nejvyšší rovině celého politického systému platí, že by média měla, 

jakožto jedno z mocenských center, přispět k budování pluralitní či – vyjádřeno dahlovským 

pojmem – polyarchické demokracie.  

 

Curran a Gurewitch (1977) vidí pluralistickou společnost jako komplex konkurujících si 

skupin a zájmů, z nichž žádná není dominantní. Média jsou v tomto ohledu vedle politických 

institucí (které vnímáme jako stát), politických stran a zájmových skupin významným 

mocenským uzlem propojeným v síťové struktuře s mnoha dalšími mocenskými centry 

(ekonomickými, politickými). Celkově je tak otázka plurality úzce napojena na normativně 

vymezené funkce médií, která mají zajišťovat svobodu slova a právo na volný přístup 

k informacím. 
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7.2.1.1. Obsahová pluralita a mediální trh 

 

Velké množství různých periodik, od novin až po odborné časopisy, specializované televizní 

kanály, internetové servery pokrývající veškerou myslitelnou lidskou činnost – to vše by 

nahrávalo optimistickému tvrzení o vzrůstající bohatosti mediálních obsahu a celkové 

pluralitě. Na druhou stranu dnes může čtenář či divák snadno zjistit, že obsah různých médií 

je v podstatě totožný. Zpravodajství všech médií přebírá agenturní zprávy, televize většinu 

svých pořadů neprodukují, ale nakupují u jiných společností, nebo kopírují jejich osvědčená 

schémata.  

 

Ačkoli v praxi dnes existuje přehršle typů médií a nespočet mediálních obsahů, prokázal 

empirický výzkum (Fog 2004) některé rozporuplné tendence, které souvisí s charakterem 

mediálního trhu. Na tom dnes panuje ostré konkurenční prostředí, které by na první zdání 

mělo rozšiřovat různorodost nabídky mediálních obsahů, stejně jako jejich kvalitu. Vztah 

mezi konkurencí a kvalitou však není tak jednoduchý, jak implikují ekonomické poučky. 

Někteří odborníci (Blumler 1986, McQuail 1993) se shodují na tom, že zatímco umírněná 

konkurence skutečně vede k hledání alternativ a k uspokojování co nejširšího spektra zájmů, 

vyostřená konkurence může mít paradoxně opačné důsledky.  

 

Snaha o ovládnutí mediálního trhu vede k dostředivé tendenci boje o průměrného diváka, což 

se projevuje produkováním stejného typu mediálních výstupů. Následkem toho je snižování 

diverzity, podle skeptických názorů i úbytek kvality. (Fog 2004) V tomto ohledu dochází ke 

konvergenci mezi tradičními formáty a obsahy, které byly typické pro veřejnoprávní televize, 

rozhlasové stanice a pro tradiční tištěná média s dlouhou tradicí, a mezi obsahy komerčních 

televizních a rozhlasových stanic a bulvárního tisku.   

 

Velikost a charakter trhu zcela zásadně ovlivňuje pluralitu médií. Zejména musí být brány 

v potaz geografické a jazykové aspekty. Anglicky mluvící země jsou v naprosto odlišné 

situaci než země, jejichž jazyk je unikátní. To se promítá i do velikosti a síly reklamního trhu, 

díky němuž média přežívají. Například porovnání reklamního trhu v televizní a novinové 

oblasti dává jakýsi přehled o nesouměřitelnosti jednotlivých trhů:  
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Tabulka č.2: Velikost novinového a televizního 

inzertního trhu ve vybraných evropských zemích v 

milionech Eur 

země televizní trh novinový trh  

Finsko 230 444 

Česká republika 242 82 

Maďarsko 246 103 

Německo 4235 5406 

Velká Británie 5537 3453 

 Zdroj: (Evropská komise 2007: 9)  

 

V menších zemích je tak možnost pluralismu již strukturálně omezena velikostí trhu, neboť 

vstup na mediální trh je značně kapitálově náročný. Dalším komplikujícím faktorem je 

koncentrace vlastnictví, což je situace dobře známá z českých poměrů, kde 80 % 

novinářského odvětví vlastní německé a švýcarské nadnárodní koncerny. (Jirák, Köpplová 

2007)  

 

7.2.1.2 Hegemonie a výroba souhlasu 

 

V rozporu s pluralistickým nazíráním médií je koncept hegemonie či pozdější teorie o výrobě 

souhlasu (manufacturing consent). Již Gramsci chápal ve 20. letech 20. století hegemonii za 

schopnost dominantních tříd uplatňovat ve společnosti sociální a kulturní vůdcovství, jež však 

není realizováno přímo prostřednictvím násilí, ale spíše nepřímo – prostřednictvím 

ekonomické, politické a kulturní manipulace. Kontrola sociálních a kulturních formací se 

v moderních kapitalistických společnostech uskutečňuje pomocí konsensu, na rozdíl od 

tradičních společností založených na dominanci pomocí fyzické síly. Marxisté a pozdější 

realizátoři socialistického experimentu si byli vědomi ústřední role médií při uplatňování této 

„měkké moci“ i v zaostalé ruské společnosti.21   

 

Taktéž ve dvacátých letech, ovšem na americkém kontinentě, o vztahu médií a kontroly nad 

veřejným míněním podobně uvažoval publicista W. Lippmann, který napsal: 

 

                                                 
21 Lenin například brzy docenil indoktrinační a propagandastický potenciál filmu – tedy média, které dokázalo 
oslovit negramotné ruské mužiky.  
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Within the life of the generation now in control of affairs, persuasion has become a self-

conscious art and a regular organ of popular government. None of us begins to understand the 

consequences, but it is no daring prophecy to say that the knowledge of how to create consent 

will alter every political calculation and modify every political premise (Lipmmann 1930, 

citace podle: Denton, Woodward 1998: 1)  

 

Lippmann poprvé použil termín manufacturing of consent, který se později proslavil díky 

stejnojmenné knize Hermana a Chomskyho (1988). Základního konsensu je v demokraciích 

podle této teorie dosahováno manipulací lidu skrze obratné užívaní médií. Pluralita 

mediálních obsahů je limitována především zájmy vlastníků médií, což jsou dnes velké 

nadnárodní korporace. Herman a Chomsky přinášejí radikální kritiku fungování mediálního 

systému v USA. Americká média trpí autocenzurou, používají dvojí metr, slouží zájmům elit 

a jejich ideologii, čímž škodí samosprávné demokracii, spravedlivému mezinárodnímu 

uspořádání a racionální ekologické politice. Autoři tvrdí, že by se v médiích nemohla objevit 

informace, která by nebyla v zájmu vlastníků země. (Lilleker 2006: 108) S podobnou kritikou 

přichází koncem devadesátých let i McChesney (1999), který žádá radikální reformu 

mediálního trhu a zejména vlastnických struktur. 

 

Dichotomie pluralismu a hegemonie se odvíjí od vnímání predominantního mechanismu 

sdělovacích médií – podle toho, zda se zdůrazňuje persvazivnost komunikace (hegemonie, 

výroba souhlasu), či její informativnost (pluralisté). Zdůraznění mediální ideologie, 

manipulace, propagandy a ovlivňování (bias) bylo typické pro éru studené války. Po jejím 

skončení se spíše než manipulace zdá být problémem míšení informací s tím, co dnes tvoří 

predominantní funkci většiny masových médií – se zábavou. Postman (1999) nazval zábavu 

novou super-ideologií v televizním věku.  

 

7.2.1.3. Globalizace a koncentrace vlastnictví 

 

Globalizace komunikačních procesů je nepopiratelným vývojovým trendem. Promítnula se 

například tendencí k integraci mediálních koncernů do několika nadnárodních gigantů se 

zcela dominantní pozicí na mediálním trhu.. Jedná se o proces vertikální i horizontální 

koncentrace, která vede k ovládnutí celého výrobního procesu a k současné kontrole co 

nejvíce druhů médií (Grossberg et al. 1998 in: Jirák, Köpplová 2007: 194)  
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Jako každý vývoj směrem k monopolizaci s sebou nese tento trend mnoho rizik, v oblasti 

plurality a obsahové diverzity pak obzvláště. Monopolizace hrozí vytlačením menších 

mediálních organizací, potlačením veškeré alternativních produktů, stoupáním cen a snížením 

kvality, urychlením procesu komercionalizace, zohledňováním jen solventních segmentů 

obyvatelstva, posilováním konzumerismu a přehlížení zájmů platebně slabších skupin, a 

v neposlední řadě především vznikem dominantní ideologické moci (Prokop 2005: 349) 

Monopolní poměry na mediálním trhu navíc značně omezí kontrolní funkci médií, jak bude 

ukázáno v další podkapitole. Nejnovější globální trendy koncentrace a monopolizace 

v mediální oblasti spíše nahrávají teoriím o hegemonii. Rezonují staré výtky o latentním 

nefunkčnosti (z hlediska demokracie a normativních očekávání) tržně zakotvených médií. 

(Habermas 2000)  

 

Jistou naději skýtá nekonečný svět internetu, k jehož rozmanitosti zaručené síťovou 

strukturou a decentralizací vzhlíží všichni, kdož vidí pluralitu mediálních informací za základ 

demokracie. Problémem samozřejmě je, že internet se v krátkodobém horizontu nestane 

dominantním médiem. Taktéž nemůže být řečeno, že by nástup internetu s sebou nenesl 

problematické tendence (tzv. digital divide – tedy nerovný přístup k novým technologiím, 

otázka bezpečnosti a zneužití, moc vyhledavačů a provozovatelů serverů atd.)  Přesto v něm 

je obrovský potenciál, který neumenšuje ani zklamání z počátku století, kdy se nenaplnily 

první – příliš bujaré – vize, o jeho spásné roli. 

 

Se změnami ve struktuře mediálního trhu a i v souvislosti s vnímáním rostoucího vlivu médií 

na nejrůznější oblasti života se objevuje otázka po kontrole a regulace mediálního sektoru. 

Klasická libertariánská teze, usilující o co největší nezávislost médií, realizovanou bez 

regulace jen pomocí tržních mechanismů, je v dnešních poměrech zpochybněna. (Thompson 

2004, McChesney 1999) Zároveň existuje (zejména ve státech s totalitní zkušeností) 

oprávněná nedůvěra k větším zásahům ze strany státu. Rezonuje tak otázka po možnosti 

cílenějšího budování mediálního pluralismu, otázka po roli veřejnoprávních médií a pod.  

 

Thompson z pozice zastánce deliberativní demokracie podporuje princip tzv. regulovaného 

pluralismu,  který aktivně vytváří institucionální podmínky, podporující mediální rozmanitost 

a pluralitu. „Na to, aby bylo nožné zajistit tyto podmínky a dosáhnout těchto cílů, může být 

nutné zasáhnout do trhu a regulovat tržní procesy tak, aby rozmanitost a pluralismus nebyly 

podkopány koncentrací ekonomické a symbolické moci.“ (Thompson 2004: 192) Je však 
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otázkou, nakolik dnes ještě můžou vlády národních státu spoutat a regulovat korporace 

operující v mnohonásobně větším globálním bezbariérovém  prostoru. Určité úsilí v tomto 

vyvíjí EU, která částečně reguluje mediální právo, a v poslední době taktéž kriticky reflektuje 

otázku plurality a zejména koncentrace vlastnictví. (Evropská komise 2007)  

 

7.2.2. Kontrolní funkce médií 

 

Jednou z nejproklamovanějších funkcí médií (shrnuté do oblíbené zkratky média jako hlídací 

pes), je možnost a nutnost dohlížet na zneužívání státní moci, neboli funkce kontrolní. 

Koncept hlídacího psa byl nejsilnější v 70. a 80. letech, kdy se investigativním novinářům 

podařilo odhalit několik nevídaných případů zneužívání mocenského postavení. 

Nejznámějším příkladem je samozřejmě kauza Watergate. Vede však medializace nutně ke 

zvýšení transparentnosti a kontroly nad politickou sférou?  

 

Zvýšení komunikační a informační kapacity a možnost překlenutí časové a prostorové 

bariéry, rozšíření kopírovacích techniky, nárůst paměťových médií – tedy efekt médií, který 

Schulz popsal jako extenze – to vše skrývalo neuvěřitelný potenciál, který měl definitivně 

ukončit skrývání podstatných rozhodovacích procesů a jejich výsledků. 

 

Na druhé straně tu však byla a je tendence politiků dělat některá rozhodnutí za zavřenými 

dveřmi, bez přístupu veřejnosti, neboť si tak zajistí výhodnější pozici pro hájení 

partikulárních spíše než veřejných zájmů. Vedle tradičních oblastí, jako jsou diplomacie, 

obrana a bezpečnost, které nejsou ze strategických důvodů veřejné, vznikly i další formy 

neviditelné moci (zejména lobbying a další dohody za zavřenými dveřmi). Politici se tváří 

v tvář tlaků médií naučili, jak předstírat transparentnost skrze mediální manipulaci a rétoriku.   

 

Jedním z prostředků je proaktivní komunikační přístup (Blumler, Kavanagh 1999), jehož 

cílem je vzít médiím iniciativu. Aktérem, který vyhledává, selektuje, interpretuje a předkládá 

informace veřejnosti nemohou být pouze média. Pak je politik vystaven riziku, že nedokáže 

kontrolovat svůj mediální obraz. Proaktivní přístup čelí všudypřítomné hrozbě úniku 

nepříjemných informací následujícím paradoxem. Transparentnost, která se jeví jako dostatek 

důležitých informací, může být poražena vlastním mechanismem – tj. šířením informací. 

Transparentnost totiž nestoupá ruku v ruce s množstvím informací: naopak informační 

přehlcení může mít stejné následky jako naprostý informační nedostatek, tj. neschopnost 
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orientovat se v dané problematice. Jinými slovy politici využívají dobře známého faktu –  

kognitivní omezenosti člověka, který není schopen vnímat více, než jisté omezené množství 

informací. (Balkin 1998) 

 

Ve jménu transparentnosti nás média sytí informacemi o soukromí politiků a neustále 

posouvají hranice mezi tím, co je soukromé a veřejné. Zdánlivě se tím zvyšuje průhlednost a 

kontrola: mnohdy může přispět k odhalení vážných charakterových a morálních poklesků, 

které nejsou slučitelné s vysoce zodpovědnou politickou funkcí. Z širší perspektivy to však 

nakonec nemusí být v zájmu demokratických hodnot, neboť se přílišným zaměřením na 

soukromí politiků odklání pozornost od věcí skutečně podstatných. To vede Balkina (1998) k 

poměrně radikálnímu závěru, že média maří transparentnost, i když se tváří, že činí opak. Na 

druhou stranu je otázkou, nakolik je zmenšena transparentnost už jen tím, že dnes jsou 

politické problémy mnohem komplexnější, a tudíž náročnější na pochopení. Každopádně 

vztah kontroly, transparentnosti a medializace není tak jednoznačný. 

 

Média nenaplňují ideál hlídacího psa i z dalšího ohledu. Nemělo by se zapomínat, že média 

nevykonávají kontrolní funkci pouze vůči státní moci, ale vůči veškerému možnému zneužití 

moci či autority, tedy i v oblasti ekonomické. Curran (1996 in: Říchová Jirák 2000) ovšem 

upozorňuje na fakt, že média nemohou plnit kontrolní funkci vůči byznysu, do něhož jsou 

sama zapletena a na němž jsou existenčně závislá. Proto se média vyhýbající kritické 

investigaci ve sféře korporací. (Herman, Chomsky 1988) 

 

7.3. Postavení médií v různých teoriích demokracie 

 

7.3.1. Polemika Lippmann - Dewey 

 

Téměř před stoletím se odehrála velmi plodná polemika mezi zastáncem participační 

demokracie (Dewey) a jejím kritikem (Lippmann), která se točila mimo jiné i okolo tématu 

masových médií. Už proto si kontroverzi Lippmann – Dewey stojí za to krátce zrekapitulovat, 

nebo také proto, že dlouho opomíjená participační teorie demokracie byla koncem 20. století 

resuscitována, a to paradoxně opět nikoli bez vztahu k vývoji masových médií. (Whipple 

2005)  Lippmann i Dewey sdíleli velmi podobná východiska pragmatické filosofie, přesto se 

lišili v názoru na možnost uskutečnění participační demokracie. 
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Lippmann ([1922] 1991) poukazoval zejména na pasivně iracionální lidskou náturu a 

strukturální omezení, která neumožňují lidem proniknout k pravdivému obrazu reality. Vedle 

kognitivní omezenosti či hranicím lidského jazyka počítal Lippmann k zásadním omezením i 

masová média. Díky nim si lidé vytváří představy a vize o světě okolo nich. Komunikace o 

politických záležitostech se v moderních demokraciích děje pomocí médii zprostředkovaných 

vizí a obrazů, což činí z lidí spíše pasivní diváky, než aktivně angažované občany.  

 

Lippmann označil masy za přirozeně pasivní, byl tak spíše příznivcem elitistického chápání 

demokracie. Snaha inkorporovat masy do politiky by byla podle něj nebezpečným 

experimentem, a proto navrhoval umenšení jejich role a upřednostnění expertních řešení.  

 

Dewey pasivnost mas označil za nabytý zvyk, nikoli nevyhnutelnou tendenci a preferoval 

participační pojetí demokracie, které činí ze samotné cesty cíl. Participace občanů pro 

Deweho nebyla pouze prostředkem pro činění rozhodnutí, ale byla i způsobem občanské 

seberealizace, a tím naplněním demokratického ideálu. Dewey spojoval participaci především 

se čtením a nasloucháním a rozvoj mediální sféry viděl pro demokracii příznivě.  

 

Ačkoli byla Lippmannova vize „poručnické“ demokracie založené na odborné vládě expertů 

později opuštěna a označena za nerealizovatelnou (Dahl 1995), zůstává jeho kritika 

participační demokracie v mnohých ohledech aktuální. Lippmann předběhl dobu a dokázal 

předpovědět mnoho účinků masových médií a jejich vlivu na politiku. V teorii demokracie se 

stal průkopníkem procedurálního chápání demokracie, které bylo rozvedeno po válce J. 

Schumpeterem ([1942] 2004) a přebráno později většinou teoretiků tzv. empirické teorie 

demokracie (např. Downs, Sartori, Dahl). 

 

7.3.2. Empirické teorie demokracie 

 

Ani u Schumpetera ani u Downse [1957] nenajdeme jedinou zmínku o médiích. Přesto je 

příznačné, že pro funkčnost jejich procedurálního pojetí demokracie jsou média nezbytná. I 

teorie demokracie viděna ekonomickým paradigmatem jako trh, kde o výkon moci bojují 

různí kandidáti, musí brát v potaz důležitou podmínku efektivního fungování jakéhokoli trhu 

(a tudíž i trhu politického), to jest dostatek informací. Tím, že takto minimalizovaná teorie 

demokracie nepřipisuje žádnou roli procesu deliberace a vytváření konsensu a má minimální 

požadavky na politickou participaci, je funkčnost takového modelu závislá na poskytování 
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dostatečných a kvalitních informací (o kandidátech, jejich programech, jejich předešlých 

úspěších a neúspěších), bez nichž by občané nemohli činit racionální rozhodnutí o volbě 

svých zástupců. (Meyer 2002: 8)  

 

Ignorování role médií je problémem nikoli pouze Downse, ale celé teorie veřejné volby 

(public choice theory). V padesátých letech sice výzkum médií ještě zdaleka nebyl tak 

propracován, nicméně první studie, zejména o dvoustupňovém toku komunikace od 

Lazarsfelda, již tehdy vzbudily velkou pozornost.  

 

Considering the role of mass media in modern society and, especially, in politics, a theory of 

mass media is an indispensable part of a theory of politics. Lacking a theory of mass media, 

therefore, is a serious lacuna in the economic theory of politics. (Udehn 1996: 135)  

 

Diagram č.4: Masová média jako chybějící element v teorii veřejné volby  

 

Zdroj: (Udehn 1996: 136) 

 

Ani pozdější pokračovatelé empirické teorie demokracie, mezi než patří zejména Sartori a 

Dahl rozvíjející konkurenční a pluralitní pojetí demokracie, postavení médií v demokraciích 

příliš nerozpracovali.  

 

Byrokraté 

Masová média Politici 

Voliči 

Zájmové skupiny 
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7.3.2.1. Pluralistická a konkurenční demokracie  

 

Pluralistická teorie demokracie navazuje na schumpeterovský model demokracie. (Held 1992) 

Za nejdůležitější kritérium považují pluralisté polycentrické mocenské uspořádání, které 

vyplývá z volné soutěže zájmových skupin, kde stát funguje jako aréna pro tyto boje, nebo 

dokonce jako toliko jeden z mnoha aktérů. Nehierarchické a disperzní mocenské uspořádání 

je výsledkem neustálého dohadování mezi mocenskými skupinami, které se tvoří podél os 

štěpení. Diverzita zájmových skupin a stranictví není hrozbou pro demokracii (jak se toho 

obával Madison) nýbrž naopak zdrojem stability a dynamiky. Pojistkou před dominancí jedné 

zájmové skupiny je ohromná diverzita a fragmentárnost zájmů a překrývající se členství 

v jednotlivých zájmových skupinách. Demokracie právě v očích pluralistů je definována 

vlivem menšin.  

 

Demokratická politika není tedy produktem vůle většiny – to je jen aritmetický konstrukt, 

nýbrž výsledkem vyvažování a smiřování mnoha zájmových skupin. (Held 1992: 187nn.) 

Demokratické většině nicméně zůstává důležitá role tvůrce společného základního 

hodnotového konsensu. Ve Spojených státech podle Dahla měla spolu se školstvím největší 

vliv na utváření a posilování dominantní liberálně-demokratické ideologie právě masová 

média. Dahl (1967: 335-337) vliv médií shrnuje do několika bodů: mají vliv na spíše 

vzdělanější občany, reflektují a posilují americkou kulturu a jen zřídka podávají skutečně 

alternativní informace, které by nezapadaly do liberálně demokratického schématu.  

 

Hence the general effect of the mass media is to reinforce the existing institutions and 

ideology. (Dahl 1967: 337)   

 

Dahl v analýze postavení médií v pluralitní demokracii nepokračoval. Přitom již z tohoto 

krátkého nástinu je zřejmé, že média i zde mají dvojí roli. Na jednu stranu vystupují jako 

zájmové skupiny sledující především své ekonomické cíle, na druhou stranu mají média 

výsadní postavení v definování a posilování základního hodnotového rámce, uvnitř kterého se 

veškeré zájmové skupiny (včetně médií samotných) pohybují. Přitom právě tento základní 

hodnotový rámec, kterému se musí političtí vůdci podřídit, nechtějí-li být ve volbách 

sankcionizováni, má pro fungování demokracie podle Dahla zásadní význam.  
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Dahl se v pozdějších pracích o demokracii značně přiblížil participačnímu pojetí. V knize O 

demokracii (Dahl 2001: 39) uvádí následující nezbytná demokratická kritéria: 1. Účinná 

participace. 2. Volební rovnost. 3. Poučené porozumění. 4. Kontrola nad nastolováním témat 

(agendy) k projednávání. 5. Zapojení všech dospělých. 

 

Realizace většiny takto vymezených kritérií by bez fungujících sdělovacích prostředků nebyla 

možná. Podmínkou efektivní participace je dostatečný přístup k informacím, svoboda projevu, 

stejně jako možnost právo naslouchat druhým (Dahl 2001: 91). Svobodné a spravedlivé volby 

se neobejdou bez médií, která informují o kandidátech a poskytují jim prostor pro vyjádření 

svých názorů a postojů. Ještě zřejmější je souvztažnost médií a poučeného porozumění. 

Možnost porozumět určité problematice je dána – vedle nemnoha oblastí, se kterými mají 

občané přímou zkušenost (např. díky zaměstnání) – možností dostatečných zdrojů informací, 

které nejsou pod kontrolou vlády a které pokrývají nejrůznější možné pohledy na věc. Spojení 

mezi nastolováním agendy již bylo taktéž opakovaně empiricky prokázáno, i zde se jeví 

působení médií z hlediska demokratické kontroly agendy jako velmi problematické.  

 

Sartori ve své knize The Theory of Democracy Revisited (1987), která rozvíjí tzv. konkurenční 

pojetí demokracie, pojednává o médiích pouze v kapitole o vytváření veřejného mínění, kde 

vyslovuje obavy o autonomii, resp. heteronomii veřejného mínění s ohledem na manipulativní 

vliv médií. Autonomní veřejné mínění podle Sartoriho může být vytvářeno pouze ve 

společnosti s polycentrickým uspořádáním mediální sféry (Sartori 1987: 93nn) S velkou 

dávkou pesimismu se pak Sartori vyjádřil k vlivu médií na politiku v své knize 

z devadesátých let Srovnávací ústavní inženýrství [1994] (2001), kde krátce nastiňuje 

negativní vliv tzv. video-politiky a to zejména na postavení stran v politickém systému (viz 

kapitola 6.2.). 

 

7.2.3. Deliberativní demokracie 

 

Důležitým impulsem k resuscitaci participační demokracie v její deliberativní podobě byla 

kniha slavného sociologa a filosofa tzv. frankfurtské školy, Jürgena Habermase Strukturální 

přeměny veřejnosti. [1962/1989] (česky 2000) Habermas věnoval obsáhlou pozornost vlivu 

médií na vytváření tzv. veřejné sféry, která měla obrovský vliv na vytváření demokracie. 

Komercionalizace médií nakonec podle Habermase vede k refeudalizaci veřejné sféry a 

k jejímu zániku. Svůj pesimistický postoj vůči médiím Habermas později částečně 
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přeformuloval [1989]. Prostřednictvím komunikativní etiky rozvedené v knize Teorii 

komunikativního jednání [1981] nastínil řešení, které se stalo východiskem pro tzv. 

deliberativní demokracii.  

 

Deliberativní demokracie se od devadesátých let těší velkému zájmu politologů a filosofů 

(Fishkin, Cohen, Held a další),22 takže se někdy hovoří o tzv. deliberativním obratu. Teorie 

deliberativní demokracie klade největší důraz na utváření poučeného a zdůvodněného úsudku 

(viz Dahlovo kritérium č. 3), tedy kritéria, které je v moderních zastupitelských demokraciích 

pohříchu podceňováno. Proces utváření a promýšlení vlastních postojů, zájmů a preferencí se 

nazývá obecně deliberací. V tradičních demokraciích je problém deliberace přenesen na 

politické strany, které plní komunikační funkci, zejména s ohledem na schopnost artikulovat a 

agregovat zájmy. Ovšem právě agregační funkce stran se stává předmětem kritiky (Habermas 

in: Kopeček, Hloušek 2003).  

 

Habermas staví koncept deliberatvní demokracie na teorii komunikativního jednání. Velké 

naděje vkládá do procesu argumentace – kde vítězí přesvědčivost lepšího argumentu. Staví-li 

ovšem Habermas fungování deliberativní demokracie na principu, že názory soukromých 

osob se můžou dostat do veřejného mínění prostřednictvím racionální a kritické diskuze, jež 

je otevřena všem a v níž nikdo nemá navrch, přehlíží tím minimálně dva problematické 

aspekty. Za prvé fakt, že komunikace je schopností a zdrojem, jímž není nadán a vybaven 

každý stejně. Proto zůstává problematické postavení právě organizace a institucí zaměřené 

právě na komunikaci (nejen masová média, ale i zpravodajské agentury, reklamní agentury, 

PR agentury), které mají v procesu komunikace vzhledem ke svým zdrojům zvláštní 

postavení. Za druhé Habermas, přeceňuje informační a přesvědčovací rozměr komunikace na 

úkor její inherentní manipulativní složky. Ve veřejné aréně jsou a budou některé hlasy slyšet 

více a nezřídka bude vyhrávat nikoli obsahově lepší, ale rétoricky vytříbenější názor, nebo 

převáží argumentace expresivní, emocionální a útočná.    

 

Thompson (2004: 204) naopak vidí přednost deliberativní demokracii v tom, že není ohrožena 

moderními komunikačními vzorce typickými pro medializovanou komunikace 

(zprostředkovanou kvazi-interakci) tak jako např. participační demokracie. Sledování 

televizního pořadu, čtení knih, či surfování po internetu může utváření kvalifikovaného 

                                                 
22  Seznam literatury k deliberativní demokracii viz poznámka pod čarou in: (Thompson 2004: 202).  
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názoru prospívat stejně tak, jako přímá interakce tváří v tvář. Dokonce tvrdí, že 

zprostředkované kvazi-interakce medializované komunikace je vhodnější pro deliberativní 

demokracii, než se může zdát. Možnost v klidu promýšlet je z hlediska pečlivého zvažování 

jistě lepší, než dělání rozhodnutí pod tlakem lidového shromáždění, kde snadnou převládnou 

momentální nálady a emoce.  

 

Většina teoretiků deliberativní demokracie však podmiňuje její uskutečnění 

institucionalizovaným mediálním pluralismem, protože právě na externí pluralitě mediálních 

organizací (zejména prostřednictvím dekoncentrace vlastnictví) a interní pluralitě mediálních 

obsahů je kvalitní deliberace životně závislá. Jak jsem ovšem ukázal, mediální trh směřuje 

spíše opačným směrem a není pravděpodobné, že by se našly síly a mechanismy, jak tento 

trend zvrátit. Proto i teorie deliberativní demokracie vychází spíše z normativního nahlížení 

funkce médií, než z jejich skutečného stavu.  

 

8.4. Shrnutí 
 
Poslední kapitola byla pokusem poukázat na slabinu politologické literatury o teoriích 

demokracie, která nedostatečně reflektuje důležitou roli médií v politických procesech. 

Zatímco média jsou ve vztahu k demokracii často vymezována normativně, prakticky žádná 

teorie nepracuje s realistickým pohledem na fungování médií v dnešní společnosti. Na 

příkladech obsahové a vlastnické plurality, která je spojená s informační funkcí a funkcí 

veřejného prostoru, a na příkladu naplňování kontrolní funkce jsem se snažil upozornit, že 

klasické normativní vymezení je velmi problematické.  

 

Na počátku 20. století se vedla velmi plodná polemika mezi zastáncem participační 

demokracie Deweyem a Lippmannem, který byl velmi skeptický nejen co se týče možnosti 

realizace takto pojaté demokracie, ale i obecně vůči působení médií na společnost a politiku. 

V druhé polovině 20. století nastupují tzv. neklasické teorie demokracie, které ovšem roli 

médií fatálně opomíjí. Média hrají důležitou roli v tzv. deliberativní demokracii, která je 

moderním rozpracování klasické participačního pojetí. I zde však je role médií spíše 

normativně vymezené, než že by brala v potaz skutečný stav. 
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8. Závěr 
 
 
Vztahy mezi masovými médií a politikou jsou dnes natolik komplexní, že téměř nelze přijít s 

jejich vyčerpávajícím obsáhnutím. Cílem práce však především bylo ukázat způsob, jakým lze 

na tuto složitou interdisciplinární oblast pohlížet. Proto jsem v úvodu věnoval tolik pozornosti 

komunikativnímu rozměru politiky, abych prokázal, že pronikání mediální a politické sféry 

má hlubší kořeny a je v podstatě nevyhnutelné. Demonstroval jsem to na mnoha politických 

fenoménech, které úzce souvisí s komunikací (pojem moci, artikulace a agregace zájmů, 

politická socializace, politické strany atd.).  

 

První dvě kapitoly o komunikativním rozměru politiky a o politické komunikaci tak měly 

sloužit pro lepší orientaci v tématu a pro uvědomění různých souvztažností. Zároveň bylo 

cílem ukázat, že média jsou často vnímána mylně: média mají moc, ta však má odlišný 

charakter od moci politické; politická komunikace je dnes spojována s masovými médii, ta 

však nejsou jediným komunikačním kanálem.  

 

Dalším cílem bylo analyzovat některé vlivy médií na politickou komunikaci a politiku 

obecně. Již v kapitole o teoriích jsem upozornil na relativitu příčin a následků při zkoumání 

vlivu médií. Média mají dvojakou roli: jsou na jedné stráně indikátorem stavu společnosti a 

jeho obrazem, zároveň jsou však i jedním z hnacích motorů společenských změn, takže se na 

stavu společnosti významně podílejí. Proto bylo extrémně důležité pracovat s takovým 

teoretickým rámcem, který by tento fakt zohledňoval. Z tohoto důvodu jsem se přiklonil ke 

konceptu medializace. 

 

Při definování konceptu medializace jsem vycházel z Schulzovy definice. Její čtyři aspekty 

(extenzi, nahrazování, amalgamizaci a přizpůsobení) jsem rozšířil o konstruktivní rozměr 

zvýznamňování a charakteristiky tzv. zprostředkované kvazi-interakce. S  pomocí tohoto 

konceptu jsem pak zkoumal příčiny a mechanismy dynamiky médií, proměny politické 

komunikace a důsledky na politiku.  

 

Pozornost jsem zaměřil na proměny formální (převládnutí marketingových technik) a 

obsahové (tendence k personalizaci, negativismu  a zkratkovitosti) stránky politické 

komunikace. Pak jsem se již věnoval některým změnám, kterými politika za poslední 

desetiletí prošla, u nichž lze dokázat vliv médií (při vědomí, že média jsou důležitým, nikoli 
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však jediným faktorem). S medializací tak byla dána do souvislosti proměna struktur 

politických stran či pokles volební participace. Strany dnes prostřednictvím médií mohou 

oslovovat tisíce až miliony lidí. Proto upadá komunikační funkce stran, čímž institut 

masového členství ztrácí na významu. Mnohem rozporuplnější je vliv medializace na 

politickou participaci. Tradiční jednostranné hypotézy o negativním vlivu (tzv. videomalaise) 

byly zpochybněny. Ukazuje se, že média mohou politickou participaci jak posilovat, tak 

oslabovat. Dále jsem věnoval pozornost procesu zviditelnění moci, nástupu mediálních 

politiků či vlivu médií na podkopávání autorit.  

 

V práci jsem citoval v souvislosti s charakterem mediálních obsahů výrok o negativismus, 

který říkal, že jakákoli negativní událost nebo zpráva vzbuzuje větší pozornost než zprávy a 

události kladné. To samé však platí i o našem vnímání médií. Naší pozornosti úspěšně uniká, 

že média mají pro každodenní život tolik drobných, avšak podstatných výhod, které bychom 

si snad uvědomili jen ve světě, kde by média najednou nebyla. Politika, jak ji známe dnes, by 

se bez médií pravděpodobně zhroutila a obrátila se v nekontrolovatelný chaos. Přesto jsou 

v naší pozornosti zaryty spíše vlivy a efekty médií, které hodnotíme jako negativní. Zatímco 

kritický přístup k médiím je nutný, paušální a jednostranné soudy o negativní vlivu médií 

musí být přehodnoceny.  

 

Stejně tak by měla být přehodnocena role médií v teoriích demokracie. Média jsou více 

zohledňována normativními teoriemi (participační, deliberativní) než tzv. neklasickými 

teoriemi. Je to pochopitelné vzhledem k tradičnímu normativnímu vymezování veřejného 

poslání masových médií v demokraciích. Na příkladech informační a kontrolní funkce jsem 

však ukázal, že normativní vymezení neodpovídá úplně realitě a opomíjí především 

ekonomický charakter fungování médií.  

 

Možná, že čtenář této práce bude postrádat jednoznačnější závěry nebo odvážnější hodnotové 

soudy. Přitom by nebylo obtížné zkompilovat empirická data a teorie tak, aby vyšel relativně 

ucelený a atraktivní obraz (nejspíše se silně kritickým podtónem) s mnoha čtivými argumenty. 

Nastudování velkého množství literatury mě však vede ke zdrženlivosti. Vliv médií rozhodně 

nelze zjednodušit do jednoduchých kauzálních vzorců. Svět je složitější. Tato kunderovská 

slova platí o vztahu médií a politiky obzvláště.  
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9. Resumé 

 
Práce se zabývá interdisciplinární oblastí vztahů mezi masovými médii a politikou. Nejprve je 

rozebírán komunikativní rozměr politiky a nastíněna souvislost mezi komunikací a mocí. 

Stručně je ukázáno, které politologické teorie a školy věnovaly komunikaci pozornost. Poté je 

probírána politická komunikace. Jsou předvedeny různé definice, analyzováni jsou jednotliví 

aktéři i proměny, kterými politická komunikace v moderní době prošla. Změny politické 

komunikace jsou následně zkoumány více do hloubky a to pomocí konceptu medializace. 

V další kapitole jsou demonstrovány konkrétní důsledky medializace na strukturu politických 

stran, na politickou participaci a další fenomény.  Na závěr upozorňuji na nedostatečnou 

reflexi role médií v různých demokratických teoriích a na diskrepanci mezi normativním 

vymezení a empiricko-analytickými studiemi o reálném fungování médií.  
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10. Summary 
 
 
This master thesis deals with the interdisciplinary field of mass media and politics. First, the 

communicative dimension of politics is analyzed and the link between power and 

communication is shown. From there, I go on to highlight the theories and schools of political 

science that take communication into account. Then, I devote attention to political 

communication. I list several definitions, discern and analyze particular actors, and, 

eventually, identify some of the main transformations. The changes of political 

communication are then viewed in more detail with the help of the concept of mediatization. 

In the next chapter, I focus on the particular consequences of mediatization for the structure of 

political parties, for political participation, and for other phenomena. In the conclusion, I point 

to the lack of sufficient reflexion of the role of mass media in various theories of democracy 

and the discrepancy between the normative and empirical interpretations of actual mass media 

functions.  
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